
DQFM en Divermite doseersystemen
Een concentratie van oplossingen voor
hotelkamerreiniging

Met het nieuwe verdunningssysteem DQFM biedt Diversey veel meer dan 
alleen simpele doseerapparatuur voor haar reinigingsproducten.

DQFM in combinatie met Divermite biedt een totaaloplossing voor 
hotelkamerreiniging van elke omvang en structuur, of u nu wel of geen
wateraansluiting heeft. Wilt u snelheid, kostenbeheersing en gemak? 
DQFM en Divermite voldoen volledig aan uw wensen. 

Beide systemen maken gebruik van een milieuvriendelijke technologie 
die uw opslag- en transportkosten reduceren. Samen met Room Care 
reinigingsproducten staan zij garant voor e�  ciëntie, gemak, eenduidigheid 
en veiligheid.

De systemen zijn gesloten en hierdoor veilig in gebruik.

Room Care voordelen
  Veilige en e� ectieve producten garanderen een goed resultaat
  Simpele productherkenning en kleurcodering geven u de zekerheid dat u 

altijd het juiste product gebruikt voor elke taak
  Voorspelbare en geoptimaliseerde kosten

DQFM en Divermite eigenschappen
  Twee systemen die elkaar aanvullen, één met en één zonder 

wateraansluiting
  Snelheid, kostenbeheersing en constante resultaten
  Gebruik van concentraten die de belasting op het milieu verminderen
  Ecologische verpakkingen
  Gesloten systeem met unieke � essenhals en code voor veilig gebruik



Van een oplossing voor concentraten naar een concentraat van oplossingen
De voordelen van DQFM en Divermite op een rij 
van ‘A tot Z” 
Alle elementen van het systeem helpen u om de impact
op het milieu te verminderen. Bovendien bespaart u met
dit systeem kosten en opslagruimte. Ons doseer- en
verdunningssysteem bevat 1,5 liter navulverpakking met
geconcentreerd product. Door het gebruik van tien keer 
zo geconcentreerd product minimaliseren wij de impact 
op het mileu. De technologie omtrent de vullingen zorgt 
ervoor dat u (opslag-)kosten bespaart tot wel tien maal 
in vergelijking met standaardproducten. Bovendien 
bevatten onze producten slechts 2% verpakkingsafval.

Voorspelbare en controleerbare kosten
Of u nu wel of geen wateraansluiting heeft, de Divermite
en DFQM beschikken over een doseer- en
verdunningscontrolesysteem om uw kosten te reguleren.
Met een vertragingsmechanisme voor het doseren
garandeert Divermite de juiste hoeveelheid van het
product voor gebruik. DFQM bereidt een automatische
oplossing voor waardoor de gebruiker hier geen invloed
op kan uitoefenen. Hierdoor blijven u kosten voor
schoonmaak gegarandeerd gelijk.

Een veilig en gesloten systeem voor de veiligheid 
van uw personeel
Beide systemen kunnen beveiligd worden. De
unieke � essen voorkomen het gebruik van verkeerde
producten. DQFM voorkomt dat de gebruiker in 
aanraking komt met het concentraat doordat de 
oplossing al automatisch wordt voorbereid. Hierdoor is 
de veiligheid van uw personeel gewaarborgd.

DQFM voor tijd- en kostenbesparing
  DQFM is een verdunningssysteem die aangesloten 

wordt op de waterleiding, waardoor het water 
automatisch wordt gemengd met het geconcentreerde 
product tot een gebruiksklare oplossing.

  De automatische productoplossing bespaart uw
personeel tijd om � essen te vullen met water en 
hierdoor bespaart u ook kosten.

  De gebruiksoplossingen zijn systematisch voorbereid 
met een gelijke concentratie om consistentie en de 
beste resultaten te kunnen garanderen.

  Het verdunningsysteem garandeert u veiligheid voor
     uw personeel doordat zij niet in direct contact komen
     met het geconcentreerde product.

Divermite voor � exibiliteit
  Divermite heeft geen wateraansluiting nodig. Hierdoor 

kan zij overal geïnstalleerd worden, in elke situatie.

  Het systeem helpt u bij de voorbereiding van de 
productoplossing door de automatische dosering. Uw 
personeel hoeft alleen nog maar water toe te voegen.

  Het systeem heeft geen onderhoud nodig en door 
het vertragingsmechanisme wordt overdosering 
voorkomen.

  Het is een gesloten systeem en maakt gebruik van 
kleurcodering om de veiligheid van uw personeel te 
garanderen.
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DQFM en Divermite doseersystemen

Doseersysteem Artikelnummer

Divermite dispenser R1-plus per stuk A100921

Divermite dispenser R2-plus per stuk A100922

Divermite dispenser R3-plus per stuk A100923

Divermite dispenser R5-plus per stuk A100925

DQFM per stuk 1207299

DQFM Set a 3 units per stuk 207352

Reinigingsproduct Artikelnummer

Room Care R1-plus 2 x 1,5 L 7515810

Room Care R2-plus L 2 x 1,5 L 7510748

Room Care R3-plus 2 x 1,5 L 7509674

Room Care R5-plus 2 x 1,5 L 7509677

Room Care R9-plus 2 x 1,5 L 7510035


