
Serious 
dirt

Handcare assortiment
Beschermen, schoonmaken en verzorgen



Bij Dreumex geloven we dat hygiëne en netheid essentieel zijn voor alle 
bedrijven en openbare ruimtes. Wij zijn vastbesloten om bij te dragen aan de 
gezondheid van onze klanten en het helpen voorkomen van de verspreiding 
van ziekten. Daarom ontwikkelt en produceert ons bedrijf al meer dan 
70 jaar specialistische handreinigingsproducten, industriële reinigers en 
desinfectieproducten.

Als het gaat om hygiëne- en reinigingsoplossingen, bewandelen wij graag als eerste het pad en 
zien wij het als onze plicht om voorop te lopen. In de afgelopen decennia hebben we de wereld 
en de behoeften van onze klanten zien veranderen. Hygiëne is belangrijke prioriteit geworden in 
openbare ruimten en op de (thuis)werkplek. In ons eigen R&D-lab investeren we voortdurend in de 
ontwikkeling van innovatieve hygiëneoplossingen. We anticiperen op de markt en streven ernaar 
om te voldoen aan de behoeften van onze klanten - nog voor deze zich voordoen.

Tegenwoordig worden onze geavanceerde producten gebruikt in bedrijven over de hele wereld, in 
de meest uiteenlopende sectoren waar gezondheid en hygiëne van vitaal belang zijn. Wij zijn er 
trots op te kunnen zeggen dat onze producten talloze professionals in staat stellen hun werk op 
een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. Daarom zullen wij nooit stoppen met innoveren.

Over Dreumex

Dreumex 70 jaar ervaring,
ontwikkeling en innovatie 

Hygiëne specialist 
Gebaseerd op onze jarenlange 
ervaring en marktkennis geven wij 
onze klanten gericht productadvies
op het gebied van handreiniging en –
verzorging. Dreumex heeft dé meest 
hygiënische en effectieve
oplossing voor alle vervuilingen!

Kwaliteit
Productkwaliteit staat bij Dreumex 
centraal. Onze klanten kunnen 
vertrouwen op producten van de 
hoogst mogelijke kwaliteit. 
Om kwalitatief hoogwaardige 
producten te waarborgen, 
produceert en vermarkt Dreumex de 
producten volgens vele richtlijnen 
van internationale instanties.

•  ISO-9001 gecertificeerd
•   Conform Europese Cosmetica 

regelgeving
•   ISO-22716 gecertificeerd: 

Cosmetic Good Manufacturing 
Practice (cGMP)

•  REACH-wetgeving

Innovatie 
Innovatie en Dreumex horen 
bij elkaar. Wij bieden de meest 
betrouwbare innovaties afgestemd 
op de behoefte van onze klant. 
Onze aandacht gaat uit naar het 
continu verbreden en verbeteren van 
het assortiment met producten die 
duidelijk een toegevoegde waarde 
leveren: nu en in de toekomst.



Beschermende crème voor aanvang werkzaamheden

• Vormt een beschermende laag (onzichtbare handschoen) 
en voorkomt dat bacteriën de huid binnendringen

• Maakt het makkelijker om de handen te wassen
• Trekt snel in en verbetert grip

• Parfumvrij
• Siliconenvrij
• pH-neutraal

Tottle 250 ml 11902501004 
One2clean cartridge 1,5 ltr 11915001009

Dreumex
Universal Protect

Oplosmiddelvrije handreinigingsgel

• Geschikt voor middelzware vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos bitumen, diesel, olie, rubber, 

smeermiddelen en vet 
• Extra werkzaam, dankzij huidvriendelijke scrubbers

• Oplosmiddelvrij
• Frisse citrusgeur
• Kleur: rood
• pH-waarde: 7

Pot 600 ml 10906001001
Pot 2,8 ltr met pomp 10928001008
Blik 4,5 ltr 10942001012
Emmer 15 ltr 10990151052
Emmer 30 ltr 10990301057
Vat 60 ltr 10990601059

Dreumex Classic

Oplosmiddelvrije handreinigingspasta

• Geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos cement, diesel, olie, remvloeistof, 

roest, rubber, smeermiddelen en vet
• Extra werkzaam, dankzij huidvriendelijke scrubbers

• Oplosmiddelvrij
• Frisse citrusgeur
• Kleur: crème
• pH-waarde: 8 – 9

Flacon 500 gr met pomp 10505001001
Pot 550 gr 10406001007
Can 2,7 kg met pomp 10527001008
Pot 2,8 kg met pomp 10428001012
One2clean cartridge 2,8 kg 10430001024
EX4000 cartridge 4 kg 10540001021
Blik 4,2 kg 10442001033
Emmer 5 kg 10450001067
Emmer 15 kg 10490151069
Emmer 30 kg 10490301074
Vat 55 kg 10490601075

Dreumex Special

Krachtige citrus handreinigingsgel

• Geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos bitumen, hars, olie, rubber, 

smeermiddelen, teer, verf en vet
• Extra krachting dankzij huidvriendelijke scrubbers
• Houd de huid gezond door terugvettende ingrediënten

• Oplosmiddelvrij
• Frisse citrusgeur
• Kleur: geel
• pH-waarde: 7

Flacon 500 ml met pomp 10305001001
Pot 600 ml 10106001004
Pot 2,8 ltr met pomp 10305001001
One2clean cartridge 3 ltr 10330001001
EX4000 cartridge 4 ltr 10340001002
Blik 4,5 ltr 10142001026
Blik 15 ltr 10190151057
Vat 60 ltr 10190601061

Dreumex Plus

Zonnebrandcrème

•  Ontwikkeld voor professionals
•  Makkelijk aan te brengen, niet plakkerig
•  Waterproof
•  Geschikt voor alle huidtypes en het hele lichaam

• SPF 50+ ultrahoge  
UV-bescherming

• UVA en UVB bescherming
• Bevat huidverzorgende 

ingredienten
• Bevat geen parabenen, parfum  

en kleurstoffen

Tottle 250 ml 76102501001
One2clean cartridge 1,5 ltr         76115001001Dreumex Sun Protect

Handreinigingspasta speciaal voor de gevoelige en 
beschadigde huid

• Geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos cement, diesel, olie, remvloeistof, 

roest en smeermiddelen
• Extra werkzaam, dankzij huidvriendelijke scrubbers
• Gecertificeerd met het ECARF-label

• Zonder parfum, kleurstoffen, 
oplosmiddelen en 
conserveringsmiddelen

• Neutrale geur
• Kleur: wit
• pH-waarde: 8

Can 1 ltr met pomp 24210001001
Can 3 ltr met pomp 24230001002
One2clean cartridge 3 ltr 24230001001

Dreumex Sensitive

Omschrijving Eigenschappen Verpakking en artikelnummer

Omschrijving Eigenschappen Verpakking en artikelnummer

Reiniging

Bescherming

Reinigingskracht: ++++

Reinigingskracht: +++

Reinigingskracht: +++

Reinigingskracht: +++



Grote reinigingsdoek

• Geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos olie, smeermiddelen, teer en vet
• Uitermate geschikt voor het reinigen van grote 

oppervlakken
• Gemakkelijk af te scheuren

• Luchtdichte verpakking
• Frisse citrusgeur
• Formaat doek: 29 x 30 cm
• pH-waarde: 6 - 8

Emmer 100 doeken 11301001008Dreumex 100

Zeer sterke reinigingsdoek met scrubzijde

• Geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen
•  Verwijdert moeiteloos inkt, olie, smeermiddelen, 

teer, verf en vet
• Heractiveerbaar met water
• Gemakkelijk af te scheuren

• Luchtdichte verpakking
• Oplosmiddelvrij
• Frisse citrusgeur
• Formaat doek: 22,5 x 20 cm
• pH-waarde: 6,5 – 7,5

Pot 90 doeken 20600901001Dreumex
Ultra Power Wipes

Extra krachtige handreiniger

• Geschikt voor extreem specialistische vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos hars, inkt, kit, lak, lijm, teer 

en verf
• Mix van esters voor het reinigen van 

specialistische vervuilingen
• Extra reinigingskracht dankzij 

huidvriendelijke scrubbers

• Oplosmiddelvrij
• Frisse lavendelgeur
• Kleur: grijs
• pH-waarde: 5 - 7

Tottle 250 ml 10702501002 
Can 1 ltr met pomp 10710001004 
Can 3 ltr met pomp 10730001007 

Dreumex Expert

2-in-1 handreinigingspasta met geïntegreerde crème

• Geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen
• Verwijdert moeiteloos cement, diesel, olie, remvloeistof, 

roest en smeermiddelen
• 2-in-1 product: reinigt en verzorgt de huid
• Extra werkzaam, dankzij huidvriendelijke scrubbers

• Bevat vitaminen en hydraterende 
bestanddelen

• Oplosmiddelvrij
• Frisse boeketgeur
• Kleur: lichtbruin
• pH-waarde: 6 - 7

Can 1 ltr met pomp 11610001002
Can 3 ltr met pomp 11630001005
One2clean cartridge 3 ltr 11630001004

Dreumex
Wash & Care

Omschrijving Eigenschappen Verpakking en artikelnummer

Huid- 
vriendelijk

Geen water 
nodig

Parfum-
vrij

Zonder 
microkorrels

Oplos-
middelvrij

Natuurlijke
microkorrel

Zeer sterke reinigingsdoek

•  Verwijdert het hardnekkigste vuil voor professionals in 
de industrie

•  Sterke reiniging zonder gebruik van ethanol of IPA 
•  Verwijdert moeiteloos bitumen, diesel, hars, inkt, kit, 

lak, lijm, olie, smeermiddelen, teer, verf en vet
• Snelle absorptie van vuil
• Gemakkelijk af te scheuren

• Luchtdichte verpakking
• Frisse lavendelgeur
• Formaat doek: 22,5 x 20 cm
• pH-waarde: 6 - 8
• Bevat geen ethanol of IPA
• Oplosmiddelvrij

Pot 90 doeken 59000901002
Emmer 130 doeken 59001301001

Dreumex
Expert Wipes

Vloeibare crèmezeep 

• Geschikt voor lichte vervuilingen
• Voor gebruik in wasruimten
• Schuimt rijkelijk

• Oplosmiddelvrij
• Milde geur
• Kleur: wit
• pH-waarde: 6 - 7

Can 5 ltr 12550001001Dreumex Soft

Reiniging

Reinigingskracht: ++++

Reinigingskracht: +++

Reinigingskracht: +++

Reinigingskracht: ++++

Reinigingskracht: ++++

Reinigingskracht: +

Dermatolo- 
gisch getest



Verzorging
Omschrijving Eigenschappen Verpakking en artikelnummer        

Dispensers
Omschrijving Beschikbare producten Beschikbare dispensers

Unieke touch-free dispenser voor optimale hygiëne

• Totaalconcept voor bescherming, reiniging en verzorging
• Automatische dosering garandeert efficiënt gebruik: 

bespaar tot 85%!
• Kleine en grote dosering voor lichte en zware vervuiling
• Geen restproduct
• Eenvoudig te installeren en onderhouden

Handreiniging
Plus 3 ltr 10330001001
Special 2,8 kg 10430001024
Sensitive 3 ltr  24230001001
Wash & Care 3 ltr 11630001004
Crèmes
Universal Protect 11915001009
1,5 ltr
Natural Care 1,5 ltr 11815001008
Sun Protect 1,5 ltr          76115001001

Handreiniging
One2clean automatische 99999051025
dispenser (3-5 ml)  
Crèmes
One2clean automatische  99999051028
dispenser (0,75-1,5 ml)

Dreumex One2clean

Handmatige dispenser welke aansluit op uw 
behoeften en budget

• Totaalconcept voor bescherming, reiniging en verzorging
• Geen restproduct
• Eenvoudig te installeren en onderhouden

Handreiniging
Plus 3 ltr 10330001001
Special 2,8 kg 10430001024
Sensitive 3 ltr  24230001001
Wash & Care 3 ltr 11630001004
Crèmes
Universal Protect 11915001009
Natural Care 1,5 ltr 11815001008
Sun Protect 1,5 ltr          76115001001

Handreiniging
One2clean handmatige 99999051024
dispenser (5 ml)  
Crèmes
One2clean handmatige  999999051029 
dispenser (1,5 ml) 

Dreumex One2clean

Robuuste dispenser voor gebruik in alle industriële
omgevingen

• Robuuste dispenser
• De pomp is een vast onderdeel van de cartridge.  

Dus bij elke nieuwe cartridge een nieuwe pomp
• Garandeert optimale hygiëne in alle industriële 

omgevingen 
• Geen restproduct
• Eenvoudig te installeren en onderhouden

Plus EX 4 ltr 10340001002
Special EX 4 kg 10540001021

EX4000 dispenser 99900001003Dreumex EX4000

Standaard dispensers en wandhouders voor de 
handreinigers en doekjes

• Hygiënisch
• Kostenbesparend
• Eenvoudig te installeren en onderhouden

                    Dispenser 4,5 ltr en 4,2 kg          99900001002
(inclusief wandhouder)
Dispenser 5 kg (Special)              99999041022
Dispenser 15 ltr en 15 kg              99999011011
(Classic, Special)
Dispenser 15 ltr (Plus)                   99999011010
Dispenser 5 ltr (Soft)                     99999041043
Wandhouder 2,8 ltr                     99900001024
Wandhouder 2,7 ltr en 3 ltr       99900001030
Wandhouder voor de pot          99900001033
met doekjes

 Dreumex
standaard dispensers

dermatest®

RESEARCH INSTITUTE FOR RELIABLE RESULTS

100% Natuurlijke korrel in alle
Dreumex-producten

100%

Het ECARF Seal of Quality is 
toegekend aan allergievriendelijke 
producten en diensten sinds 2006.

Verzorgende crème voor na het werk

• Beschermt tegen de schadelijke effecten veroorzaakt 
door werk- en weersomstandigheden

• Bevordert het natuurlijke herstelproces van de huid
• Trekt snel in
• Zorgt er voor dat de huid zacht en soepel blijft

• Parfumvrij
• Siliconenvrij
• pH-neutraal
• Bevat een bijenwasderivaat
• Geschikt voor het hele lichaam

Tottle 250 ml 11802501004
One2clean cartridge 1,5 ltr 11815001008

Dreumex Natural Care
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Superieure partner support 
Zodra u partner wordt, wordt een van 
onze experts aangesteld als uw eigen 
adviseur. Hij of zij begrijpt uw markt 
en klanten door en door en verkent 
graag nieuwe zakelijke kansen met u.

Uitgebreide business 
development
Het werven van nieuwe klanten 
kan een uitdagende en tijdrovende 
taak zijn. Om het maximale uit 
onze samenwerking te halen, kan 
uw Dreumex adviseur u helpen bij 
het ontwikkelen van plannen. Wij 
bieden verschillende vormen van 
ondersteuning, afgestemd op uw 
klantenbestand en hun specifieke 
behoeften op het gebied van 
hygiëne en reiniging. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld gezamenlijke bezoeken 
aan uw meest waardevolle klanten 
organiseren.

Premium marketing support 
Het opnemen van nieuwe 
productgroepen in uw portfolio is 
een omvangrijke taak. Wij maken 
het u daarom zo gemakkelijk 
mogelijk om onze producten 
toe te voegen aan uw systemen 
en e-commerce omgeving. 
Wij voorzien onze partners 
van optimaal en gebruiksklaar 
(online) marketingmateriaal. 
Zoals productinformatie, foto’s, 
video’s, banners en samples.

https://www.dreumex.com/nl/?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=dreumex_corp

