Serieus
desinfecteren
en reinigen

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes
Desinfecteer en reinig oppervlakken met één (s)wipe

Elimineer bacteriën en maak schoon met één doekje - eenvoudig en gemakkelijk

Desinfectie &
reinigingsdoekjes

Niets is belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van uw personeel,
collega’s, bezoekers of klanten. Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes bieden
u en uw bedrijf de hoogste standaard op het gebied van hygiëne.
Onze doekjes desinfecteren snel en reinigen oppervlakken met veel
contactmomenten zoals deuren, trapleuningen, touchscreens, bureaus, tafels
of toetsenborden. Deze bevatten verhoogde concentraties bacteriën en
vereisen regelmatige reiniging en desinfectie. Een snelle, effectieve oplossing
voor gebruik in receptie- en wachtruimtes, kantoren, hotels, restaurants, cafés,
zwembaden, sportscholen, fitness- en andere sportgerelateerde faciliteiten.
Maar ook in winkels, scholen, openbare ruimtes, verpleeg- en verzorgingshuizen.

Waarom Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes?
• Doodt gisten en 99,99% van alle bacteriën in één
simpele beweging

• Ideaal voor het snel desinfecteren en reinigen

van receptie- en wachtruimtes, kantoren, hotels,
restaurants, cafés, zwembaden, sportscholen,

fitness-en andere sportgerelateerde faciliteiten

• Perfect doekje voor het desinfecteren en reinigen

van alle contactoppervlakken zoals touchscreens,
deurklinken, knoppen van betaalsystemen of
verkoopautomaten enz.

• Bevat

geen bleekmiddel, alcohol, chloor, aldehyde

of VOC, waardoor het veilig is op harde niet-poreuze
oppervlakken en apparatuur

• Het extra sterke non-woven doek absorbeert en

desinfecteert. Elimineert nare geurtjes en laat een
frisse geur achter

• Geen handschoenen nodig

• PT2 en PT4 geclassificeerd, veilig te gebruiken in de
buurt van voedsel en dranken*

Standaard aanpak met spray en doek

Het Dreumex Verschil

• Tijdrovend:

Desinfectiemiddelen moeten vaak

• S
 nelle & gemakkelijke 2 in 1

worden verdund, wat de doeltreffendheid
negatief kan beïnvloeden

• Spuitflessen

moeten worden bijgevuld
• Voordat

u goed kunt ontsmetten is
schoonmaken nodig

• Spuitflessen

en papieren handdoekjes
kunnen verkeerd worden gebruikt

• Overmatig

sproeien kan schade
toebrengen aan apparatuur en
bedieningspanelen

• Onnodig

hoog papierverbruik

• Vrijkomen

van schadelijke chemicaliën

oplossing: reinigt en ontsmet

• A
 ltijd de juiste dosis

• V
 eilig en effectief op harde

niet-poreuze oppervlakken

• V
 olledig wegwerpbaar

• D
 oekjes kunnen worden

bewaard in een vaste dispenser
voor snelle beschikbaarheid

• G
 een geknoei – nooit meer

overtollige vloeistof en/of papier

• G
 een risico op ineffectief gebruik
maar trefzekere desinfectie

serious hy g ie ne

Desinfecterende en reinigende doekjes

Serieus multi-inzetbaar
Het voorzien in praktische en effectieve hygiëneoplossingen wordt bij Dreumex
al meer dan 70 jaar uitermate serieus genomen. Zoals onze gecombineerde
desinfecterende en reinigende doekjes die besmetting door ziektekiemen en
bacteriën op oppervlakken direct elimineren. Ze zijn snel en gemakkelijk te
gebruiken en ideaal in situaties waar zowel desinfectie als reinigingskracht
vereist zijn.

Desinfecteren en reinigen in
één (s)wipe

Weg met ziektekiemen en
zorgen

Geen risico voor apparatuur
of oppervlakken

verschilt van schoonmaken,

Wipes doden gisten en 99,99%

doekjes bevatten geen agressieve

Omdat desinfecteren fundamenteel
definiëren onze doekjes nieuwe

hygiënestandaarden in tijden dat

alleen reinigen niet meer volstaat.

Ze doden bacteriën en gisten in twee
minuten en zijn veel efficiënter dan
sprays met afzonderlijke doekjes,

waardoor u tijd en papier bespaart.
Reinigen zonder gedoe en bieden
maximale desinfectie met één
simpele beweging.

Dreumex Disinfectant & Cleaning

van alle bacteriën in twee minuten.
Ontworpen om te voldoen aan de
moderne hygiëne-eisen, perfect

voor het gebruik op tafels, bureaus,
elektronica, POS-systemen,

sportapparatuur, deurknoppen,
toonbanken, etc. Ideaal voor

harde niet-poreuze oppervlakken
en apparatuur die u wilt reinigen

én tegelijkertijd verspreiding van
ziektekiemen wilt tegengaan.

Inclusief oppervlakken die in contact
komen met voedsel en/of dranken.

Onze desinfecterende en reinigende
chemicaliën zoals bleekmiddel,

chloor, alcohol, aldehyde of VOC.

De doekjes zijn niet schadelijk voor
harde niet-poreuze oppervlakken,

met als enige logische uitzondering

zuurgevoelige stenen (bijv. marmer)
en zachte metalen. Tegelijkertijd

bieden we door een perfecte balans
van ingrediënten een effectieve

reinigingscapaciteit en bescherming

tegen bacteriën en gisten. Eén doekje
en oppervlakken zijn schoon zonder
nadelige gevolgen of verkleuring.

Kill claim, authorisatie & classificatie
Doodt bacteriën en gisten in twee minuten.

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes zijn

geautoriseerd onder nummer EU-0018737-0001 en in

Nederland toegelaten onder nummer NL-0018737-0001.
*PT2 en PT4 geclassificeerd voor desinfectie van

apparatuur, houders, eet- en drinkgerei, oppervlakken

of pijpleidingen voor de productie, het vervoer, de opslag
of consumptie van voedingsmiddelen of diervoeders
(met inbegrip van drinkwater) voor mens en dier.

Hotels, restaurants, bars & catering

Winkels en retail

Openbare ruimtes

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Onderwijs

Voedselindustrie

Kantoren

Sportscholen & wellness

Welke wipes?

Mensen zijn zich steeds meer bewust van de mogelijke gevaren die bacteriën met zich meebrengen en zoeken zichtbare
zekerheid. Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes bieden een eenvoudige manier om verbeterde hygiëne naadloos te
integreren in de dagelijkse werkzaamheden. Ze zijn eenvoudig in gebruik en stellen mensen meer op hun gemak.

Verpakkingen

Dispensers & houders
Dreumex Disinfectant

Metal Bracket

6 x 80 wipes

Artikelnummer: 99900001033

& Cleaning Wipes

Artikelnummer: 74700801001

• H
 andig formaat bus voor plaatsen met
beperkte ruimte
• Handige bijpassende metalen beugel
beschikbaar

Dreumex Disinfectant
& Cleaning Wipes
4 x 350 wipes

Artikelnummer: 74703501001

• E
 mmer met grotere capaciteit voor
frequenter gebruik
• Oplossing voor drukbezochte plaatsen
waar frequente(re) desinfectie en
reiniging nodig is

Dreumex Disinfectant
& Cleaning Wipes
2 x 800 wipes

Artikelnummer: 74708001001

• K
 ostenefficiente verpakking
• Ideaal voor intensief gebruik
• Past in de Stainless Steel Stand en
de Metal Stand

Dreumex Disinfectant
& Cleaning Wipes

2 x 800 wipes Refill

Artikelnummer: 74708001002

• K
 ostenefficiënte navulling voor emmers,
Wall Mounted Dispenser en Stainless
Steel Stand

80 wipes (zonder bus)
• Sterke, duurzame metalen constructie
• Handig op plaatsen met beperkte ruimte
• Uitsluitend geschikt voor de bus met 80
Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes

Wall Mounted Dispenser
800 wipes

Artikelnummer: 99900001034

• Veilige bevestiging aan vrijwel elke muur
• Ruimtebesparend ontwerp
• Afsluitbaar om inhoud te beschermen

Metal Stand
800 wipes

Artikelnummer: 99900001035

• Alles-in-één dispenser en afvalbak
• Functioneel ontwerp
• Oplossing voor drukbezochte locaties waar
frequente desinfectie is gewenst
• Uitsluitend te gebruiken met de emmer
van 800 Dreumex Disinfectant & Cleaning
Wipes

Stainless Steel Stand
800 wipes

Artikelnummer: 99900001036

•
•
•
•

Alles-in-één dispenser en afvalbak
Duurzaam roestvrij staal
Representatief design
Bestel voor eerste gebruik de emmer met
800 Dreumex Disinfectant & Cleaning
Wipes en daarna telkens de 800 wipes
navulling
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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

