


Snel te bevestigen,
simpel in gebruik

Gebruikt 80%  
minder energie* dan 

gewone handdrogers

Amerika’s favoriete
handdroger

95% goedkoper* 
dan papieren 
handdoekjes

Handen in 10-15 seconden 
volledig droog

* Bereken uw voordeel op www.dreumex.com/washroom

Langwerkende 
geurstrips: 

kostenefficiënt



Samen met luchtverfrisser GoldFresh vormen Xlerator  

en Omnicare het winnende team voor uw toiletruimte.  

Ga maar na: Amerika’s favoriete handdroger hangt naast 

’s werelds meest innovatieve zeepdispensersysteem. 

Daarmee haalt u een totaalconcept in huis dat garant staat 

voor topprestaties: minder kosten, maximale efficiency en 

minimale milieubelasting.

Minder kosten

Met een zeepdispenser bespaart u enorm op papieren 

handdoekjes. Bovendien heeft Omnicare de laagste kosten 

per handwasbeurt. Het touch-free doseersysteem en de 

innovatieve ‘instant foam’-technologie van de Omnicare 

zorgen immers voor minimale verspilling en maximaal 

resultaat.

Maximale efficiency

Xlerator en Omnicare zijn beide zeer eenvoudig in gebruik: 

een kwestie van ‘plug and play’. Dat geldt ook voor de 

zeepcartridges, die met één handbeweging te vervangen 

zijn. Daarnaast bespaart u veel tijd doordat u geen 

gerommel met papier meer heeft. 

Minimale milieubelasting

Xlerator gebruikt maar liefst 80% minder energie dan 

gewone handdrogers. En ook ten opzichte van papieren 

handdoekjes is Xlerator de duurzaamste keuze. Dat 

geldt eveneens voor Omnicare. De cartridges gebruiken 

geen drijfgassen en zijn volledig recyclebaar. Bovendien 

bevatten de producten nauwelijks conserveringsmiddelen.

Minder kosten, maximale efficiency, minimale milieu-

belasting: het winnende team voor uw toiletruimte.

Feel the power op www.dreumex.com/washroom

In enkele seconden te 
vervangen cartridges, 
100% recyclebaar

Laagste kosten 
per handwasbeurt

Eenvoudig aanpasbare 
geursterkte

6 verschillende
producten, 
1 dispenser

Juiste hoeveelheid 
zeep dankzij touch- 
free doseersysteem
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Over Dreumex
Dreumex is al meer dan 50 jaar actief als producent van handreiniging en 

handverzorgingsmiddelen. In de loop der jaren hebben we ons ontwikkeld tot een van 

de meest toonaangevende wereldwijde aanbieders op dit gebied. Dankzij de combinatie 

van kennis en ervaring hebben we een totaalpakket van moderne en hoogwaardige 

producten ontwikkeld: producten die handen beschermen, reinigen, verzorgen en drogen.


