
DreamClean 
Reinigingsconcept



Het DreamClean concept van PremTech biedt u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een volledig 

persoonlijk hygiëne concept in uw organisatie te lanceren. Dit concept maakt het voor u mogelijk om u en/of 

uw medewerkers op iedere gewenste plek toegang te geven tot oplossingen die bijdragen aan de persoonlijke 

hygiëne. Uitgangspunt bij het ontwikkelen van dit concept was eenvoud. Kwaliteit is voor PremTech een 

vanzelfsprekendheid en verbindingen leggen tussen uitdagingen en oplossingen zit in ons DNA. Kijkt u 

maar eens naar onze pay-off  ‘’We Connect.’’. 

Het DreamClean 
Reinigingsconcept

‘’Eenvoud’’ hebben we na diverse brainstorm sessies 

uitgebreid naar ‘’eenvoudig bereikbaar maken’’. Iedereen 

moet op eenvoudige wijze toegang hebben tot persoon-

lijke hygiëne producten. Tijdens het samenstellen van de 

juiste producten kwamen we tot de conclusie dat we met 

2 producten de lading kunnen dekken. Echter miste we 

nog de tools om de producten beschikbaar te stellen op 

elke gewenste locatie. Een handige houder die overal te 

monteren is bijvoorbeeld. Ook deze ontwikkeling is succes-

vol geweest, waardoor we nu een mooie hoeveelheid tools 

kunnen bieden om de producten eenvoudig bereikbaar 

te maken. We kunnen wel zeggen dat de producten in 

combinatie met de tools een dreamteam vormen. En zo 

veranderde onze dreamteam producten in het complete 

‘’DreamClean concept’’. 

It’s a team effort!



HygiGel 70 is een op 70% ethylalcohol gebaseerde hand 

reinigende gel. Deze verzorgende hand gel werkt binnen 

enkele seconden na inwrijven in de handen. De HygiGel 70 

kent naast zijn hygiënisch reinigende eigenschappen, ook 

een effectieve verzorging van uw handen door de toevoe-

ging van verzorgende componenten. Aan het product zijn 

geen allergene parfum inhoudsstoffen toegevoegd en het 

product is vrij van traditionele conserveringsmiddelen. 

Door de handige vormgeving is de HygiGel 70 op nagenoeg 

elke plek in te zetten. Bijvoorbeeld de bekerhouder van uw 

auto, maar het product past ook perfect in de DreamClean 

Holders, die voor de HygiGel 70 ontwikkeld zijn. 

Power & Care Soap is een zeer krachtige en huidvriendelij-

ke handreiniger. Door de toevoeging van een estermengsel 

en een verzorgende olie wordt deze bijzondere combinatie 

verkregen. De Power & Care Soap is een crème-achtig 

product en heeft een frisse appelgeur, waardoor na het 

wassen van de handen een prettige geur op de handen 

achterblijft. Door de toevoeging van de speciaal geformu-

leerde maiskorrel zal in de meeste gevallen bij veelvuldig 

gebruik geen huidirritatie ontstaan. De Power & Care Soap 

wordt geleverd in 350 ml tubes, die geschikt zijn voor de 

houders, maar is ook leverbaar in 3 liter potten.

HygiGel 70 Power & Care Soap

BESTEL 

DIRECT ONLINE!

Bellen kan ook!

085 009 18 84 



De DreamClean Set is een speciaal ontwikkeld reinigings- 

en hygiëneconcept dat zowel de HygiGel 70 als de Power 

& Care Soap bevat. De set is oorspronkelijk ontwikkeld 

voor montage achter in bedrijfsbussen, maar kan door zijn 

handige vormgeving op elke gewenste plek geplaatst worden. 

Aan het einde van de werkdag plaatst u de materialen 

achter in uw bus en vlak voor het sluiten van de deuren 

reinigt u uw handen, zodat u met schone en hygiënisch 

gereinigde handen in de cabine stapt. Zowel de HygiGel 70 

als de Power & Care Soap zijn uitgerust met verzorgende 

componenten. Met deze set is de kans op uitdroging van 

uw handen dus tot een minimum gereduceerd.

Tijdens introductie van de DreamClean Set kwam ook de 

opmerking naar voren dat er situaties zijn waarbij men 

de handen alleen hygiënisch wil reinigen. Denk daarbij 

bijvoorbeeld maar eens aan kantoren en/of recepties van 

kantoorpanden. Maar ook achterop bezorgscooters van 

restaurants, openbare ruimtes van gemeentelijke instellin-

gen, sportverenigingen, in de cabine van een vrachtwagen, 

etc.. Daarom hebben wij ook een DreamClean houder 

ontwikkeld waar alleen de HygiGel 70 in kan. Deze houder 

precies dezelfde handige vormgeving als de houder van de 

set, alleen heeft deze houder een opening minder. 

DreamClean Set DreamClean - HygiGel 70
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De Refillable Water Can is een onderdeel van het Dream-

Clean concept van PremTech. De kan is voorzien van een 

tapkraan, waardoor men op een eenvoudige wijze gebruik 

kan maken van water bij bijvoorbeeld het wassen van de 

handen. Deze waterkan biedt uitkomst in situaties waar 

geen water voor handen is en waarbij het wassen van de 

handen toch noodzakelijk is. De minimalistische vormgeving 

van de kan zorgt er voor dat u de kan makkelijk uit het zicht 

kunt plaatsen. 

HygiColumn Refillable Water Can
Ter aanvulling van ons DreamClean concept heeft PremTech 

ook een reinigingszuil aan haar assortiment toegevoegd. 

De HygiColumn. De zuil is vervaardigd van stevig materiaal, 

waardoor deze altijd stabiel blijft staan. De zuil valt met zijn 

1.60 meter hoogte direct in het oog, waardoor men de zuil 

niet over het hoofd kan zien en dus niet kan vergeten de 

handen te reinigen. De opening voor de HygiGel 70 is van 

hetzelfde formaat als van de DreamClean sets. Kiest u dus 

voor het gehele DreamClean Concept, dan hoeft u alleen nog 

maar te zorgen dat u de HygiGel 70 en/of de Power & Care 

Soap in huis heeft. Deze passen namelijk in alle houders.



HygiGel 70

PremTech B.V.
Daggeldersweg 2, 
3449 JD Woerden
The Netherlands

Tel.: +31 (0) 850 09 18 84
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HygiGel 70

HygiGel 70 is een op 70% 
ethylalcohol gebaseerde 
hand reinigende gel die de 
handen hygiënisch reinigt.

DreamClean Set

De DreamClean set is een 
speciaal ontwikkeld reinigings- 
en hygiëneconcept.

HygiColumn

Reinigingszuil voor de 
HygiGel 70.

Power & Care Soap

Power & Care Soap is een zeer 
krachtige en huidvriendelijke 
handreiniger. 

DreamClean – 
HygiGel 70

Speciaal ontwikkelde houder 
met daarin de HygiGel 70.   

Refillable 
Water Can

Hervulbare waterkan voor 
plekken waar geen water 
beschikbaar is.    

DreamClean 
Holder - Single

Houder voor de HygiGel 70.    

DreamClean 
Holder

Houder voor de HygiGel 70 
en de Power & Care Soap. 
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