
Touch-Free
5 instelbare doseringen

Revolutionaire
Bag-on-Valve Cartridges

Bag-on-Valve
Instant Foam Technology



Ultieme efficiëntie
Dreumex Omnicare is door de revolutionaire Bag-on-Valve Instant Foam Technology kostenbesparend, reinigt alle soorten 
vervuilingen en verzorgt de handen. Allemaal in één systeem! 

In de wereld van vandaag heeft iedereen steeds minder tijd. Zo ook op het toilet. Onderzoek* wijst uit dat slechts 77% van 
de mensen na een toiletbezoek de handen wast. Kruisbesmetting is daardoor ziekteverwekker nummer 1, met alle gevolgen 
van dien. Dreumex vroeg zich af waaróm we onze handen vaak niet wassen. Onderzoek* toont aan dat gemak, vieze zeep, 
helemaal geen zeep of een defecte dispenser veelvoorkomende redenen zijn. Op basis van deze kennis ontwikkelde Dreumex 
de Omnicare dispenser met Bag-on-Valve cartridges: een revolutionair systeem dat vrijwel alle redenen om de handen niet te 
wassen wegneemt. 

Dreumex is al ruim vijftig jaar wereldwijd actief en toonaangevend op het gebied van handreiniging en –verzorging, en heeft 
deze ervaring ingezet om deze uiterst efficiënte dispenser te ontwikkelen. Dreumex Omnicare brengt ultieme efficiëntie op de 
plek waar dat het hardst nodig is.

 * Meer informatie over deze onderzoeken is te vinden op www.dreumexomnicare.com

Voordelig
• Laagste kosten per handwasbeurt
• Tot wel 2.000 handwassingen per cartridge
•  Elk product heeft zijn eigen specifieke dosering  

variërend van 0,2 ml tot 1,5 ml
•  Minimale verpakking reduceert opslagruimte 

en transportkosten

Efficiënt 
•  Touch-Free sensor doseert altijd de juiste 

hoeveelheid zeep
• Tot wel 6 x hoger geconcentreerde Foam Soap
• Eén dispenser voor alle producten
•  Spuitkop en ventiel worden automatisch 

vervangen bij uitwisselen cartridge

Gemakkelijk
•  Gemakkelijk te installeren cartridges – 

klaar voor gebruik
• Lange houdbaarheid van de cartridges
•  Eerste set batterijen, tape en schroeven 

meegeleverd
• Aan/uit, low battery en low soap indicator

Duurzaam
• Geen restproduct - Cartridge wordt 100% geleegd
• Nauwelijks conserveringsmiddelen
• Cartridge is volledig recycleerbaar
• Daglicht-sensor minimeert energie consumptie



Bag-on-Valve Instant Foam Technology

Bag-on-Valve Instant Foam technology
Door gebruik te maken van de Bag-on-Valve Instant Foam Technology worden de geconcentreerde zepen tijdens het dispenseren 
omgezet in een rijk, stevig schuim dat een hoog reinigende werking heeft. De cartridge bestaat uit een gelamineerd zakje (bag) 
dat is bevestigd aan een ventiel (valve), een cartridge (blik), spuitkop en kapje. Het zakje wordt gevuld met zeep en tussen de 
cartridge en het zakje wordt zuivere lucht geperst waardoor druk op het zakje ontstaat.  
Dat zorgt voor volledige lediging van het zakje.

Slechts 0,2ml Foam Soap per handwasbeurt
De Bag-on-Valve Instant Foam Technology maakt een dosering van 0,2ml 
Foam Soap per handwasbeurt voldoende voor een optimale handreiniging, 
waar andere dispensers minimaal 0,4 ml per wasbeurt doseren. Slechts 400ml 
zeep is daardoor goed voor 2.000 handwasbeurten; méér handwasbeurten dan 
een literverpakking van andere aanbieders verstrekt. 

Het gebruik van manuele dispensers ligt bij 2 doseringen per keer. Daardoor is 
de zeepconsumptie van sommige manuele dispensers in sommige gevallen tot 
wel 10 keer hoger dan met Dreumex Omnicare producten.

Dreumex Bag-on-Valve Instant Foam Technology: 
tot wel 6 x hoger geconcentreerde Foam Soap

Bron: intern onderzoek
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Het zakje en het ventiel worden in de cartridge geplaatst

De cartridge wordt op druk gebracht met zuivere lucht en het
ventiel wordt aan de cartridge bevestigd 

Het zakje in de cartridge wordt gevuld. Het gewicht wordt gecontroleerd 

De spuitmond wordt geplaatst

Stroom 8 AA batterijen meegeleverd. Levensduur 1 jaar of 20.000 doseringen

Bevestiging Onzichtbaar met 3 schroeven of bevestigings tape (beide meegeleverd)

Materiaal Dispenser: ABS kunststof
Cartridge: blik met gelamineerd zakje

Werking Uitsluitend touch-free
Sensor met vertraging (2 seconden)
Reguleerbare zeepdosering: 0,2 ml – 1,5 ml

LED indicator Aan/uit (groen licht)
Batterij bijna leeg (knipperend rood licht)
Zeep bijna op (knipperend oranje licht)

Licht sensor Dispenser schakelt uit in het donker om levensduur van batterij te verlengen

Vergrendeling Dispenser is afsluitbaar met uitneembare of permanente sleutel

Levensduur Minimaal contact met kwetsbare onderdelen door touch-free systeem
Spuitkop en ventiel worden automatisch vervangen bij uitwisselen cartridge

Garantie 1 jaar standaard garantie op de dispenser. Bij registratie op
www.dreumex.com/warranty gratis levenslange garantie op dispenser

Duurzaamheid Cartridge gebruikt zuivere lucht om druk op te bouwen
Inhoud wordt volledig verbruikt
100% van blikafval is recycleerbaar

Assortiment Alle huidige en toekomstige producten passen in dezelfde dispenser



Foam Soap 
Dreumex Omnicare Foam Soap wordt gemaakt 
met de Bag-on-Valve Instant Foam Technology. 
Daardoor is slechts 0,2ml meer dan voldoende om 
de handen grondig en hygiënisch (pH neutraal) te 
reinigen.
Aanbevolen dosering: 0,2 ml
Artikelnummer 91004001001 (6 stuks)

Protection Cream
Dreumex Omnicare Protection Cream is een
beschermende crème, die voor het werk kan 
worden aangebracht op de handen. De crème 
vormt een beschermende laag en maakt 
het makkelijker om de handen te reinigen. 
Daarnaast heeft Dreumex Omnicare Protection 
Cream een verzorgende werking.
Aanbevolen dosering: 1,0 ml
Artikelnummer 11904001005 (6 stuks)

Foam Hand Cleanser
Dreumex Omnicare Foam Hand Cleanser is 
een zeer geconcentreerde extra krachtige, 
schuimende handreiniger gemaakt met de 
Bag-on-Valve Instant Foam Technology. 
Deze handreiniger is extra sterk om handen met 
lichte, middelzware en zware vervuilingen door
bijvoorbeeld oliën en vetten te reinigen.
Aanbevolen dosering: 1,5 ml
Artikelnummer 91104001001 (6 stuks)

Hygienic Foam
Dreumex Omnicare Hygienic Foam wordt gemaakt 
met de Bag-on-Valve Instant Foam Technology voor 
omstandigheden waar handhygiëne extra belangrijk 
is. Het product heeft een antibacteriële werking, 
die helpt om de groei van micro-organismen te 
beheersen. Dit product kan gebruikt worden binnen 
HACCP plannen.
Aanbevolen dosering: 0,4 ml
Artikelnummer 91204001001 (6 stuks)

Dispenser
De veelzijdige Dreumex Omnicare dispenser wordt standaard geleverd in een naturel 
witte kleur. Op verzoek is het echter mogelijk deze te leveren in andere kleuren
(minimum aantallen zijn van toepassing) zodat de dispenser perfect past in elk design
toiletruimte. Het is ook mogelijk een eigen merk of boodschap op de dispenser te
laten plaatsen (minimum aantallen zijn van toepassing). Dit alles maakt de Dreumex
Omnicare dispenser nog veelzijdiger.
Artikelnummer 99999061036
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Reconditioning Cream
Dreumex Omnicare Reconditioning Cream is 
een huidherstellende crème die na het werk kan 
worden aangebracht. De crème zorgt voor een 
natuurlijk herstel en houdt de handen gezond 
en soepel. Dreumex Omnicare Reconditioning 
Cream beschermt tegen de schadelijke gevolgen  
veroorzaakt door werk- en weersomstandigheden.
Aanbevolen dosering: 1,0 ml
Artikelnummer 11804001005 (6 stuks)

www.dreumex.com


