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Pioner i 50 år:
Tana-Chemie – En virksomhed med en vision

I mere end 150 år har familieejede Werner & Mertz 
GmbH haft fremgang i markedet som et parap-
ly-varemærke og været europæisk frontløber inden-
for innovationer til rengøringsbranchen. I 1971 blev 
Tana-Chemie GmbH etableret med tilbud skrædder-
syet til erhvervsmæssige rengøringstjenester. Vore 
veletablerede varemærker Green Care Professional 

og Tana Professional står – understøttet af højt 
kvalificerede og motiverede medarbejdere – for hele 
virksomhedens urokkelige hengivenhed til bæredyg-
tighed. Vi drives af vort ønske om at gøre en bære-
dygtig livsstil opnåelig for flertallet, selv udenfor vort 
varemærkes grænser.  
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1989
Økologiske professionelle 
produkter

2003
EMAS-certificeret produktions-
facilitet Werner & Mertz i Mainz. 
Efterfulgt af Hallein (Østrig) i 2005.

1971
Grundlæggelse af
Tana-Chemie GmbH
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Sammen er vi på vej til at blive førende på det europæiske market i innovation indenfor 
erhvervsmæssig specialiseret pleje. Indenfor vor sektor vil vi lykkes med eksemplariske 
økologiske produkter og koncepter beregnet for og udviklet til den cirkulære økonomi. 
På grundlag af vor mangeårige erfaring leverer vi vore kunder omfattende og tilpassede 
hygiejneløsninger med indbygget bæredygtighed, som bidrager til deres succes. 

Bedre på tværs af branchen:  

• Offentlige institutioner
• Kontorer og handelsområder
• Sundhedsplejefaciliteter
• Hoteller, caféer og restauranter

2005
Første EU Økoetiket-
certificering

2007
Revision af udviklingsretningslinier og 
offentliggørelse af bæredygtighedsoplysninger 
for hvert produkt

2007
Første Nordisk 
Svane-certificering

2008
Første flaske med 
30% andel af gen-
brugt materiale

Hvor mennesker end mødes, bliver vore 
rengøringsprodukter taget i brug.  

Præmievindende produktionsfaciliteter:

På vore produktionsfaciliteter i Mainz og Hallein implementerer vi de højeste kvalitets- og miljømæssige stand-
arder og ser dem afspejlet i vore certificeringer:  

• Industri 
• Transport og trafik
• Sanitære faciliteter og svømmebassiner
• Fritidsfaciliteter

Nogle af vore væsentligste sektorer:  :
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Vor 
utvetydige
holdning er grundlaget 
for værdiskabelse

Ansvarlighed
Vi holder vore løfter og accepterer vort ansvar 
for andre i troen på, at et sundt og sikkert miljø 
begynder med os selv.  

1

Passion
Vi lægger vort hjerte og sjæl 
i at fremme diversitet og 
sikring af god livskvalitet.  

3

Integritet og respekt
I overensstemmelse med vore virksomhedsprincipper 
overholder vi de højeste etiske standarder i alt, hvad vi 
gør, og står for ærlighed, integritet og fairness i vor be-
handling af medarbejdere, forretningspartnere, kunder 
og offentligheden.

4

Kvalitet 
Ved at levere førsteklasses produkter 
og løsninger bidrager vi til vore 
kunders nuværende og fremtidige 
forretningssucces.  

2

2013
Første Cradle-to-Cradle® Gold-
certificering af en hel serie 
rengøringsprodukter

2015
Cradle to Cradle® 
Products Innovator Award

2014
Første flaske af 100% 
genbrugt materiale

2018
Offentliggørelse af Green Care 
Performance Calculator



Stærke varemærke & Service: 
Green Care Professional og Tana Professional
Vore to pionervaremærker Green Care Professional og 
Tana Professional har deres oprindelse i vor virksom-
heds bæredygtighedsfilosofi. Idet de forbinder tradi-

tion med innovation, sætter de standarderne indenfor 
rengøringsevne, økonomisk effektivitet og brugersik-
kerhed.
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2020
Den tyske emballagepræmie for en 
monomateriale-pung

2021
Tana-Chemie GmbH vinder EcoVadis 
Platinmedalje

2021
Tana-Chemie GmbH fylder 50

Top råd 
Vore kvalificerede rådgivere undersøger omhyggeligt Deres rengøringstjenester og hjælper Dem med at 
optimere dem. 

Tilpassede koncepter 
Når De behøver anbefalinger eller rengøringsplaner, bruger vi vor ekspertise til at optimere Deres tilbud 
og løse Deres anvendelsesproblemer.  

Specialviden 
Vi vil med største glæde opdatere Dem og/eller Deres medarbejdere angående rengøringsbranchen med 
vore uddannelsesprogrammer.

Konkurrencemæssig fordel 
Bæredygtighed vokser i betydning for samfund og virksomheder. Kun de firmaer, som troværdigt kan 
præsentere deres bestræbelser på bæredygtighed, vil opnå en konkurrencemæssig fordel. Vi vil hjælpe Dem 
med at gøre netop det!

• Performance Calculator til at sætte tal på den potentielle forbedring af Deres økologiske fodspor
• Certifikat til at bevise Deres ressourcebesparelse med vore produkter

Teknisk support 
Vi giver Dem gerne oplysninger om vore tjenesteydelser eller konkrete enkeltheder om bestemte af vore 
services: info@tana.de

https://www.green-care-academy.com/en/
https://get.wmprof.com/
https://get.wmprof.com/
https://get.wmprof.com/
mailto:info%40tana.de?subject=


At gøre det rigtige rigtigt

Sikkert, effektivt, genbrugeligt. Vort Green Care Pro-
fessional-varemærke står for højkvalitets rengøring-
sprodukter i harmoni med naturen. Vi har mange 
måder at fortolke "renhed" på, dvs. om virkningen 
af rengøring, men også som ren for mennesker, dyr 
og miljøet. Ud fra denne grundlæggende forståelse 
har vi udviklet vor "cirkulære" strategi. Materialerne 
der er anvendt ved fremstilling af vort Cradle to 
Cradle®-certificerede sortiment kan returneres 
fuldstændigt til det tekniske og biologiske kredsløb. 
Herfra stammer vort slogan "En cirkulær fremtid". 

Vort varemærke lover:
Sikker for mennesker og miljø 

Igennem mere end 30 år har Green 
Care Professional været synonymt 
med førsteklasses rengøringsevne og 
koncepter med indbygget bæredygtig 
rengøring. Vort varemærke er en pioner 
i en ægte cirkulær økonomi langs hele 
værdikæden.  

I et separat modul kan De læse 
mere om den cirkulære økonomi 
og vor Green Care Profession-
al-portefølje.
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Green Care Professional:
Vore bæredygtige produkter 

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


Tana Professional:
Vor problemløser til ethvert formål  

Generel problemløser i rengøringssektoren

Tana Professional har en lang historie med 
dokumenteret kundetilfredshed og højkvalitets 
produkter. Igennem mere end 50 år har Tana været 
vort pålidelige rengøringsvaremærke. For særlig 
rengøring og plejeprodukter eller desinfektionsmidler 
dækker problemløseren Tana Professional behovene 
i enhver sektor og branche og sikrer værdibevarelse 
på langt sigt.  

Tre trin til større sikkerhed i det daglige arbejde

Garanti for problemfri hygiejne er vigtigere end 
nogensinde på offentlige arealer, i kontorer, 
detailhandelslokaler, hoteller og restauranter. Med 
Tana Professional tilbyder vi Dem perfekt beskyttelse 
af ethvert område.  

1  Regelmæssig rengøring mindsker bakterie-  
  belastningen. 

2  Overfladedesinfektionsmidler anbefales til   
  hårdt belastede overflader. 

3  Håndhygiejne og supplerende hånddesinfek 
  tion til personlig beskyttelse.
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Hvilket  
system
tilfredsstiller Deres 
krav?

Hastighed

Vore sprayflasker til sikker og 
hurtig påføring uden at skulle 
måle.      
Mere på side 9

Pris/ydeevne forhold

Højtydende koncentrat og enkle 
doseringsvalgmuligheder. 
Mere på side 9

Sikkerhed

Vort kompakte 
Kliks-rengøringssystem er intui-
tivt og sikkert.
Mere på side 10

Mobilitet

Præcis dosering, egnet til mobil 
anvendelse, smart embal-
lagedesign.
Mere på side 12

https://www.green-care-professional.com/dk/products-systems/systemer/
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Klar til brug
Vore klar-til-brug rengøringsmidler

Højkoncentrerede  
produkter 
Det bedste pris/effektivitet forhold i vores sortiment
Klassikeren: Vort koncentrate

• Omfattende højtydende produktudvalg
•  Med genpåfyldningssystemet fra dunk til flaske 

sparer De penge og mindsker mængden af em-
ballageaffald

      senkle doseringsvalgmuligheder

• Manuel doseringshjælp (mere under Tilbehør) 
• Doseringssystem
•   Green Care Remote, vort cloud-baserede    

doseringssystem

Vore sprayflasker gør påføring meget nem: 

• Deres rengøringspersonale behøver ingen ud  
 dannelse før brugen.
• Sikker og hurtig påføring uden måling
•  Bæredygtige recepter og flasker fremstillet af 

100% genbrugt materiale
•  Fremragende rengøringsevne til brug i 

sanitetsområder, køkken, vaskerum, til generel 
og glasrengøring

Vort koncentrat Doseringssystemer Green Care RemoteDoseringskugle Doseringsflaske



Sikkerhed med et Kliks
Enkelt, intuitivt, effektivt

Det fungerer så enkelt: 

1 | Vælg det rigtige Kliks-produkt, afhængigt af an 
  vendelsesområdet.
2 |  Tilslut produktet til doseringssystemet med 

forbindelsesstykket, der ikke kommer i berøring 
med kemikalierne.

3 | Arbejd effektivt med den ideelle dosering.
4 |  Pungen, der sparer indtil 90% af den plads, som 

affaldet optager, kan tømmes fuldstændigt.  
       
       
       

Six times better: Your benefits

      Tilslutning uden berøring med koncentratet

    100 % biologisk nedbrydelige recepter 

    Intuitiv og sikker anvendelse

    Kontrolleret dosering og effektivitet

    Økonomisk

    Reducerer affaldsmængden
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Vore kompakte Kliks-rengøringssystemer gør Deres daglige rengøring mere effektiv og miljøvenlig end nogen-
sinde før!

ENERGY proKliks and  
ENERGY topKliks



Sikkerhed med et Kliks
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Effektiv anvendelse til     
erhvervsmæssig rengøring

Bekvem løsning til storvask og opvask: Pose-
in-æske
Den praktiske æske til storvask og opvask gør 
erhvervsmæssig rengøring nemmere og forhindrer 
direkte kontakt med de koncentrerede produkter.

Ideelt til køkken- og bygningsrengøring: Kliks 
Pouch
Forenkl erhvervsmæssig rengøring i køkken 
og bygninger. Vor praktiske 2-liter pung med 
højtydende rengørings koncentrat er beregnet til 
anvendelse i Kliks-systemet.

Kliks-systemer til vask, køkken og bygning 

Konfigurér Kliks til at dække Deres behov og brug derefter vor innovative rengøringsproduktemballage. 
Specielt udviklet netop til Deres behov.

Storvaskhygiejne Maskinopvask Bygningsrengøring Opvask i hånden

https://www.green-care-professional.com/dk/products-systems/systemer/kliks-bag-in-box/
https://www.green-care-professional.com/dk/products-systems/systemer/kliks-pouch/
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Mere effektivitet med lethed

Vort innovative system tilbyder et unikt koncept 
til effektiv og ergonomisk rengøring med nøjagtig 
dosering, mobil anvendelse og smart emballagede-
sign. De forskellige og let ombyttede patroner i 
Quick & Easy-systemet gør Deres arbejde enkelt og 

effektivt. Takket være certificerede produkter med 
flasker fremstillet af genbrugt materiale (Cradle to 
Cradle® & EU-Ecolabel), gør De Deres til beskyttelse 
af miljøet.  

Forbedr Deres produktivitet: 

 

... rengør mere end 
1130 håndvaske.

1 patron met
SANET daily Quick & Easy

Quick & Easy – Load cartridge and “foam spray”

https://www.green-care-professional.com/dk/products-systems/systemer/quick-easy/
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Mere effektivitet med lethed

Sikkerhedslukning

• Ikke-lækkende patron 
• Ingen kontakt med koncentrat
• Skift patron meget nemt
• Maksimal brugersikkerhed

Højkoncentreret

• Kan anvendes næsten hvor som 
helst 

• Certificerede recepter

Udskiftelige patroner

• Hurtigt og effektivt 
• Aldrig mere bakterieinficerede væsker
• Fuldstændig tømning 
• Patroner fremstillet af 100% genbrugt 

materiale

Dosering med lethed

• Integreret præcis dosering mindsker 
påføringsomkostninger

• Den bedste rengøringsevne 
garanteres

• Automatisk lås, når vand- eller 
koncentratpatronen er tom

• Vises straks, når genopfyldning 
behøves

Vandpatron 

• Mobil – kan genopfyldes med 
vand hvor som helst 

• Mindsker bærevægt og sparer 
skridt 

• Patroner fremstillet af 100% 
genbrugt materiale

Bælte

• Alt rengøringsudstyr er 
umiddelbart tilgængeligt 

• Eliminerer unødvendige skridt

Skumsprayhoved

• Vand og koncentrat blandes   
lige i sprayhovedet 

• Forebygger aerosol i luften 
• Binder bedre til de overflader, der 

skal rengøres 
• Gratis grundudrustning med 

skumsprayhoveder

Emballagen opfylder kravene til 
bronzeniveau.
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Uddannet bæredygtigt

På Green Care Academy tilbyder vi støtte til produk-
tuddannelse. På tre forskellige måder sikrer vi, at 
Deres medarbejdere arbejder sikkert og effektivt. 
Deres medarbejdere forbliver kvalificerede, motivere-
de og altid opdaterede.

De finder flere oplysninger om vor nye 
eLærings-platform, online reservationer 
og muligheder for kontakt (angående 
spørgsmål eller tilmelding) på 
www.green-care-academy.com

Behersk jobbet med specialistviden

https://www.green-care-academy.com/en/
https://www.green-care-academy.com/en/
https://www.green-care-academy.com/en/#
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I vor direkte undervisning vil Tana-Chemie medarbejdere 
med årelang praktisk erfaring personligt tage sig af Dem. 
Vi tilbyder halv- og heldagsseminarer om forskellige for 
tiden relevante emner. Virksomhedsspecifikke seminarer 
gennemført hos Dem selv kan aftales.

På vore Green Care Academy netseminarer kan Deres 
medarbejdere deltage i kurser uanset hvor de måtte 
være. Aktiv deltagelse muliggøres via chatfunktionen. 
Vælg blandt vore forskellige emner til obligatorisk 
uddannelse og videreuddannelse. Virksomhedsspeci-
fikke netseminarer kan aftales.

Med denne platform tilgængelig til enhver tid og hvor 
som helst kan Deres medarbejdere lære kursusmateria-
let uden klasseundervisning. Brugere har adgang til alt 
indhold, som de kan vende tilbage til mange gange og 
derefter kontrollere deres viden ved at besvare nogle 
spørgsmål. Videoer af praktisk arbejde gør materialet let 
at forstå.

Argumenter i platformens favør:
• Vi lægger fundamentet for Deres juridiske sikkerhed 

ved at levere al relevant obligatorisk uddannelse  
• Dokumentation og kontrol af læringsresultaterne
• Videreuddannelse og praktisk viden og kunnen 

Live Training
med personlig service

Netseminarer
stedsuafhængig undervisning med instruktør 

eLæring
vor uddannelsesplatform. Fleksibel, praktisk, forståelig

NYT

26
kurser

https://www.green-care-academy.com/en/
https://www.green-care-academy.com/en/e-learning/
https://www.green-care-academy.com/en/live-training/
https://www.green-care-academy.com/en/web-seminar/


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

www.wmprof.com

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