
WIJ MAKEN HET VERSCHIL
Integraal Duurzame, Krachtige Schoonmaakoplossingen



WIJ BRENGEN DUURZAAMHEID TOT LEVEN

Werner & Mertz denkt aan de toekom-

stige generaties en bevrijdt de kracht 

van de natuur om de levenskwaliteit te 

verbeteren. 

Technologie en natuur worden op veilige, 

betrouwbare, efficiënte en milieuvriende-

lijke wijze in evenwicht gebracht. Via het 

respect voor diversiteit en het engage-

ment om innovatieve merkproducten te 

ontwikkelen, creëren we waarden die het 

leven van onze klanten verbeteren.

ENKELE VAN DE ONDERSCHEIDINGEN 

DIE WE DE VOORBIJE JAREN MOCHTEN 

ONTVANGEN:

2009  Duitse Duurzaamheidsprijs

2011  EMAS-award Oostenrijk: 
 voor Erdal in Hallein voor zijn voorbeeldig

  milieumanagement

2012  Green Ribbon 
 voor Werner & Mertz Professional

2013  Grand Prix ESSEC 
 voor Brand Rainett

2014  Most Trusted Brand 
 voor het merk Frosch sinds 13 jaar

AL MEER DAN 25 JAAR 

ECO-PIONIER

Werner & Mertz is al 145 jaar gevestigd in het Duitse Mainz. 

In Europa bieden 900 enthousiaste werknemers de beste 

producten en oplossingen aan om het succes van onze klanten 

vandaag en in de toekomst veilig te stellen. 

Sinds 1971 leidt Werner&Mertz Professional de Professionele 

schoonmaakmarkt met integraal duurzame, krachtige 

oplossingen en dit in balans met gezondheid en milieu.



EKOLOGIŠKUMU

Scan, klik & surf voor meer informatie. 

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

ECO-PIONIER

Sinds 2010 is ons nieuw hoofdkantoor een opvallend herkenningspunt bij het binnenrijden van Mainz. Het 

gebouw met de opvallende windturbines op het dak voldoet aan de strengste internationale normen inzake 

duurzaam en milieuvriendelijk bouwen. Door windkracht, fotovoltaïsche cellen en geothermische energie 

creëert het nieuwe gebouw 20% meer energie dan vereist voor zijn huidige activiteiten.

Met het nieuwe hoofdkantoor verlegt Werner & Mertz grenzen op 

het vlak van effectief energiebeheer en onderstreept het zo zijn 

positie als eco-pionier.

2010 Rijnland-Palts Environmental Award

 2012 LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 

 Platinum – het meest veeleisende duurzaamheidscertificaat 

voor gebouwen

  

Nationale en internationale certificaten zijn het bewijs van de 

verifieerbare kwaliteitsnormen voor de processen en producten van onze onderneming.

WAAROM IS DIT ADMINISTRATIEF GEBOUW EEN VAN DE MEEST 

DUURZAME IN EUROPA?



Vervangen van

vernietigde 

middelen

Vernietiging van

schaarse middelen

Ontginnen

Produceren

Verbruiken

OPLOSSINGEN BIEDEN                                                  VOOR HETE HANGIJZERS OP HET 

VLAK VAN MILIEU ZOALS SCHONE LUCHT, BODEM, WATER EN ENERGIE

Cradle to Cradle® zet productieprocessen om in een positieve kracht voor maatschappij, economie en onze planeet. 

In combinatie met de andere Ecolabels gaat Cradle to Cradle® verder dan prestaties alleen en voldoet het aan alle 

belangrijke eisen voor een integraal duurzaam productdesign.

DE JUISTE DINGEN JUIST DOEN

*Cradle to Cradle® is een geregistreerd handelsmerk van McDonough Braungart Design Chemistry LLC (MBDC). De Cradle to CradleCM-certificering is een   

CRADLE TO CRADLE® PRINCIPE – Ontginnen – Produceren & Gebruiken – Hergebruiken

VAN DE WIEG TOT HET GRAF – éénweg design

 Biologische cyclus
voor consumptiegoe-
deren bv.: chemische 

 schoonmaakmiddelen

TECHNISCHE  

VOEDINGSSTOFFENPLANTEN

BIOLOGISCHE 

 VOEDINGSSTOFFEN

BIOLOGISCHE 

 AFBREEKBAARHEID

GEBRUIK

       Technische 
                  voor service  
          bv.: verpakking   
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BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

BASIC

 exclusief keurmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation InstituteSM (C2CPII).

ONTWORPEN ALS VOEDSEL 

RECYCLING

GEBRUIK

 cyclus  
 producten

CRADLE TO CRADLE-CERTIFICAATCM

■  Producten worden geëvalueerd 

volgens criteria uit vijf categorieën:

  Gezonde materiaalkeuze

  Hergebruik van materialen

   Hernieuwbare energie + 

 koolstofbeheer

  Waterbeheer

  Sociaal beleid

■  De resultaten worden verdeeld 

over een systeem met 5 niveaus 

met  Basic, Bronze, Silver, Gold en 

 Platinum

■  Het minimale niveau van 

 uitmuntendheid in elk van de vijf 

categorieën bepaalt uiteindelijk het 

definitieve certificatieniveau

CRADLE TO CRADLE®-PRINCIPES

Cradle to Cradle® is gebaseerd op het 

design van producten voor gesloten 

biologische en/of technische cycli.

Voedingsstoffenmanagement

Het Cradle to Cradle®-productmateriaal 

zou op een veilige en volledige manier 

moeten kunnen terugkeren naar de 

biosfeer of geschikt moeten zijn voor 

recuperatie en kwaliteitsvol hergebruik.

Afval is gelijk aan voedsel:

Gebruik van zonne-energie

Het rechtstreeks of onrechtstreeks 

incorporeren van primaire energie in het 

design van productiesystemen waaron-

der zonne-, water-, geothermische en 

windenergie.

Leve de diversiteit

Natuurlijke systemen functioneren via 

complexiteit. Rekening houden met de 

diversiteit en variëteit bij het produce-

ren van producten.  

Eco-efficiëntie

„De dingen Juist doen“
vermindert kritieke problemen

Eco-effectiviteit

„De Juiste dingen doen“
elimineert via Cradle to Cradle®

alle kritieke problemen

„De Juiste dingen 

 Juist doen“



PROFESSIONELE SCHOONMAAK OP EEN UNIEK GOLD-NIVEAU 

MET CRADLE TO CRADLE CERTIFICAATCM

green care PROFESSIONAL biedt wereldwijd het eerste uitgebreide gamma reinigings- en onderhoudsmiddelen aan 

met het Cradle to CradleCM Gold-kwaliteitscertificaat!

Veel certificaten op de markt behandelen slechts één aspect van een product of de productie ervan. Het Cradle 

to Cradle CertifiedCM-productdesign omvat een gedetailleerd evaluatiemodel voor de beoordeling van producten 

rekening houdend met een gezonde materiaalkeuze, hergebruik van materiaal, gebruik van hernieuwbare energie 

en koolstofbeheer, waterbeheer en sociaal beleid.

Sociaal beleid:

 Nieuwe innovatieve, duurzame oplossingen:

 Het Recyclaat Initiatief: hoogwaardige recycling van petplastic na consumptie  

  door verbeterde sorteermethodes om het gehalte gerecycleerde pet in nieuwe  

  petverpakkingen te verhogen

  Oppervlakteactieve stoffen op basis van Europese planten (raapzaad-, 

lijnzaad-, olijfolie) vervangen/aanvullen wasactieve stoffen op basis van 

palmpit- en kokosnootolie, om de biodiversiteit te bevorderen

  Bescherming van gemeenschappen, arbeiders en milieu doorheen de 

hele waardeketen

  Verantwoorde productie, eerlijke behandeling van arbeiders, 

 herinvestering in natuurlijk kapitaal

Waterbeheer:

  De eigen chemisch-fysische zoetwater- en afvalwaterbehandeling leidt 

tot een verbeterde waterkwaliteit

  Constant hoge kwaliteit van water in recirculatie door actief waterbeheer: 

het water verlaat de productie minstens zo zuiver als voor gebruik

  Als bijproduct wordt filterslib hergebruikt als grondstof voor bakstenen met 

een hoge isolatiecoëfficiënt  

Hernieuwbare Energieën en Koolstofbeheer:

  Gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit voor alle plaatselijke 

 bedrijfsprocessen waaronder productie voor derden

 Lage behoefte aan fossiele verwarmingsenergie

  CO2-emissies worden gecompenseerd door actieve milieuprojecten  

(bv. regeneratie van de Mürmes Moors - CO2-gehalte wordt vastgesteld uit de lucht)
 ** Mürmes/Eifel-gebied, Duitsland:  behoud heidelandschap bevordert klimaat- en soortenbescherming.

*Cradle to Cradle® is een geregistreerd handelsmerk van McDonough Braungart Design Chemistry LLC (MBDC). De Cradle to CradleCM-certificering is een   

ERKENDE KWALITEIT
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INTEGRAAL DUURZAAM

NIEUW: 

VRIJ VAN PARFUMS EN KLEURSTOFFENVRIJ VAN PARFUMS EN KLEURSTOFFEN

Gezonde Materiaalkeuze:

  Formules voldoen zelfs aan het Cradle to  

Cradle CertifiedCM Platinum-niveau

  Alle ingrediënten in de formules werden 

 geklassificeerd als veilig voor de mens en  

de biologische cyclus

  Geen verboden stoffen zoals CMR  

(cancerogeen, mutageen of reproductietoxisch)

  Geen gevaarlijke materialen tijdens en na een 

potentiële verbranding

Hergebruik van Materialen:

 Gebruik van recycleerbare technische materialen

 Incorporatie van gerecycleerd plastic

 Gebruik van hernieuwbare biologische materialen

 Gebruik van volledig biologisch afbreekbare materialen

Verpakking voldoet aan Zilver-niveau
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 exclusief keurmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation InstituteSM (C2CPII).



Efficiënt Schoonmaken

MAXIMALE REINIGINGSKRACHT VIA 

 PERFECT ECOLOGISCH PRODUCTDESIGN

Prestaties door design

 Verhoogde rentabiliteit op basis 

van innovatieve formules met  

een optimale kosten-verbruiks-

verhouding

 Maximale en aangetoonde 

 reinigingskracht, bevestigd 

door de IKW*-testmethode en 

de  belangrijkste Europese- 

 Ecolabel-certificaten

Transparantie en 

Geloofwaardigheid

TRANSPARANTE PRODUCTINFORMATIE EN 

GELOOFWAARDIGHEID VIA OPEN-BOOK-

POLICY

Geloofwaardigheid door design

 Informatie over biologische 

 afbreekbaarheid

 Herniewbare koolstof balans /  

koolstof gehalte

Volledige ingrediëntenlijst

Aanbevelingen over 

 toepassingsbereik

 Bedrijfs- 

certificatie

KRACHTIGE ARGUMENTEN – DUIDELIJKE VOORDELEN

Werner & Mertz Professional heef een ware klantgerichte cultuur gevestigd binnen de hele organisatie.

Voor onze goed opgeleide, gemotiveerde en ondernemende professionals vormt partnerschap een belangrijk 

component. Dankzij hun vele jaren ervaring in de sector gecombineerd met doeltreffende producten van  

green care PROFESSIONAL, kunnen ze integraal duurzame totaaloplossingen op maat aanbieden die bijdragen 

aan het succes van onze klanten.    

                         Oplossingen:

VOOR BEDRIJFSBEVORDERENDE PRESTATIES

Intern 

benchmarkproduct

Presstatie SR 15

Benchmark-

concurrent 1

Benchmark- 

concurrent 2

*Duitse beroepsvereniging voor cosmetica en 

schoonmaakmiddelen

IKW*-testmethode, verwijdering testvuil
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TOP PRESTATIES 

ONTWORPEN VOOR PROFESSIONALS

De nieuwe Flacon van Werner & Mertz 

 Professional werd ontwikkeld in  samen-

werking met klanten en is  verfrissend 

nieuw voor de  schoonmaakmarkt.

Verschilt duidelijk van de marktnorm en 

creëert dankzij zijn individueel, exclusief 

en aantrekkelijk design een motiverende 

werkomgeving. Vertrouwde Merken die beschikt over 

decennia ervaring in de sector

Lekvrije fliptop-dop met kleurcode

Zelfverklarende productnamen

Meertalige productbeschrijving

Duidelijke illustratie toepassingsgebied

Makkelijk begrijpbare pictogrammen om 

het product correct aan te brengen en te 

gebruiken

Etiketten met conforme kleurcodering 

 sectorspecifieke kleurnormen

Duitse kwaliteit

Pionier voor integraal duurzame 

 oplossingen

Betrouwbare EAN-code

Vierkant design voor veilig gebruik op 

schoonmaakwerkwagen

Conforme verpakkingen  

sectorspecifieke normen

pH-waarde geeft duidelijke informatie over 

zuurtegraad en alkaliniteit

Certificaties zijn een bijkomend bewijs van 

kwaliteit

Antislipribbels voor een veilige en comfor-

tabel gebruik

Extra omgekeerde schaal op fles om het 

product makkelijk en veilig te doseren

Achterkant: 

Productbeschrijving, disclaimer en 

gebruiksinstructies in 29 talen

Achterkant: 

Zelfverklarende productnamen



VERTROUWDE MERKEN

VERTROUWDE MERKEN 

tana PROFESSIONAL 

Bewezen kwaliteit 

 Aanbieder van oplossingen met  

duurzame basis

 Bedrijfszekerheid, veiligheid en 

 doeltreffendheid naast constante 

 inspanningen voor duurzaamheid

green care PROFESSIONAL 

Uitstekende prestaties

Pionier in integrale duurzaamheid

Permanent inspanningen voor continue 

innovatie om op alle vlakken de best-in-

class te worden

ONZE VERTROUWDE MERKEN HEBBEN EEN VERSCHILLEND 

PROFIEL, MAAR DEZELFDE DUURZAME BASIS
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VOOR PROFESSIONALS 

SANITAIRE RUIMTES

WASSERIJ

VLOEREN & OPPERVLAKKEN KEUKENS

PERSOONLIJKE VERZORGINGINDUSTRIE

OVERHEIDSINSTELLINGEN 

HOTELS RECREATIE RESTAURANTS

GEZONDHEIDSZORG INDUSTRIE

INTEGRAAL DUURZAME, KRACHTIGE OPLOSSINGEN

VEILIG VOOR MENS EN MILIEU  

FACILITY MANAGEMENT
SCHOONMAAKBEDRIJVEN

CATERERS

DIENSTENA ANBIEDERS

UW ONDERNEMING BESCHERMEN



Werner & Mertz Benelux NV

Drève Richelle 161K | 1410 Waterloo | België | www.wmprof.com | infos@werner-mertz.com | +32(0)2 352 04 00

„Wij brengen duurzaamheid tot 
 leven: als eco-pionier denken we aan 
de toekomstige generaties. De tijd is 
rijp om het continue hergebruik van 
biologische en technische schaarse 
middelen actief te promoten. 
Het implementeren van het  
„green-effective“ design voor onze 
producten leidt op lange termijn tot 
een positieve impact op het milieu 
en de menselijke gezondheid.“

Reinhard Schneider

CEO en eigenaar van de 4e generatie van 

het familiebedrijf Werner & Mertz Group

This brochure is printed 

on Cradle to Cradle 

CertifiedCM Silver paper.


