
Doseersystemen &
Reinigingsproducten
voor:

• Zorg

• Horeca

• Bedrijven

• Schoonmaakbedrijven

• Onderwijs

• Overheid
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WIE ZIJN WIJ?

Dorein staat voor doseersystemen en reinigingsproducten: 
krachtige en innovatieve toepassingen die met minder 
product meer en beter reinigen. Bovendien spaart u het 
milieu en uw portemonnee.

Dorein is A.I.S.E.-gecertifi ceerd en zet zich daarmee volledig in 
voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Alle 
aangesloten leden werken continue aan verbetering van zowel 
producten als processen. Met als doel: duurzaamheid door 
milieubesparende producten.

Keukenreiniging
Hygiëne heeft de hoogste prioriteit bij de bereiding en behandeling 
van voedingsmiddelen. Om voedselveiligheidssystemen zoals 
HACCP goed te kunnen toepassen zijn reinigen en desinfecteren 
hoogfrequent terugkerende handelingen. Via doelgerichte 
werkinstructies met een beperkt aantal producten en hulpmaterialen 
voldoet u eenvoudig aan alle wettelijke voorschriften.

Vaatwas
Dorein heeft meer dan 40 jaar ervaring in hygiëne. Op het gebied 
van reinigingsproducten en vaatwassystemen biedt Dorein u 
pasklare oplossingen. Vraag naar de mogelijkheden en vergelijk 
uw huidige werkwijze met die van Dorein. Onze relaties bevestigen 
u graag de bereikte voordelen in prijs, techniek en uitstekende 
vaatwasresultaten. 

Textielwas
Dorein adviseert u volledig over professionele textielwas.  
Gespecialiseerde kennis van textiel, chemie, wasprocessen en 
doseertechniek worden hierbij ingezet. Krachtige producten van 
Dorein zorgen voor optimale wasresultaten.



Sanitair, interieur en vloeronderhoud
Dorein adviseert u vakkundig over haar specifi eke onderhouds- en 
reinigingsproducten, die met ingenieuze doseersystemen gebruikt 
kunnen worden. Ook voor werkmaterialen, reinigingsmachines, 
dispensers en bijbehorende vullingen bent u bij ons aan het juiste 
adres. 

BIJ CALAMITEITEN KUNT U REKENEN OP ONZE 24/7 

SERVICEDIENST

MET AANDACHT VOOR MENS, MILIEU EN RESULTAAT!

Wij onderscheiden ons in daadkracht, kennis en 
betrokkenheid en zetten dat graag voor u in!

Al 40 jaar verstand van:  
Doseersystemen en reinigingsproducten.

Dit willen wij u graag komen bewijzen!

Alle producten voor:
• Reiniging
• Desinfectie
• Vaatwas
• Textielwas
• Waterbehandeling
• Werkmaterialen

Met bijbehorende :
• Doseersystemen
• Dispensers
• Papierwaren
• Hygiëne werkplannen
• Complete service



DOREIN B.V. 
Galvanistraat 7 A, 7651 DH Tubbergen
T: 0546 - 624411

Op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Enschede, waarvan op aanvraag een exemplaar wordt toegezonden of zie onze website.

BTW: NL 819332136B01, K.v.K: 08174447
Internet : www.dorein.nl

E mail: info@dorein.nl

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Compleet assortiment werk- en hulpmaterialen

Dispensers en vullingen

Dorein doseersystemen en reinigingsproducten

Professionele reinigingsmachines


