
50 years

Produkty 
péče o ruce



Vlastnosti Balení Číslo

• bez rozpouštědel Lahvička (500 gr) 00056050

• bez rozpouštědel integrovaná pumpička 

• nezávadná kanistr (2,7 kg) 00053061

• extra účinná díky nezávadným  EX4000 dávkovač 00053055

 mikrogranulím zásobník (4 kg)

• použití na mokré ruce

Dreumex Special EX
Vysoce účinný mycí prostředek na ruce bez rozpouštědel 

s mikrogranulemi. Vhodný pro střední až silná znečištění, 

jako například maziva, naftu, brzdovou kapalinu, cement, 

rez atd. Je velmi vhodný pro automobilový průmysl, 

stavebnictví, veřejné stavby, kovoprůmysl a dopravu.

Vlastnosti Balení Číslo

• výjimečná účinost díky nezávadným  plechovka (550 gr) 00053025

 mikrogranulím plechovka (2,8 kg) 00053082

• bez rozpouštědel plechovka (4,2 kg) 00053012

• používat na mokré ruce kbelík (5 kg) 00053023

  kbelík (15 kg) 00053004

  kbelík (30 kg) 00053009

  barel (55 kg) 00053024

  One2clean dávkovač 00053156 

 zásobník (2,8 kg)

Dreumex Special 
Tuto čisticí pastu na ruce bez rozpouštědel 

lze používat na střední až silná znečištění, 

jako například maziva, naftu, brzdovou 

kapalinu, cement a rez. Je zejména vhodná 

pro použití v automobilovém průmyslu, 

stavebnictví a kovoprůmyslu.

Vlastnosti Balení Číslo

• zvýšená čisticí schopnost plechovka (600 ml) 00043059

 díky nezávadným mikrogranulím plechovka (2,8 ltr) 00043084

• účinně odstraňuje zbytky plechovka (4,5 ltr) 00043023

 těžkých olejů kbelík (5 ltr) 00043057

  kbelík (15 ltr) 00043007

  kbelík (30 ltr) 00043020

  barel (60 ltr) 00043074

Dreumex Classic 
Classic je gel na mytí rukou s 

mikrogranulemi pro středně silná 

znečištění, jako například olej, mastnota, 

maziva, asfalt a pryž. Je zejména vhodný 

pro použití v autoservisech, dílnách a 

kovoprůmyslu.

Různorodost pracovních prostředí je neomezená a  

zahrnuje různá odvětví. To vyžaduje rozmanité  

dovednosti a… vy ruce potřebujete.

Jsou vaším nejdůležitějším nástrojem. 

Mytí rukou

Ochrana rukou

Dreumex Universal Protect
Tento ochranný krém na použití před prací je ideální pro 

aplikaci za sucha i za mokra. Vytváří bariéru, která brání 

škodlivým látkám v pronikání do pokožky a zjednodušuje 

následné umývání rukou. Universal Protect je také vhodný 

na obličej.

Vlastnosti Balení Číslo

• neobsahuje parfém a barviva tuba (250 ml) 00031016 

• zlepšuje přilnavost One2clean dávkovač 00031052

  zásobník (1,5 ltr) 



Dreumex Wash & Care 
Mycí pasta na ruce bez rozpouštědel s přísadami 

pro vysokou péči. Snadno odstraňuje silné 

průmyslové nečistoty, kdy zároveň obnovuje 

pokožku a zanechává ruce jemné a vláčné.

NOVÝ!

Dreumex Hand Shampoo
Toto průhledné tekuté mýdlo je vyrobeno z vysoce 

kvalitních přísad a je vhodné pro umývárny. Mýdlo 

Dreumex Hand Shampoo je příjemně parfémované 

a vytváří bohatou pěnu. Účinný a přitom jemný mycí 

přípravek. 

Dreumex Power Wipes
v doplňovatelném balení

Vlhčené ubrousky na ruce, napuštěné speciálně 

vyvinutým čisticím prostředkem, určené pro těžké 

znečištění. Snadno odstraňují olej, vazelínu, maz, 

dehet atd. a jsou vhodné pro použití v prostředích 

bez dostupné vody. Velmi dobré pro čištění 

nástrojů a zpevněných povrchů

Vlastnosti Balení Číslo

• hrubé ubrousky pro dosažení  doplnitelný kbelík 00060550 

rychlého čisticího účinku (se 150 ubrousky) 

• Aktivní citrusové ingredience náplň pro doplňovací 00060551 

zaručující čisté ruce kbelík (150 ubrousků)

• přátelské k pokožce díky  

zvlhčujícímu prostředku

• speciální uzávěr: 100% uzavřené,  

snadné dávkování

Dreumex Soft
Tekuté krémové mýdlo pro použití v umývárnách. Mýdlo 

Dreumex Soft příjemně parfémované a vytváří bohatou 

pěnu.

Vlastnosti Balení Číslo

• perleťové plechovka (5 ltr) 00070001

• nezávadné přísady MC1000 dávkovač 00070007 

neutrální pH zásobník (1 ltr)

Vlastnosti Balení Číslo

• příjemný, s jablečnou vůní plechovka (5 ltr) 00037013

• obsahuje nezávadné přísady

• neutrální pH

               Refillable packagin
g

Vlastnosti Balení Číslo

• šikovné balení balení (70 ks) 00060500

• velmi vhodné pro jednoduché  00060520

 (a účinné) mytí 

• perforované okraje zaručují 

jednoduché použití

•  jednoduché a ekonomické využití

 díky velkým ubrouskům

Dreumex Power Wipes 
Ubrousky na otření rukou impreg nované 

speciálně vyvinutým čisticím prostředkem na 

znečištění vzniklá ve stavebnictví, automobilovém 

průmyslu nebo obecně v průmyslu. Jsou také 

velmi účinné při čištění nářadí a tvrdých povrchů.

Vlastnosti Balení Číslo

• zvýšená mycí účinnost díky  plechovka (600 ml) 00026007

 nezávadným mikrogranulím plechovka (2,8 ltr) 00026089

• svěží vůně plechovka (4,5 ltr) 00026005

• velké množství uplatnění kbelík (15 ltr) 00026001

  barel (60 ltr) 00026009

  One2clean dávkovač 00026304 

 zásobník (3 ltr)

  EX4000 dávkovač 00032008 

 zásobník (4 ltr)

Dreumex Plus 
Tento účinný citrusový gel na mytí rukou je 

ideální na silná znečištění, jako například 

asfalt, barvu, lepidlo a lak. Je zejména 

vhodný pro použití v autoservisech, 

dílnách a tiskařském průmyslu a v malířství 

a natěračství.

Dreumex 100
 Ubrousek k čištění rukou impregnovaný speciálně 

vyvinutým čisticím činidlem jak na lehká, tak těžká 

znečištění. Snadno odstraňuje oleje, maziva, dehet 

a nátěry. Zvláště vhodný pro použití tam, kde 

není po ruce voda, tedy ve stavebním průmyslu a 

dopravě, v autoservisech, dílnách atd. Lze ho též 

použít k čištění nástrojů a tvrdých povrchů.

Vlastnosti Balení Číslo

• bez mikrogranulí, nehrozí  plechovka (600 ml) 00027022

 ucpání trubek plechovka (4,5 ltr) 00027014

• vysoce účinný díky aktivnímu 

čisticímu činidlu

• neparfémovaný

Dreumex Clear
Tento mycí gel na ruce bez mikrogranulí lze 

používat na lehká až středně silná znečištění, jako 

například olej, mastnotu, maziva, asfalt a pryž.  

Je zejména vhodný na použití v lodní dopravě,  

na moři a ve stavebnictví.

Vlastnosti Balení Číslo

• vhodný k čištění bez vody kbelík (100 ks) 00060004

• silný velký ubrousek o rozměrech  

30 x 30 cm

• vzduchotěsný uzávěr pro  

déletrvající svěžest

• lze jej snadno trhat díky perforovaným okrajům

Vlastnosti Balení Číslo

• Produkt 2-v-1: čistí a obnovuje kanistr 1 ltr + pumpička 00029007

 pokožku kanistr 3 ltr + pumpička 00029008

• Produkt 2-v-1: čistí a obnovuje One2clean dávkovač 00029004

• Obsahuje vitamíny a  zásobník (3 ltr)

 zvhčovače pokožky

• 100% biologicky rozložitelný / S přírodními mikrogranulemi z vlašského ořechu



Vlastnosti Balení Číslo

• bez rozpouštědel EX4000 dávkovač 00053055

• nezávadná zásobník (4 kg)

• extra účinná díky nezávadným  

mikrogranulím

• použití na mokré ruce

Produkt Název Číslo

Dávkovač Dávkovač 4,5 ltr 00024005

Dávkovač Dávkovač 5 ltr kbelík 00024008

Dávkovač Dávkovač 15 ltr (Classic, Special) 00024010

Dávkovač Dávkovač 15 ltr (Plus) 00024001

Dávkovač Dávkovač 5 ltr plechovka 00024240

Vlastnosti Balení Číslo

• Jedinečný bezdotykový dávkovač Mytí rukou

 pro optimální hygienu One2clean Automatic (5 ml) 00024239

• 1 dávkovací systém pro  One2clean manuální (5 ml) 00024238

 kompletní péči o ruce

• Ovládání dávkování zaručuje Special (2,8 kg) 00053156

 hospodárnou spotřebu;  Plus (3 ltr) 00026304

 ušetří až 60%! Wash & Care (3 ltr) 00029004

• Snadná instalace zaklapnutím, 

 okamžitě k použití Krémy

• Vyměnitelná zaklapovací pumpa One2clean Automatic (1,5 ml) 00024254

• Robustní & pevný One2clean manuální (1,5 ml) 00024255 

  Universal Protect (1,5 ltr) 00031052

  Natural Care (1,5 ltr) 00030055

Vlastnosti Balení Číslo

• neparfémovaný a bez silikonu tuba (250 ml) 00030017

• rychle se vstřebává do pokožky One2clean dávkovač 00030055

• obsahuje deriváty včelího vosku zásobník (1,5 ltr) 

Dreumex Natural Care
Tento regenerační krém pro všechny typy pokožky 

stimuluje přirozený proces obnovy kůže a zanechává ji 

hladkou a pružnou. Při pravidelném použití chrání  

Dreumex Natural Care před škodlivými následky práce  

a počasí.

Péče o ruce

Standardní dávkovač

One2clean systém

Standardní dávkovač
Pro čistící prostředky rukou dodávaná v 4,5litrových 

nádobách nebo 5 a 15litrových kbelících vyvinula 

společnost Dreumex robustní standardní dávkovač 

s pumpičkou. Dávkovače se snadno zasouvají do uzávěru 

nádoby nebo víka kbelíku, aby nedošlo k úniku prostředku 

z nádoby. 

One2clean dávkovač
S One2clean dávkovacím konceptem představujeme 

novou inovaci. Koncept, který představuje bezdotykový 

dávkovač světu nejšpinavějších rukou. Aktivovaný 

infračerveným sensorem, tento robustní dávkovač je 

vhodný pro všechny Dreumex produkty péče o ruce.

Vlastnosti Balení Číslo

• extra čisticí schopnosti EX4000 dávkovač 00032008

• nezávadné mikrogranule zvyšují  zásobník (4 ltr) 

účinnost

• svěží citrusová vůně z  

přírodních přísad  

Dreumex Plus EX 
Tento mycí gel na ruce je vhodný na střední až silná 

průmyslová znečištění, jako například maziva, asfalt,  

barvy a lepidlo.

Dreumex Special EX
Vysoce účinná mycí pasta na ruce bez rozpouštědel 

s mikrogranulemi. Vhodná pro střední až velmi silná 

průmyslová znečištění, jako například maziva, naftu, 

brzdovou kapalinu, cement, rez apod.

EX4000 Dávkovač
Dávkovač EX4000 byl pro Dreumex speciálně navržen a 

vyroben odborníky tak, aby vyhovoval potřebám lehkého 

i těžkého průmyslu. Dávkovač EX4000 obsahuje 4litrový 

zásobník. Silná pumpička není umístěna v dávkovači, ale 

v zásobníku. To znamená, že s každým zásobníkem se 

používá nová pumpička, čímž je zaručena nejen dokonalá 

funkčnost, ale také optimální hygiena.

EX4000 Dávkovací systém

Produkt  Číslo

• Dávkovač EX4000  00024011

www.dreumex.com



Dávkovač

• Jedinečný bezdotykový dávkovač pro optimální hygienu

• 1 dávkovací systém pro kompletní péči o ruce
• Ovládání dávkování zaručuje hospodárnou spotřebu; ušetří až 60%!

• Snadná instalace zaklapnutím, okamžitě k použití

• Vyměnitelná zaklapovací pumpa

• Robustní & pevný

NOVÝ!

LZE VZÍT SNADNO S SEBOU / PŘENOSNÉ
• Integrovaný držák
 
PŘIPRAVENÉ K POUŽITÍ
• Integrovaný dávkovač:  
 jednoduše přečerpat
 
PRAKTICKÉ BALENÍ
• Lze zakoupit v balení po 1 litru  
 nebo 3 litrech

 Nové balení… 
přenosné a snadno použitelné !

•

•
 

One2clean : 1 koncept pro úplný
                program péče o ruce  !

Ochrana rukou Mytí rukou Péče o ruce

Nové koncepty

Wash & Care

One2clean manuální One2clean Automatic



Před 
prací

Tekutá mýdla Čisticí přípravky 
bez rozpouštědel

Čisticí přípravky s rozpouštědly čistí a obnovuje 
pokožku: 2-v-1
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Mazivo, Mastnota
Rez, Saze, Dopravní 
znečištění

Olej, Pryž

Nafta, Brzdová kapalina

Kancelářská znečištění, 
Umývárny

Mazivo, Mastnota

Olej

Inkoust

Kancelářská znečištění, 
Umývárny

Olej

Dehet, Barva

Saze, Mazivo,
Mastnota, Rez

Kancelářská znečištění, 
Umývárny

Asfalt, Pryž

Pryskyřice, Tmel

Cement, Mastnota,
Mořidlo na dřevo, Rez

Dehet, Barva

Kancelářská znečištění, 
Umývárny

Mazivo, Mastnota, 
Rez

Olej, Pryž

Nafta,  
Brzdová kapalina

Lak

Kancelářská znečištění, 
Umývárny
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Řešení pro
každou potřebu
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www.dreumex.com

NOVÝ!


