
ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ     
              Ολοκληρωμένες Αειφόρες Λύσεις Καθαρισμού Υψηλής Απόδοσης



ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Με  τη  σκέψη  στις  μελλοντικές  γενιές  η  Werner  
&  Mertz ξεκλειδώνει τις δυνατότητες της φύσης 
για  

  
να  βελτιώσει  την  ποιότητα  ζωής.  Η  τεχνολογία

 
    

και  η  φύση  είναι  ισορροπημένα   με  ασφαλή,

 

αξιό-
πιστο,  

 
αποτελεσματικό  και  περιβαλλοντικά

 

υγιή

 
τρόπο.

  
 Mέσω

 
του

 
σεβασμού

 
της

 
διαφορετικότη-

τας
 

και
 

της
 

δέσμευσης
 

για
 

ανάπτυξη
 

καινοτόμων

 
και

 
επώνυμων

 
προϊόντων,

 
χτίζουμε

 
αξίες

 

και

 

πα-
ρέχουμε

 
μακροπρόθεσμη

 
προστασία

 

των
 
περιου-

σιακών
 

τους
 
στοιχείων

 
στους

 
πελάτες

 
μας.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ  ΒΡΑΒΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ  ΕΤΩΝ     :

2009
 
 Γερμανικό Βραβείο Αειφορίας  

2011
  

Βραβείο EMaS austria  

 
               για την Erdal  στο hallein, 

 

για την υποδειγματική περιβαλλοντική διαχείριση     

2012

 
 green ribbon 

 

 για την Werner & mertz Professional

2013

 
 Μεγάλο Βραβείο  ESSEc

 
 

  bγια την rand rainett

2014
 
 Βραβείο πιο Αξιόπιστης Μάρκας   

 

  fγια την rosch brand, για 13 συνεχή έτη  

ΟΙΚΟ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ

Εδώ και 145 χρόνια, η Werner & Μertz εδρεύει στο Mainz της Γερμα -     
νίας. Στην Ευρώπη 900  παθιασμένοι  υπάλληλοι  παρέχουν  τα  καλύτερα

 προϊόντα  και  λύσεις  στην  κατηγορία  τους  για  να  υποστηρίξουν  την   επι- 
τυχία  των  πελατών  μας  σήμερα  και  στο  μέλλον.  
Από το 1971 η  Werner  &  Μertz  Professional  οδηγεί  την  επαγγελματική

 αγορά  καθαρισμού  με  ολοκληρωμένες,  βιώσιμες  λύσεις  υψηλής  από- 
δοσης  που  είναι  καλά  ισορροπημένες  για  την  ανθρώπινη  υγεία   και
 

τη
 

 
φύση.



Σαρώστε, κάντε κλικ και σερφάρετε για να 
δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

 

werner-mertz.de/Media-library/Company-film/

Από το 2010 η νέα μας έδρα αποτελεί εξέχον ορόσημο ακριβώς στην είσοδο του Mainz. Το κτίριο, 
που διαθέτει εντυπωσιακούς ρότορες ανεμογεννητριών στην οροφή, πληροί τα υψηλότερα διεθνή 
πρότυπα για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές. Μέσω της αιολικής ενέργειας,   
των φωτοβολταϊκών κυττάρων και της γεωθερμικής ενέργειας, το νέο κτίριο δημιουργεί 20% περισ- 
σότερη ενέργεια από την απαιτούμενη για την τρέχουσα λειτουργία του.

Με τη νέα έδρα, η Werner & Mertz θέτει νέα πρότυπα ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας, υπογραμμίζοντας τη θέση της ως οικο-πρωτοπόρος.

■
 

2010 rhineland-Palatinate Environmental award

■
 

2012 lEEd (leadership in Energy & Environmental design) 

 
Πλατίνα – η πιο απαιτητική πιστοποίηση βιωσιμότητας για κτίρια

 

  
Τα εθνικά και διεθνή πιστοποιητικά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία 
των επαληθεύσιμων ποιοτικών προτύπων της εταιρείας μας για 
διαδικασίες και προϊόντα.

ΤΙ  ΚΑΝΕΙ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑ  ΑΠΟ  ΤΑ  
ΠΙΟ  ΑΕΙΦΟΡΑ  ΚΤΙΡΙΑ  ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ;

     
     

ΟΙΚΟ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ



ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ                                                  ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ, ΕΔΑΦΟΣ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το Cradle to Cradle® μετατρέπει τη δημιουργία πραγμάτων σε θετική δύναμη για την κοινωνία, την οικονομία και 
τον πλανήτη μας. Σε συνδυασμό με άλλα οικολογικά σήματα, το Cradle to Cradle® υπερβαίνει την απόδοση και 
συμπληρώνει όλα τα βασικά στοιχεία για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό προϊόντων.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ  

* Το Cradle to Cradle® είναι σήμα κατατεθέν της mcdonough braungart design chemistry llc (mbdc). Το  cradle  to  cradle  certifiedcm  είναι  σήμα  πιστοποίησης    
licensed exclusively for the 

cradle to cradle Products innovation instituteSm (c2cPii).

  ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ Cradle To Cradle®  – Πάρε – φτιάξε – αναγέννησε

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ – Μονόδρομος σχεδιασμός ροής

 Βιολογικός Κύκλος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Β ΙΟ Λ Ο ΓΙΚ Α 
Θ Ρ Ε Π Τ ΙΚ Α  
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

        Τεχνικός  Cycle         
Για προϊόντα   Service, 

             π.χ.: συσκευασία   

ΠΑΡΕ

ΦΤΙΑΞΕ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Καταστροφή 
πόρων

Α ντικατάσταση   
κατεστραμμένων 
πόρων

ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ

ΦΥΤΑ

Για προϊόντα κατανάλωσης, 
π.χ. χημικά καθαρισμού
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BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

BASIC

*cradle to cradle® is a registered trademark of mcdonough braungart design chemistry llc (mbdc). cradle to cradle certifiedcm is a certification mar    με άδεια αποκλειστικά για το cradle to cradle Products innovation instituteSm (c2cPii).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΦΑΓΗΤΟ

        Technical  Kύκλος         
For Products of   εξυπηρέτησης

,
 

             e.g.: packaging   

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Cradle to cradlecm ■

 Τα  προϊόντα  αξιολογούνται  βάσει        
κριτηρίων σε πέντε κατηγορίες :

 ❑ Υγεία του υλικού
 ❑ Επαναχρησιμοποίηση υλικών
     ❑ Διαχείριση ανανεώσιμων πηγών      

     ενέργειας + άνθρακα
 ❑ Διαχείριση Υδάτων
 ❑ Κοινωνική δικαιοσύνη

■ Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε ένα 
     σύστημα 5 επιπέδων, βασικό, μπρούν-

τζο, ασήμι, χρυσό και πλατίνα
  

■ Το ελάχιστο επίπεδο επίτευξης σε οποια-   
δήποτε από τις πέντε κατηγορίες καθορίζει 
τελικά το τελικό επίπεδο πιστοποίησης

 
  
  
 

l

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ cradle to cradle® 

Το Cradle  to Cradle ® βασίζεται στο σχεδια-   
σμό προϊόντων για κλειστούς βιολογικούς ή     
τεχνικούς κύκλους

Διαχείριση θρεπτικών συστατικών
Τα υλικά ενός προϊόντος Cradle to Cradle®    
πρέπει να είναι κατάλληλα για ασφαλή και     
πλήρη επιστροφή στη βιόσφαιρα για ανάκτη- 
ση κι επαναχρησιμοποίηση υψηλής ποιότητας

Τα απόβλητα ισούνται με τα τρόφιμα:

Χρήση του τρέχοντος ηλιακού εισοδήματος   
Ενσωμάτωση της πρωτογενούς ενέργειας     
στο σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής που 
περιλαμβάνουν ηλιακή, νερό, γεωθερμική και    
αιολική ενέργεια, άμεσα ή έμμεσα.

Γιορτάστε την πολυμορφία
Τα φυσικά συστήματα λειτουργούν μέσω της 
πολυπλοκότητας. Εξέταση της ποικιλομορ-  
φίας και της ποικιλίας στα προϊόντα παρα-  
γωγής.  

Οικο-αποδοτικότητα
„Κάνοντας 

  
τα πράγματα σωστά“

μειώνει
 

τα κρίσιμα ζητήματα
 

Οικο-Αποτελεσματικότητα
„Κάνοντας τα σωστά πράγματα“

μέσω του cradle to cradle®

εξαλείφει οποιοδήποτε κρίσιμο ζήτημα

„Κάνοντας τα σωστά 
πράγματα σωστά“

ΧΡΗΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ    ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ                                     
ΕΠΙΠΕΔΟ GOLD (ΧΡΥΣΟ) ΚΑΤΑ cradlE to cradlE cErtifiEdcm  

Η green care ProFeSSional παρέχει παγκοσμίως την πρώτη γκάμα καθαρισμού και φροντίδας με τη σφραγίδα ποιότητας Cradle to 
Cradle CertifiedCM Gold.

              

  

Πολλές πιστοποιήσεις στην αγορά αφορούν μια πτυχή ενός προϊόντος ή της παραγωγής του.                Η πιστοποίηση για τον σχεδιασμό προϊόντος  
κατά 

 

cradle

 

to

 

cradle

 

certifiedcm

 
Product Standard design περιλαμβάνει ένα λεπτομερές κλειδί αξιολόγησης για την αξιολόγηση των 

προϊόντων που εξετάζουν την υγεία των υλικών, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διαχείριση 
του άνθρακα, τη διαχείριση των υδάτων και την κοινωνική δικαιοσύνη

           
             

.

Κοινωνική Δικαιοσύνη:

 Nέες καινοτόμες, βιώσιμες λύσεις:
	 ❑ H πρωτοβουλία ανακύκλωσης: ανακύκλωση υψηλού βαθμού πλαστικού καταναλωμένου
            PET με βελτιωμένες μεθόδους διαλογής για αύξηση του ποσοστού ανακυκλωμένου PET
            σε νέες συσκευασίες PET
  
  

	 ❑ Επιφανειοδραστικά με βάση τα ευρωπαϊκά φυτά: επιφανειοδραστικά με βάση φυτά 
  Ευρωπαϊκής καταγωγής (κραμβέλαιο, λιναρόσπορος, ελαιόλαδο) αντικαθιστά / 

συμπληρώνει τις δραστικές ουσίες πλύσης με βάση το φοινικέλαιο και το λάδι 
καρύδας, προωθώντας τη βιοποικιλότητα

  
  

 Προστασία των κοινοτήτων, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος κατά μήκος 
της αλυσίδας αξίας 

 Υπεύθυνη κατασκευή, δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων, επανεπένδυση σε 
     φυσικό κεφάλαιο 

Διαχείριση Υδάτων:

 Δική μας επεξεργασία χημικών-φυσικών καθαρών υδάτων και λυμάτων οδηγεί σε 
     βελτιωμένη ποιότητα νερού

 
 
 Σταθερή υψηλή ποιότητα ανακυκλωμένου νερού λόγω της ενεργού διαχείρισης του νερού: 
     το νερό αφήνει τον τόπο τόσο καθαρό όσο έχει πάρει πριν από τη χρήση του 


 
Ως δευτερεύον προϊόν, η πολύτιμη λάσπη που κατακάθεται στα φίλτρα επαναχρησιμο-   

     ποιείται ως πρώτη ύλη στην κατασκευή τούβλων.
           

 
  

Ανανεώσιμες ενέργειες και διαχείριση άνθρακα:
 Χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις επιτόπιες επιχειρηματικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής για τρίτους προμηθευτές 


 
Χαμηλή ανάγκη για ενέργεια θέρμανσης από ορυκτά

  Οι εκπομπές CO2 αντισταθμίζονται από ενεργά περιβαλλοντικά έργα 
 (π.χ. η αναγέννηση των „mürmes moors“** - Το co2 καθορίζεται από τον αέρα)
 ** Mürmes / Eifel περιφέρεια, Γερμανία: η διατήρηση των υδάτων προωθεί την προστασία του κλίματος και των ειδών..

cradle to cradle Products innovation instituteSm (c2cPii).

Aproved performAceΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

* Το Cradle to Cradle® είναι σήμα κατατεθέν της mcdonough braungart design chemistry llc (mbdc). Το cradle to cradle certifiedcm είναι σήμα πιστοποίησης
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   ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ 
ΒΙΩΣΙΜΑ 

ΝΕΑ:   ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

Υγεία Υλικού:

 Οι συνθέσεις των προϊόντων ανταποκρίνονται ακόμη και 
     στις απαιτήσεις του επιπέδου ΠΛΑΤΙΝΑΣ του cradle to
    cradle certifiedcm

 


 

Όλα τα συστατικά των σκευασμάτων έχουν ταξινομηθεί   
     ως ασφαλή για τον άνθρωπο και τους βιολογικούς κύκλους 
 


 
Κανένα απαγορευμένο υλικό, όπως cmr

 
 

(καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο ή τοξικό για αναπαραγωγή)


 
Κανένα επικίνδυνο υλικό κατά τη διάρκεια και μετά από 
πιθανή αποτέφρωση

 

Επαναχρησιμοποίηση υλικών:
 Χρήση ανακυκλώσιμων τεχνικών υλικών
 Ενσωμάτωση ανακυκλωμένων πλαστικών 
     Χρήση ανανεώσιμων βιολογικών υλικών
 Χρήση πλήρως βιοαποικοδομήσιμων υλικών

Η συσκευασία ανταποκρίνεται στο επίπεδο Silver

Ph
ot

o:
 Jü

rg
en

 t
re

ib
er

  
pi

xe
lio

.d
e

*cradle to cradle® is a registered trademark of mcdonough braungart design chemistry llc (mbdc). cradle to cradle certifiedcm  is a certification mar με άδεια αποκλειστικά για το cradle to cradle Products innovation instituteSm (c2cPii).



Υψηλή απόδοση καθαρισμού 
Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   
ΜΕΣΩ ΤΕΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 Απόδοση από το σχεδιασμό
■ Aυξημένη κερδοφορία με βάση   

καινοτόμες συνθέσεις  
 

που παρέ-
χουν μια βελτιστοποιημένη ανα- 
λογία κόστους / χρήσης 

■ Η υψηλότερη αποδεδειγμένη από-
δοση καθαρισμού, που ελέγχθηκε 
από τη μέθοδο εξέτασης 

 
ikW*  

 

και 
επιβεβαιώθηκε από την κορυφαία 
ευρωπαϊκή πιστοποίηση Eu - 
Ecolabel certification

Διαφάνεια και Αξιοπιστία
Δ ΙΑ Φ Α Ν Ε ΙΑ  Σ Τ Η Ν  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η           
Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ  

 
Κ Α Ι  Υ Ψ Η Λ Η                 

Α Ξ Ι Ο Π Ι Σ Τ Ι Α  Μ Ε Σ Ω  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ                
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

Αξιοπιστία από το σχεδιασμό
■ Πληροφορίες βιοαποικοδομησιμότητας 
■ Ανανεώσιμο ισοζύγιο άνθρακα / 
    περιεκτικότητα σε άνθρακα 
■ Πλήρης λίστα συστατικών
■ Σύσταση εφαρμογής
■ Πιστοποίηση 
     εταιρείας 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΦΑΝΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η Werner & Mertz Professional έχει καθιερώσει μια πραγματικά πελατοκεντρική κουλτούρα σε ολόκληρο τον               
οργανισμό.

Για τους έμπειρούς μας συμβούλους υψηλής κατάρτισης, με κίνητρα και προσανατολισμό στη δράση, η εταιρική σχέση αποτελεί βασικό     
στοιχείο. Μέσα από την πολυετή εμπειρία τους σε συνδυασμό με αποτελεσματικά προϊόντα της green care PROFESSIONAL, είναι σε     
θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες  και εξατομικευμένες, ολοκληρωμένες λύσεις υγιεινής που συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας
.        

                     Λύσεις:

ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ     

Εσωτερικό σημείο 
αναφοράς προϊόντος

Απόδοση Sr  15

Σημείο αναφοράς     
Ανταγωνισμός 1

Ανταγωνισμός 2

*Γερμανική ένωση καλλυντικών, καλλωπισμού, 
αρωμάτων και απορρυπαντικών

IKW* μέθοδος εξέτασης, δοκιμή αφαίρεσης βρομιάς                      

Σημείο αναφοράς
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for performance tHat benefits your business ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  

Ο νέος σχεδιασμός μπουκαλιών της Werner &  Mertz 
Professional, που έχει αναπτυχθεί μαζί με πελάτες,  
φέρνει μια σειρά πρώτων διακρίσεων  στην αγορά   
καθαρισμού.
Ξεχωρίζει σαφώς από τα πρότυπα της αγοράς και    
μέσω του ατομικού, αποκλειστικού και ελκυστικού    
σχεδιασμού του, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός      
ενθουσιώδους εργασιακού περιβάλλοντος.

Η αξιόπιστη μάρκα παρέχει δεκαετίες εμπειρίας 
στον κλάδο

Στεγανό, χρωματικά κωδικοποιημένο 
αναδιπλούμενο καπάκι

Αυτονόητα ονόματα προϊόντων

Πολυγλωσσικός περιγραφέας προϊόντων

Καθαρή απεικόνιση της περιοχής εφαρμογής

Εύκολη στην κατανόηση σειρά εικονογραμμάτων 
"πώς να χρησιμοποιήσετε" για σωστή εφαρμογή 
του προϊόντος

Oι ετικέτες με κωδικοποίηση χρώματος ακολουθούν 
το πρότυπο χρώματος της βιομηχανίας

Γερμανική ποιότητα

Πρωτοπόρος για ολοκληρωμένες βιώσιμες λύσεις

Αξιόπιστος κωδικός EAN 

Ο τετραγωνικός σχεδιασμός εξασφαλίζει τη μέγιστη 
χρήση της χωρητικότητας φόρτωσης του καροτσιού 
καθαριότητας

Τα μεγέθη πακέτων ακολουθούν το βιομηχανικό  
πρότυπο

Η κλίμακα ph παρέχει σαφή μέτρηση για την        
οξύτητα και την αλκαλικότητα

Οι πιστοποιήσεις είναι επιπρόσθετες 
αποδείξεις ποιότητας

Εσοχές με αντιολισθητικά παξιμάδια για 
ασφαλή και βολικό χειρισμό

Πρόσθετη ανάποδη κλιμάκωση για βολική και 
αξιόπιστη δοσολογία προϊόντος

Στην πίσω πλευρά: 
Περιγραφέας προϊόντος, νομικές προδιαγραφές  
και σύσταση χρήσης σε 29 γλώσσες, εκτιμά τη   
γλωσσική πολυμορφία

Στην πίσω πλευρά: 
Αυτονόητα ονόματα προϊόντων

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

Ισχυρές μάρκες, υψηλής εξειδίκευσης και εργαζόμενοι με κίνητρα υποστηρίζουν τον συνεχώς επιδιωκόμενο βιώσιμο   
προσανατολισμό ολόκληρης της εταιρείας - όλα διασφαλίζουν το μέλλον της Werner & Mertz Professional στο δρόμο   
για να γίνει ηγέτης στην ευρωπαϊκή αγορά και της καινοτομίας για επαγγελματική ειδική φροντίδα

Οι αξιόπιστες μάρκες μας έχουν διαφορετικά προφίλ, ενώ και οι δύο έχουν βιώσιμες ρίζες.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ  ΜΑΡΚΕΣ

tana professional 

■ Αποδεδειγμένη απόδοση καθαρισμού

■   Πάροχος λύσεων με βιώσιμες ρίζες

■ Αξιοπιστία, ασφάλεια και υψηλή απόδοση 
      καθαρισμού εκτός από συνεχείς προσπάθειες 
      για βιωσιμότητα
 
 

green care professional 

■ Κορυφαία απόδοση καθαρισμού

■ Πρωτοπόρος στην ολοκληρωμένη αειφορία

■ Μόνιμη προσπάθεια για συνεχή καινοτομία  
ώστε να γίνει η καλύτερη στην κατηγορία       
από κάθε άποψη

 
 

ΤΕΛΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ
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ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 

ΔΑΠΕΔΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩTIKA ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ        
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑΤΟΜΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΕΞΙΑΣ



Αυτό το έντυπο είναι τυπωμένο σε 
χαρτί πιστοποιημένο κατά 
cradle to cradle certifiedcm

 silver.

reinhard Schneider

cEo και ιδιοκτήτης στην τέταρτη γενιά του         
οικογενειακού ομίλου Werner & Μertz

tana-Chemie GmbH | rheinallee 96 | 55120  mainz | germany | www.wmprof.com | info@tana.de | +49 (0)6131 96403 Werner & 

Mertz Professional vertriebs GmbH
neualmerstraße 13 | 5400  hallein | austria | www.wmprof.com  | info@tana.at | +43 (0)6245 87286

«Φέρνουμε τη βιωσιμότητα στη ζωή: Ως     
οικολογικός πρωτοπόρος πιστεύουμε στις 
μελλοντικές γενιές. Ήρθε η ώρα να προω-  
θήσουμε ενεργά τη συνεχή ανακύκλωση    
βιολογικών και τεχνικών πόρων. Η εφαρ-   
μογή ενός πράσινου-αποτελεσματικού       
σχεδιασμού στα προϊόντα μας έχει θετικές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον και την ανθρώπινη υγεία. "

ECOLINE ΑΕ (Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος) | Γ.Παπανδρέου 91 | 15773 Ζωγράφου | Ελλάδα | www.ecolinehellas.gr | info@ecolinehellas.gr  | +
30 210 7713906-7




