
VERVOEG DE  GENERATIE

Wees 

n  DOSEER WAT JE NODIG HEBT
n WERK AANGENAAM EN VEILIG
n UITMUNTEND IN JE PRESTATIES



GOLD

 Product Design
ontworpen voor de circulaire economie

30% GERECYCLEERD PE 
VAN REEDS GEBRUIKTE VERPAKKINGEN 

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™ GOLD*

 Membraan Technologie
ontworpen om eenvoudig en veilig te doseren

afval‑ 
inzameling

*Cradle to Cradle™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.  ***Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.

sorteren 
& reinigen

gerecycleerde
PE‑granulaten

nieuwe flessen Hoge reinigingsprestaties – 
zonder morsen

***uitgezonderd MANUDISH neoSmart®

Veilig werken zonder persoonlijke 
beschermingsmiddelen*** 
en tijdrovende opleidingen.

**

Doseer in functie 
van je taken en de 
vervuilingsgraad

Eenvoudige toepassing zonder bijkomende 
doseerhulpen

EENVOUDIGE DOSERING

VEILIG GEBRUIK

ALLES IN ÉÉN n  CONCEPT n  GEBRUIK n  PRESTATIES

n  Alle ingrediënten zijn veilig  
voor mens en natuur

n  Afkomstig van plantaardige 
ingrediënten met bewezen 
biologische afbreekbaarheid 

n  Eigen waterzuiveringsinstallatie

n  100% hernieuwbare energie 
voor de productie

n  Bio‑nier: leider in grensverleggende 
milieu‑initiatieven

100% RECYCLEBAAR



TANET alco
Zeer krachtige vloer‑ en oppervlakkenreiniger 
Bevat de  Tripple Efficiency formule
n  De exclusieve oppervlakte‑actieve stoffen combineren uitzonderlijke 

bevochtigings‑, dispergeer‑ en reinigende eigenchappen.
n  Dankzij zijn snelwerkende eigenschappen worden langdurige resultaten 

verzekerd met minimale inspanning.
n Bestelnr. 10x1L – 713473

SANET ino
Zeer krachtige sanitairreiniger 
Bevat de  dual acid combinatie
n  De unieke eigenschappen van melkzuur geven een ongeëvenaarde 

stimulans aan dit systeem.
n  De combinatie van uitzonderlijke prestaties en hygiëne tilt het 

reinigingsresultaat naar een hoger niveau.
n Bestelnr. 10x1L – 713475

TAWIP novo
Zeer krachtige verzorgende vloerreiniger 
Bevat het  Anti‑aging Care Additief
n  De exclusieve 2‑in‑1 formule bevat zeep op basis van kokosnoot 

met zelfglanzende bestanddelen die de vloer voedt voor verhoogde 
bescherming. 

n  Dit reinigings‑ en verzorgingssysteem heeft een uitzonderlijk 
emulgeervermogen voor het dagelijks vloeronderhoud en verzekert de 
gewenste antislipeigenschappen volgens DIN 18032.

n Bestelnr. 10x1L – 713474

GREASE opti  
Zeer krachtige keukenreiniger 
Bevat de  active fusion formule
n  De unieke combinatie van de ingrediënten leidt tot opmerkelijke 

benattings‑, ontvettings‑ en reinigingseigenschappen.
n  De efficiënte en snelwerkende formule is speciaal bestemd voor de 

voedingsindustrie en verzekert het behoud van de kwaliteit van de 
oppervlakken.

MANUDISH neo  
Zeer krachtig vloeibaar handafwasmiddel 
Bevat de  Combi Power eigenschap
n  Zijn huidvriendelijke eigenschappen en tegelijkertijd krachtig 

ontvettingsvermogen geven een unieke combinatie.
n  Zijn groot schuimend vermogen gecombineerd met zijn reinigingskracht 

resulteert in grote gebruiksefficiëntie.

GENIET VAN DE PRESTATIES
Innovatieve  mix, voor 

uitzonderlijke prestaties bij lage dosering 

www.wmprof.com

tana-Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
info@tana.de
+49(0)6131/964‑03

Werner & Mertz France Professional 
Bâtiment Alpha
3 avenue du Canada
ZAC de Courtaboeuf
91940 Les Ulis

Werner & Mertz Benelux

Drève Richelle 161 K
B‑1410 Waterloo
Belgium

WORDT VERWACHT

WORDT VERWACHT


