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Οίκος Dreumex
•

Για περισσότερο από 40 χρόνια η Ολλανδική εταιρία
DREUMEX αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
κατασκευαστές προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας
του δέρματος με εξειδίκευση στον τομέα καθαρισμού
των χεριών από βιομηχανικές βρωμιές (λάδια, γράσα,
μπογιές, βερνίκια, μελάνια, κλπ).

•

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική ανάπτυξη και
στον τομέα του βιομηχανικού καθαρισμού με προϊόντα
κατάλληλα για τον καθαρισμό δαπέδων, εργαλείων,
μηχανημάτων, κλπ

•

Τα προϊόντα Dreumex έχουν παρουσία σε
περισσότερες από 30 χώρες διεθνώς.

Dreumex Ποιότητα
•

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης των προϊόντων
Dreumex ακολουθεί τους αυστηρότερους κανόνες
υγιεινής συμπεριφοράς και ασφάλειας.

•

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται είναι
δερματολογικά ελεγμένα και εγκεκριμένα από τους
πλέον σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς
πιστοποίησης, όπως:
– Royal Institute of Public Health and Hygiene του
Λονδίνου Gold Seal
– AFNOR της Γαλλίας NFT 73102.
– Πληρούν πιστοποίηση κατά ISO 9001.

Dreumex Καινοτομία
•

Η σύγχρονη ανάπτυξη της Βιομηχανίας απαιτεί την
αντίστοιχη αναβάθμιση στους χώρους εργασίας και
κυρίως στις συνθήκες ατομικής υγιεινής.

•

Η DREUMEX πρωτοπορεί με την συνεχή ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον
που πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές και
παρέχουν την μέγιστη δυνατή φροντίδα και προστασία.

Η εξέλιξη

Μετ. Κουτί
• Χρήση: 50ml.
• Βρώμικη
συσκευασία
• Επιμολύνσεις

Μετ. Κουτί &
αντλία
• Χρήση : 30ml.
•Βρώμικη
συσκευασία
• Δεν αδειάζει
εντελώς

1ης Γενιάς
• Χρήση : 20ml.

• Βρώμικη λαβή
• Υπολειπόμενο
προϊόν 15%

One2clean
Manual
• Χρήση : 5ml.
• Βρώμικη λαβή

One2clean
Automatic

• Αδειάζει
εντελώς

• Χρήση : 5ml.
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• ΥΓΙΕΙΝΗ

Το προϊόν Dreumex Classic
•

Ισχυρό καθαριστικό τζελ για μεσαίες βιομηχανικές
βρωμιές όπως άσφαλτος, γράσο, λάδι, κ.λπ.

•

Ειδικό για χρήση σε συνεργεία οχημάτων, βιομηχανία,
μετάλλου κατασκευές

•

Με ευχάριστο άρωμα

•

Τιμή pH 8.5

•

Φιλικό προς το δέρμα

•

Καθαριστική Δύναμη

++

Το προϊόν Dreumex Plus
•

Πολύ ισχυρό καθαριστικό τζελ για βαριές βιομηχανικές
βρωμιές όπως πίσσα, χρώμα, μελάνι, κόλλα, λάκα,
βερνίκι, ρητίνη, άσφαλτος, γράσο, λάδι, υπολείμματα
φρένων, κ.λπ.

•

Ειδικό για χρήση σε συνεργεία οχημάτων, βαριά
βιομηχανία, κατασκευές, τυπογραφία, βιομηχανία
χρωμάτων, κ.λπ.

•

Αυξημένη καθαριστική δύναμη, λόγω φιλικών προς το
δέρμα στοιχείων τριβής

•

Με άρωμα λεμονιού από φυσικά συστατικά

•

Τιμή pH 8.7

•

Φιλικό προς το δέρμα

•

Καθαριστική Δύναμη

++++

Το προϊόν Dreumex Natural
Care
•

Φαρμακευτική κρέμα περιποίησης χεριών

•

Βοηθά στην φυσική επαναφορά του δέρματος από την
χρόνια επαφή με επιβλαβή προϊόντα όπως χημικά,
λάδια, βερνίκια, κλπ και τις ακραίες καιρικές συνθήκες

•

Εισχωρεί σε βάθος και σταδιακά με την χρήση
επαναφέρει την υγεία και την ελαστικότητα

•

Το δέρμα γίνεται λείο και απαλό

•

Απορροφάται πλήρως

•

Χωρίς άρωμα

•

Χωρίς σιλικόνη

•

Περιέχει φυσικά παράγωγα κεριού μέλισσας

•

1ml. προϊόντος κατά την χρήση είναι αρκετό

•

Τιμή pH 6.5-ουδέτερο

