Serious
dirt

Dreumex Power Wipes®

Krachtig schoonmaken zonder water

Krachtig schoonmaken zonder water

Dreumex Power Wipes

®

Hoe vaak wast u uw handen per dag? En hoe vaak moet u tussen een klus door
naar een wasbak toe om uw handen en gereedschap te reinigen? Zonde van uw
tijd. Met Dreumex Power Wipes reinigt u uw handen, gereedschappen en harde
oppervlakken eenvoudig en snel op plekken waar geen water voorhanden is.
Ervaar het gemak en verhoog uw productiviteit. De sterke wipes met krachtige
vloeistoffen zorgen voor een snelle reiniging van smeermiddelen, olie, vet,
maar ook de zwaarste vervuilingen als lijm, lak en kit. Binnen no-time bent u
klaar voor de volgende klus! Dit maken de Dreumex Power Wipes ideaal voor
werknemers in de bouw, automotive en industrie.

5 voordelen van Dreumex Power Wipes

• S
 terke doeken met frisse geur
• E
 ffectief op elke vervuiling in de bouw,
automotive en industrie
• R
 einigt handen, gereedschappen en
harde oppervlakken
• H
 andige draagbare verpakkingen
• A
 fspoelen met water is niet nodig

Gemakkelijk en snel

Reinigen zonder water

Effectieve reiniging

bespaart u veel tijd. Het duurt

geschikt voor werkplekken waar

over drie verschillende vloeistof-

Met Dreumex Power Wipes

slechts enkele seconden voordat

handen, gereedschappen en harde
oppervlakken schoon zijn. Verspil
niet langer tijd tussen de klussen
door of na een klus om naar een

wasbak te zoeken. Dreumex Power
Wipes verhogen uw productiviteit

en zijn gemakkelijk mee te nemen en
daarmee ideaal voor onderweg.

Dreumex Power Wipes zijn zeer

geen water in de buurt is en u toch
uw handen en gereedschap goed

wilt reinigen. Dankzij de effectieve

vloeistof-doek combinaties lost het

vuil gemakkelijk op en verwijdert het
moeiteloos industriële vervuilingen.
Afspoelen met water is niet nodig.

Dreumex Power Wipes beschikken
doek combinaties. Voor elke

industriële vervuiling is er een
geschikte oplossing. Zelfs het

hardnekkigste vuil zoals, vet, teer,

inkt en verf kan eenvoudig verwijdert
worden. Daarnaast zijn alle wipes
erg sterk, hebben een frisse geur
en bevatten huidverzorgende
ingrediënten.

D reumex Po w er Wip e s ®

Krachtige wipes die uw handen wél schoon krijgen

Voor elke vervuiling een
oplossing
Met welk soort vervuiling u ook in aanraking komt, Dreumex
Power Wipes lost het voor u op. Werkt u bijvoorbeeld als monteur
voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden in een fabriek en
komt u in aanraking met smeermiddelen, olie, of vet? Dan is de
grote Dreumex 100 reinigingsdoek een goede keuze voor het
schoonmaken van uw handen en gereedschap.
Bent u als installateur veel onderweg tussen wisselende locaties waar niet altijd stromend water
voorhanden is? In dat geval zijn de Dreumex Ultra Power Wipes in de handzame dispenser de
logische optie om olie, roet en vet te verwijderen.
Of komt u als glaszetter, schilder of wellicht dakdekker met extreem lastig te verwijderen
materialen zoals verf, lak, lijm of kit in aanraking? Dreumex Expert Wipes zijn één van de
allerkrachtigste reinigingsdoeken op de markt en lost zelfs deze zware vervuilingen moeiteloos
voor u op.

Dreumex 100
Smeermiddelen
Olie
Vet
Roet
Verf
Teer
Inkt
Lijm
Lak
Kit
Reinigingskracht

Dreumex Ultra Power Wipes

Dreumex Expert Wipes

“Dankzij de Power Wipes van

Dreumex hoef ik mijn handen niet
hardhandig meer te schrobben.

Ze absorberen het vuil en ruiken

prima… veel fijner dan motorolie.”

Automotive
“Met de Dreumex

100-reinigingsdoekjes kan ik mijn
handen even snel schoonmaken
zodat ze nooit te vet worden of

zo vuil zijn dat ik echt vijf minuten
bezig ben ze schoon te krijgen”.

Industriële sector
“We gebruiken vaak thinners om
verf te verwijderen, omdat zeep
en water niet helpen, hoe hard

je ook schrobt. Dreumex Expert
Wipes verwijderen de vlekken
snel en hebben ook nog een
aangename geur. “

Schilders
“Wij gebruiken sinds een paar

maanden de reinigingsdoekjes van
Dreumex en we hebben allemaal

gemerkt dat we tussen de klussen

door veel tijd besparen. We nemen
een pot mee en hebben er één in

de bus liggen voor als we onderweg
zijn naar de volgende klus.”

Bouw

Dreumex Power Wipes voor elke behoefte

Dreumex Power Wipes bieden een oplossing voor elke specifieke behoefte. Dreumex 100 reinigt, dankzij de grote doek,
eenvoudig grote en kwetsbare oppervlakken. De heractiveerbare formule, compacte verpakking en sterke scrub wipes
maken de Dreumex Ultra Power Wipes ideaal voor het reinigen van zware vervuilingen onderweg. Bent u op zoek naar
één van de meest krachtige wipes op de markt? Ga dan voor Dreumex Expert Wipes en verwijder eenvoudig de meest
zware en specialistische vervuilingen zoals verf, lijm, lak en kit.

Dreumex 100

Dreumex Ultra Power Wipes

Dreumex Expert Wipes

Artikelnummer: 11301001008

Artikelnummer: 20600901001

Artikelnummer: 59001301001

• G
 rote en sterke reinigingsdoek
• U
 itermate geschikt voor het reinigen
van grote oppervlakken
• E
 ffectieve formule voor middelzware
tot zware vervuilingen
• G
 emakkelijk af te scheuren
• F
 risse citrusgeur

• Z
 eer sterke reinigingsdoek met
scrubzijde
• K
 rachtige oplosmiddelvrije formule
voor middelzware tot zware
vervuilingen
• G
 emakkelijk af te scheuren
• F
 risse citrusgeur

• Verwijdert

het hardnekkigste vuil
voor professionals in de industrie
• Sterke

reiniging zonder gebruik van
ethanol of IPA (alcohol)
• Snelle

absorptie van vuil
• Gemakkelijk

af te scheuren
• Frisse

geur

4 x 100 wipes

6 x 90 wipes

4 x 130 wipes

Werken op de meest efficiënte manier

Met Dreumex Power Wipes kunt u snel en eenvoudig uw handen, gereedschappen en harde oppervlakken reinigen

zonder dat daar water voor nodig is. De Dreumex Power Wipes zijn daarmee zeer praktisch in de bouw, automotive

en industrie. Wilt u ook een gemakkelijke en snelle oplossing voor iedere vervuiling? Neem dan vrijblijvend contact met
ons op.

Dreumex B.V. - Dommelstraat 1, 5347 JK Oss - The Netherlands - T: +31 412 - 406 506 - F: +31 412 - 406 509
E: mail@dreumex.com - www.dreumex.com

Serious Hygiene

Bij Dreumex zijn we vastberaden om bij te dragen aan de gezondheid van
onze klanten en het helpen voorkomen van de verspreiding van ziekten.

Daarom investeren we al jarenlang in innovatieve hygiëne-oplossingen voor
de ontwikkeling van reinigings- en desinfectieproducten voor handen en

oppervlakken. Van zeep en reinigingsproducten tot beschermende crèmes

en desinfecterende wipes, we leveren onmisbare oplossingen voor de meest
uiteenlopende sectoren.

Serieus over duurzaamheid
Producten van Dreumex zijn met de grootste zorg voor mens en
milieu ontwikkeld. Neemt u ook uw verantwoordelijkheid? We vragen
u onze doekjes niet overmatig te gebruiken en ze op de juiste manier
weg te gooien.
Customer Service
Wij staan voor u klaar!
Dreumex B.V.
Dommelstraat 1, 5347 JK Oss
The Netherlands
T: +31 412 - 406 506
F: +31 412 - 406 509
E: mail@dreumex.com
www.dreumex.com

