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Reinhard Schneider, 
adm. dir. og ejer af Werner & Mertz

“Et troværdigt økoprodukt kan kun komme 

fra en virksomhed, som gennemført forfølger 

bæredygtighed i alle sine handlinger, og som 

hver eneste dag lader sig styre af økologisk 

bevidsthed, økonomisk fremsyn og socialt 

ansvar.”



Den ensrettede gade    
er historie ...

4  |  Cradle to Grave

Graver vi vor egen grav? 
Regnskove i brand, plasticaffald på land og i havet, 
klimaændringer og arters uddøen er blot nogle 
af de følger, som vi står overfor ved håndteringen 
af vor planets ressourcer. Hvordan gik det til, 
at vi kom hertil? For at kunne forstå det, må vi 
først se på, hvordan det for tiden fremherskende 
økonomiske system—den "ensrettede gade"—fører 
os ind i en blindgyde.  

Tag – Fremstil – Spild
Det materialestrømsdesign, som i dag stadig 
er i brug for de fleste produkter, betegnes som 
"fra vugge til grav". Det fokuserer på produktets 
brugsfase. Forurenende stoffer og affald skabt 
før, under eller efter produktionsprocessen er 
lige så uvigtige som den mængde af vand og 
energi, som medgår til hvert produktionstrin. 
Særlig ødelæggende er det, at både produktets 
oprindelse og senere skæbne ignoreres. 
Fabrikanter fortsætter med at forlade sig på fossile 
ressourcer såsom råolie som råmaterialekilde. 
Produkter burde være designet således, at de 
kan genbruges fuldstændigt eller anvendt igen 
i en ny produktionsproces. I stedet forbrændes 
mange produkter efter deres brugsfase eller ender i 
miljøet, når de bortskaffes på forkert vis.



Cradle to Grave: Materialestrømmen uden nogen hensyntagen til 
ressourcebevaring på langt sigt fra kilden til lossepladsen

Hvordan kan vi ændre vores måde at være på uden at 
skulle opgive alt for meget?       
Ægte økoeffektivitet med den cirkulære økonomi.

Alle tegn peger mod ændring
Vi står på sammenbruddets rand. Offentligt pres, 
som bevægelsen Fredage for Fremtiden, viser, at en 
stor del af befolkningen har draget den slutning, at 
vi er nødt til at ændre den måde, vi behandler vort 
miljøs ressourcer på. Tiden er kommet for, at vi skal 
gennemføre økologiske ændringer på det industrielle 
niveau. Indledende politiske forholdsregler såsom 
"Green Deal", "loven om cirkulær økonomi" og "AVV 
Klima" viser, at en ændring i tankemåden er ubetinget 
nødvendig. 
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Ingen henfyntagen til ressourcebevaring på langt sigt 
"Ensrettet design": Tag - Fremstil - Spild
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... fremtiden 
tilhører den 
cirkulære 
økonomi 

Det biologiske 
kredsløb

Recepter
Vi anvender kun plantebaserede surfak-

tanter i vore bæredygtige recepter. De 
indeholder ingen kritiske ingredienser 

eller allergener.

Plantebaserede   
råmaterialer
Vi anvender fornybare plante-
baserede råmaterialer.

Kompost 
Vore rengøringskemikalier er biologisk 

nedbrydelige.

6  |  Cirkulær økonomiy

Bæredygtighed er på en meget mere 
fremtrædende plads. Det 
éndimensionelle Vugge til Grav-princip 
anvendes imidlertid stadig, det er blot 
blevet suppleret af en mindskelse af 
anvendelsen af råmaterialer og 
ressourcer. Virkningsgraden er blevet 
forbedret; men der er ikke blevet 
opnået nogen ændring af virkningen. 

Ingen plads for kompromis i en 
virkelig cirkulær økonomi

I den cirkulære økonomi ifølge Cradle 
to Cradle® princippet kan alle råmate-
rialer anvendes igen og igen, hvorved 
forurenede stoffer hindres i at slippe 
ud i miljøet. Ingrediensernes oprin-
delse og afskaffelse holdes i lukkede 
kredsløb, dvs. rengøringskemikalier i 
det biologiske kredsløb og emballage 
i det tekniske kredsløb.

https://www.green-care-professional.com/dk/circulaer-okonomi/


Det biologiske 
kredsløb

Det tekniske 
kredsløb

Emballage
Vi ser affald som en ressource: 
Næsten al vor emballage er fremstillet 
af genbrugeligt og genbrugt affald.

Genbrug
Ved bortskaffelse kan tom emballage 

igen returnere til det lukkede kredsløb af 
genbrugelige materialer..

 Tekniske råmaterialer 
(genbrugsmateriale)

Genbrugsmaterialet skabes ved sortering 
og behandling af plastaffald, derefter 

anvendes det til fremstilling af ny 
plastemballage af høj kvalitet.
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Vore udviklingsretningslinier 
følger Naturens eksempel

Vore udviklingsretningslinier, som udgør 
grundlaget for hele vor Green Care-
portefølje, overholder Cradle to Cradle® 
Princippet. Lige siden etableringen af vort 
varemærke har vi arbejde på at optimere vor 
tekniske og biologiske genbrug for at kunne 
gøre vore recepter og emballage endnu mere 
bæredygtige.

I udvikling og produktion anvender vi gennem-
ført fornybar energiteknologi og råmaterialer. 
Vi reducerer løbende biprodukter, forurenende 
stoffer og rester i vore recepter. Vi er også 
opmærksomme på materialers bionedbryde-
lighed og udelukker råmaterialer med skadelig 
miljøpåvirkning i overensstemmelse med EU 
Ecolabel-kravene.

Eftersom vore recepter hverken indeholder 
farlige eller forbudte materialer, er de 
harmløse for mennesker og miljø.

Vore    
produkter

Green Care Professional – en symbiose 
af biologi og teknologi:

• Kraftig rengøringsvirkning
• Fremragende pris/ydeevne-forhold
• Sikker for mennesker og Natur

8  |  Produkter

Konventionelle   
produktrecepter

Green Care Professional   
recepter

Surfaktanter på  
råoliebasis

Farvestoffer,  
Duftstofffer

Vand Fødevarefarver

Plantebaserede surfaktanter  
(tropiske afgrøder)

Vand fra 
vor egen brønd

Plantebaserede surfaktanter 
(europæiske afgrøder)

| Recepter

https://www.green-care-professional.com/dk/products-systems/produkter/
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For at klare os uden brug af ny plastic fremstillet 
af råolie og bevare vore fossile ressourcer 
bygger vi på genbrugt materiale fra Den Gule 
Sæk (fra indsamlingen af husholdningsaffald). 
Vi undlader at anvende PS (polystyren) og PVC 
til vore emballagekomponenter.

Andelen af genbrugt materiale i vore 
flasker er 100%, og vore flasker kan gen-
bruges i fuld udstrækning. Efter bortskaf-
ning af dem kan de på sikker vis vende 
tilbage til materialekredsløbet.

| Emballage

På længere sigt vil vi 100% bygge på genbrugt 
materiale indsamlet fra Den Gule Sæk. Indtil vor 
overgang hertil er fuldstændig, supplerer vi materi-
alet med genbrugsmateriale fra pantflasker.

Den Gule Sæk,  
Den Gule Bøtte

Indsamling af 
PET-pantflasker

80 % 50 %

20 %
50 %

2014 2021



10  |  Green Care Professional | Zertifikate

Rengøringspræstation og kvalitet
Vi er levende bevis for, at bæredygtighed og rengøringsevne ikke udeluk-
ker hinanden. Varemærket green care PROFESSIONAL står for effektiv, hø-
jtydende rengøring til de højeste kvalitetskrav svarende til "Made in  
Germany".

Sikker for Mennesker og Miljø
Sikkerhed for menneskeliv og miljø er vor højeste prioritet. Derfor anvender 
vi udelukkende uskadeligt materiale, som uden fare kan sendes tilbage i 
biologiske og tekniske kredsløb.
 

Cirkulære rengøringsprodukter
Den cirkulære økonomi er den eneste rimelige model for i sig selv bæredygtig 
forretningsvirksomhed i harmoni med menneskelivet og miljøet. Green Care 
Professional er en pioner indenfor konsekvent praktiseret cirkulær økonomi 
igennem hele forsyningskæden, fra råmaterialer til vor egen miljøvenlige 
energiproduktion og innovativ emballering.   .

Bæredygtigt profitabel
Vort varemærke er en rollemodel for bæredygtighed parret med profitabilitet. 
Bag Green Care Professional ligger en omfattende og gennemført praktiseret 
filosofi med bæredygtig ledelse. Vore intelligente systemer og effektive re-
cepter muliggør nøjagtig og økonomisk dosering samt fuldstændig tømning af 
emballagen.

Omfattende service
Som Deres stærke partner tilbyder vi Dem integreret rådgivning og 
omfattende, personaliseret service på grundlag af vor årtier lange erfaring.

5Ingredienser
for vellykket bæredygtighed

https://get.wmprof.com/


Vort bæredygtighedsløfte:
"Vi forsikrer, at råolie- og kultveilteemissionsbesparelserne fastlagt med Præstationsberegneren blev 
korrekt beregnet for både emballagekomponenterne og rengøringsmiddelrecepterne for alle  Green 
Care Professional-produkter.”

Intertechnica Cert GmbH

   Optimér økologisk 
ydeevne

Mål Deres forbedring af bæredygtigheden med  
Performance Calculator
Virksomheder er i disse dage mere 
opmærksomme på deres økologiske fodspor. Vor 
Præstationsberegner viser Dem, hvordan De kan 
optimere Deres fodspor med Green Care Professional. 
      
Deres tilføjede værdi med Green Care Professional.

• Mindre kultveilte
• Mindre plastic
• Mindre råolie

De kan altid regne med os. Prøv vor gratis Perfor-
mance Calculator! 
Vor Performance Calculator rapporterer den po-
tentielle mindskning af Deres miljøpåvirkning inden-
for ethvert anvendelsesområde. Brug resultaterne, 
når De deltager i en licitation, afgiver tilbud, og som 
troværdig, positiv PR til bæredygtighedsrapporter.  

De kan altid regne med os. Prøv vor 
gratis! Performance Calculator! 
www.get.wmprof.com
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https://get.wmprof.com/
https://www.green-care-academy.com/en/
https://get.wmprof.com/


Vor Green Care Professional portefølje tilbyder 
et bredt udvalg af certificerede produkter. Til alle 
anvendelsesområder har vi produkter med mindst 
én certificering. Dette forhold adskiller os fra andre 
fabrikanter og gør det klart, at ægte bæredygtighed 
skal praktiseres i hele virksomheden, hvis det skal 
være troværdigt. Vi er en pioner indenfor branchen 
med de fleste Cradle to Cradle®-certificerede 
produkter og er stolte over, at vi har bevis for, at vore 
recepter og vor emballage kan genbruges. 

12 |  Green Care Professional | Certifikater

Fremragende arbejde  
for miljøet
Certifikater: Bevis på vore fremskridt

Recepter Emballage

RAL Gütegemeinschaft Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e.V.

Design Manual for
RAL Gütegemeinschaft Rezyklate aus 
haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e.V.

Version 1.0, March 2021

200+

Produktion & Supply Chain

produkt  
certificeringer

https://www.green-care-professional.com/dk/about-green-care-professional/certificeringer/
https://www.green-care-professional.com/dk/about-green-care-professional/certificeringer/
https://www.green-care-professional.com/dk/about-green-care-professional/certificeringer/


Mikroplastic i verdenshavene er en ødelæggende 
følge af den måde, hvorpå vi behandler affaldsstrøm-
men. De Forenede Nationers Miljøprogram, Verdens 
Økonomiske Forum og internationale organisationer 
såsom Ellen MacArthur Foundation ser løsningen til 
problemet i en lukket cirkulær økonomi for plastic. 
Det gør vi også! Genbrugsmateriale-Initiativet er et 
vigtigt trin i retning af dette mål. 

  Vor succes: En verdensrekord
  Mere end 641 millioner PET-flasker  
  fremstillet af genbrugt materiale  
  er blevet sendt i omløb af Werner  
  &  Mertz-Gruppen. (Pr. september  
  2022)
  wir-fuer-recyclat.de

Vor succes: The Recyclate Initiative 

Dedikation fører til  
ændringer
Handling ud fra overbevisning

Kooperationen | Green Care Professional  |  13

"Sammen er vi stærke" – hvis vi forfølger vore mål 
som én enhed, opnår vi mere. Det er derfor, vi i 
mange tilfælde arbejder sammen med initiativer, 
virksomheder og samarbejdspartnere, som forfølger 

de samme mål som os. Vi ønsker alle at beskytte 
vort miljø, fremme bæredygtig produktion og give 
den cirkulære økonomi en mere fremtrædende plads 
i samfundet.

https://wir-fuer-recyclat.de/en/


Hoteller, vandrerhjem, lejrpladser og alle andre 
former for overnatning forbruger enorme mængder af 
elektricitet, vand og rengøringsprodukter til hånd-
tering af det store antal gæster. Allerede en mindre 
ændring i retning af bæredygtighed kan have mange 
positive virkninger. 

Green Key International certificer-
er overnatningssteder, som praktiserer bæredygtig 
virksomhedsdrift.  Vi leverer Den Grønne Nøgle 
sammen med vor praktiske Præstationsberegner, 
således at organisationen kan overbevise endnu 
flere virksomheder om at tænke og handle bæredyg-
tigt.

Green Key: Nøglen til bæredygtig overnatning

De kan finde flere succeshistorier på vor Green Care Professional- 
hjemmeside. 

Mål Deres fremskridt i bæredygtighed på get.wmprof.com

Mens andre bare taler om bæredygtighed, så har 
vi vedholdende ført det ud i livet sammen med 
vore kunder. Med vore økologiske og genbrugelige 

rengøringsløsninger har vi allerede elimineret flere 
tons plastic, råolie og CO2-udslip. De kan også blive 
rollemodel for bæredygtighed!

Samarbejde for bæredygtighed: Vore kunders succeshistorier

Mont-Saint-Michel: Bevar UNESCO 
Verdensarvsstedet!

De to Groupe Gaulois-hoteller gør rent med 
Green Care Professional, hvilket gør dem til 
rollemodeller i bæredygtighed. De ser anven-
delsen af vore øko-certificerede rengøring-
sprodukter som tilføjet værdi, der effektivt 
kan kommunikeres ud til målgrupperne..

Ghent: en by i heroisk glans!

II de seneste år har Gent, den næststørste by i 
Flandern, arbejdet støt på at gøre sine kommunale 

rengøringstjenester bæredygtige, og heri indgår 
anvendelse af rengøringsprodukter med indbygget 

bæredygtighed. Gent køber produkter, som opfylder 
EU-Økoetiket-kriterierne, og var den første by til at 

indføre “Cradle to Cradle®”-certificerede produkter 
til rengøringen af sine bygninger og faciliteter. 

– 175 kg 
kultveilte

– 6,735 kg 
kultveilte

– 56 kg 
 råolie

– 2,145 kg 
 råolie

– 664 kg 
plastic

https://www.green-care-professional.com/dk/success-stories/gent/
https://www.green-care-professional.com/dk/success-stories/mont-saint-michel/
https://www.greenkey.global/
https://get.wmprof.com/
http://get.wmprof.com
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TKonstruktionen af lufttætte bygninger fremmer 
bæredygtigt, energieffektivt byggeri, men kræver 
også det rigtige valg af emissionstestede rengøring-
sprodukter, så eventuelle negative virkninger på 
indendørsluften kan minimeres. Den uafhængige 
Air Label leverer pålidelige resultater om produktets 
udsendelse af forurenende stoffer ved normal brug. 

GGreen Care Professional er det første varemærke af 
erhvervsmæssige rengøringsprodukter, som nyder 
godt af mærkningen A + Kontrolleret  Indendørs Luft 
til erhvervsmæssig anvendelse.

HSund indendørs luft:  
Sundt åndedræt er nødvendigt!!

Med disse ord overrakte den tyske forbundspræsi-
dent Frank-Walter Steinmeier den tyske miljøpræmie 
2019 til vor administrerende direktør Reinhard 
Schneider. Juryen var særlig imponeret af Schneiders 
dedikation til Initiativet for Genbrugte Materialer 
og hans vedholdende fokus på emnet bæredygtig 
ledelse i alle dele af virksomheden.

Vores præmierede 
engagement
Den tyske miljøpræmie

“ "Dristige beslutninger i dag 
kommer til at udløse positive 
vekselvirkninger i morgen."

Vi tilbruger 80 til 90% af vore liv i 
lukkede rum.

Gennemsnitligt 20.000 åndedrag 
dagligt.

Hvorfor god luftkvalitet er så vigtig:



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

www.green-care-professional.com

Cradle to Cradle Certified®  is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

mailto:info%40tana.de?subject=
http://www.green-care-professional.com
https://wmprof.com/en/int/home.html
https://wmprof.com/de/de/home.html

