
TEKOJA, JOILLA ON MERKITYSTÄ
Todistettua puhdistustehoa kestävän kehityksen ehdoilla 
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KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ KEHITYSTÄ

SKANNAA, KLIKKAA JA SURFFAA. LISÄTIETOJA: 

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

  YMPÄRISTÖASIOIDEN 
EDELLÄKÄVIJÄ

Tulevia sukupolvia ajatellen Werner & 
Mertz haluaa parantaa elämänlaatua 
hyödyntämällä luonnon itsensä tarjoa-
mia mahdollisuuksia. 
Teknologiaa ja luonnon omia raaka- 
aineita yhdistämällä voidaan löytää 
ratkaisuja, jotka ovat turvallisia, luotetta-
via, tehokkaita ja ympäristöä säästäviä. 
Monimuotoisuutta kunnioittaen ja 
innovatiivisia tuotemerkkejä kehittäen 
me rakennamme arvoja, jotka kantavat 
asiakkaitamme pitkälle tulevaisuuteen.

MEILLE VIIME VUOSINA MYÖNNETTYJÄ 
PALKINTOJA:

2009  German Sustainability Award

2011  EMAS Austria
 Erdalille Halleinissa sen erinomaisesta 
 ympäristönhoidosta

2012  Green Ribbon 
 Werner & Mertz Professional

2013  Grand Prize ESSEC 
 Reinett-tuotemerkki

2014  Luotetuin tuotemerkki 
 Frosch-tuotemerkki, 13 vuoden ajan

YMPÄRISTÖASIOIDEN 
EDELLÄKÄVIJÄ JO YLI  
25 VUODEN AJAN

Werner & Mertz on toiminut Mainzissa, Saksassa, jo 145 
vuoden ajan. Euroopassa sen 900 työhönsä  intohimoisesti 
suhtautuvaa työntekijää tuottavat alansa parhaita 
 tuotteita, jotka tukevat asiakkaidemme menestystä nyt ja 
 tulevaisuudessa. 
Vuodesta 1971 lähtien Werner & Mertz Professional on toiminut 
alansa edelläkävijänä tarjoten kokonaisvaltaisia, kestäviä ja 
tehokkaita ratkaisuja, joissa niin terveys- kuin luontonäkökoh-
datkin on otettu huomioon.

Vuonna 2010 valmistunut uusi pääkonttorimme lukeutuu Mainzin kaupungin maamerkkeihin. 
 Rakennus, josta ensimmäisenä pistävät silmään katon suuret turbiinimoottorit, täyttää kestävää, 
 ympäristöy stävällistä rakentamista koskevat tiukimmat kansainväliset säännökset. Tuulivoiman, 
 aurinkokennojen ja geotermisen energian avulla rakennus tuottaa 20% enemmän energiaa, kuin  
se tällä hetkellä kuluttaa.

Uudella pääkonttorillaan Werner & Mertz nostaa 
 energiatehokkuuden uudelle tasolle alleviivaten samalla  
omaa asemaansa ympäristöasioiden edelläkävijänä.

■ 2010  Rhineland-Palatinate -ympäristöpalkinto

■  2012 LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 

 Platinum – vaativin kestävän rakentamisen sertifikaatti

  
Kansalliset ja kansainväliset sertifikaatit todistavat, että 
 yhtiömme prosessit ja tuotteet täyttävät alan tiukimmat  
laatuvaatimukset.

MIKÄ TEKEE TÄSTÄ HALLINTORAKENNUKSESTA  
EUROOPAN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIMPIÄ?           
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                                                 RATKAISUJA KOHTI PUHTAAMPAA ILMAA, MAAPERÄÄ, 
VETTÄ JA ENERGIAA

Cradle to Cradle® -sertifikaatti tekee tavaroiden valmistuksesta yhteiskuntaa, kansantaloutta ja planeettaamme 
hyödyttävää toimintaa. Yhdessä muiden ekomerkkien kanssa Cradle to Cradle® ei vain arvioi tuotteen suorituskykyä 
vaan kaikkia kestävän tuotesuunnittelun keskeisiä elementtejä.

OIKEITA ASIOITA OIKEIN 

*Cradle to Cradle® on McDonough Braungart Design Chemistry LLC:n (MBDC) rekisteröity tavaramerkki. Cradle to Cradle CM on Cradle to Cradle Products      Innovation InstituteSM -järjestön myöntämä sertifikaatti (C2CPII).

SUUNNITELTU RUOAKSI 

CRADLE TO CRADLE® -PERIAATE – Ota – tee – uudista

CRADLE TO GRAVE - Kehdosta hautaan

 Biologinen kierto 
kulutustuotteille, esim. 

 pesuaineille 

SYNTEETTINEN RAVINNE
KASVIT

KIERRÄTYS
BIOLOGISET 
 RAVINTEET

BIOHAJOAVUUS

KÄYTTÖ

KÄYTTÖ

       Tekninen  kierto  
palvelutuotteille,   esim.  
     pakkauksille

CRADLE TO CRADLE -SERTIFIKAATTI CM

■  Tuotteet arvioidaan viiden 
 kategorian perusteella:

 ❑ Materiaalin terveellisyys
 ❑ Materiaalin uudelleenkäyttö
 ❑  Uusiutuva energia + 

 hiilipäästöjen hallinta
 ❑ Vesienhoito
 ❑ Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

■  Tulokset jaetaan 5 tasoon: Basic, 
Bronze, Silver, Gold ja Platinum 

■  Tuotteen lopullinen  sertifiointitaso 
määräytyy missä  tahansa 
 kategoriassa saavutetun 
 minimitason mukaan

CRADLE TO CRADLE ® -PERIAATTEET

Cradle to Cradle® („kehdosta 
kehtoon“) -ajattelu perustuu  suljettuun 
 biologiseen tai tekniseen kiertoon 
 tarkoitetuille  tuotteille.

Ravinteiden hallinta
Cradle to Cradle® -tuotteet  valmistetaan 
materiaaleista, jotka voidaan 
 turvallisesti ja täydellisesti palauttaa 
biosfääriin tai kierrättää ja uusiokäyttää 
laadukkaalla tavalla.

Jäte on yhtä kuin ruoka:

Aurinkoenergian hyödyntäminen
Primäärienergian suora tai välillinen 
hyödyntäminen tuotannossa, mukaan 
lukien aurinko- ja vesienergia sekä 
geoterminen ja tuulienergia.

Monimuotoisuuden vaaliminen
Luonnon järjestelmät ovat luonteeltaan 
monimutkaisia. Monimuotoisuus ja 
-lajisuus huomioidaan tuotannossa.   

Ekotehokkuus
„Tehdään asiat oikein“

vähentää kriittisiä ongelmia

Ekojärkevyys
„Tehdään oikeita asioita“

Cradle to Cradle® kautta,
poistaa kriittisiä ongelmia

„Tehdään oikeita 
asioita oikein“OTA

TEE

TUHLAA

Tuhoutuneiden 
luonnonvarojen  

korvaaminen  
toisilla

Luonnonvarojen 
tuhoutuminen
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  INTEGROITUA  
KESTÄVYYTTÄ

AMMATTIMAISTA PUHTAUTTA AINUTLAATUISELLA 
CRADLE TO CRADLE -SERTIFIOIDULLACM GOLD-TASOLLA

green care PROFESSIONAL on maailman ensimmäinen puhdistus- ja hoitoainesarja, jolle on myönnetty kultainen 
Cradle to CradleCM -sertifikaatti.

Monet markkinoilla olevat sertifikaatit keskittyvät vain yhteen tuotteeseen tai tuotantoon liittyvään seikkaan. Cradle 
to CradleCM -arviointi kattaa tuotteen kokonaisuudessaan materiaalien terveellisyyden, uudelleenkäytön, uusiutuvan 
energian sekä hiilipäästöjen hallinnan, vesienhoidon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmista.

SERTIFIOITUA SUORITUSKYKYÄSERTIFIOITUA SUORITUSKYKYÄ

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus:

 Uusia innovatiivisia, kestäviä ratkaisuja:
	 ❑  Kierrätysmateriaalialoite: PET-muovin parempia lajittelumenetelmiä hyödyntävä 

kierrätys kierrätetyn PET-muovin määrän lisäämiseksi uusissa pakkauksissa
	 ❑  Eurooppalaisiin kasveihin perustuvien pinta-aktiivisten aineiden käyttö: 

 palmuydin- ja kookosöljypohjaisten aktiiviaineiden korvaaminen/ 
täydentäminen eurooppalaisilla kasveilla (rypsi, pellava, oliiviöljy), 
 monimuotoisuuden edistäminen

 Yhteisöjen, työntekijöiden ja ympäristön suojelu arvoketjun mukaisesti

  Vastuullinen valmistus, työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu, 
 uudelleeninvestointi luonnon pääomaan

Materiaalien terveellisyys:

  Valmisteet täyttävät jopa Cradle to CradleCM 
– sertifikaatin platinatason

  Kaikki käytetyt ainesosat on  luokiteltu 
ihmisille ja luonnon kiertokululle 
 turvallisiksi

  Ei kiellettyjä, syöpää aiheuttavia, 
 mutageenisia tai lisääntymismyrkyllisiä 
(CMR) aineita

  Ei mahdollisen polton aikana tai sen jälkeen 
syntyviä vaarallisia aineita

Vesienhoito:

  Vedenlaadun parantaminen omalla kemiallis-fysikaalisella puhtaan ja 
jäteveden käsittelyllä

  Kierrätetyn veden pysyvä erinomainen laatu aktiivisen vesihuollon avulla: 
vesi lähtee laitoksesta yhtä puhtaana, kuin se on sinne tullutkin

 Suodatuksen sivutuotteena syntyvä liete hyödynnetään tiilien raaka-aineena

Uusiutuvat energiat ja hiilipäästöjen hallinta:

  Laitoksen kaikkien toimintojen pyörittäminen 100-prosenttisesti uusiutuvalla 
 sähköllä, muille toimittajille tarkoitettu valmistus mukaan lukien

 Fossiilisen lämmitysenergian vähäinen tarve

  CO2-päästöt kompensoidaan aktiivisilla ympäristöhankkeilla  
(esimerkiksi „Mürmesin** suon“ elvytys hiilidioksidin sitomiseksi ilmasta)

** Mürmes / Eifelin alue, Saksa: suoalueen elvytys edistää ilmaston- ja lajiensuojelua

Uudelleenkäyttö:

 Kierrätettävien teknisten materiaalien käyttö

 Kierrätetyn muovin käyttö

 Uusiutuvien biologisten materiaalien käyttö

 Täysin biohajoavien materiaalien käyttö

Pakkaus täyttää Silver-tason vaatimukset
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*Cradle to Cradle® on McDonough Braungart Design Chemistry LLC:n (MBDC) rekisteröity tavaramerkki. Cradle to Cradle CM on Cradle to Cradle Products      Innovation InstituteSM -järjestön myöntämä sertifikaatti (C2CPII).

UUTTA: EI HAJUSTEITA TAI VÄRIAINEITAUUTTA: EI HAJUSTEITA TAI VÄRIAINEITA
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SUORITUSKYKYÄ

Taattua puhdistustehoa
ÄÄRIMMÄISTÄ PUHDISTUSTEHOA 
 ÄÄRIMMILLEEN HIOTUN, EKOLOGISEN 
TUOTESUUNNITTELUN AVULLA

 Suunniteltua suorituskykyä
■  Lisää kannattavuutta 

 innovatiivisten valmisteiden 
ja optimaalisen käyttösuhteen 
 ansiosta

■  Parasta, IKW*-testien ja 
 EU-ympäristömerkin  
todistamaa puhdistustehoa

Avoimuutta ja uskottavuutta
TUOTETIEDOT USKOTTAVASTI ESILLÄ 
 LÄPINÄKYVYYSPERIAATETTA NOUDATTAEN

Suunniteltua uskottavuutta
■ Tiedot biologisesta hajoavuudesta

■  Uusiutuva hiilitasapaino/ 
hiilipitoisuus

■ Täydellinen tuoteseloste

■ Käyttösuositus

■ Yrityssertifikaatti

VAHVOJA PERUSTEITA – SELVIÄ HYÖTYJÄ

Werner & Mertz Professionalin yrityskulttuuri on aidosti asiakaslähtöinen läpi koko organisaation.

Koulutetuille, motivoituneille ja toimintaorientoituneille ammattilaisillemme yhteistyö on kaikki kaikessa. 
Vuosien kokemuksen ja tehokkaiden green care PROFESSIONAL -tuotteiden avulla he pystyvät tarjoamaan 
kokonaisvaltaisia, räätälöityjä jakestävän kehityksen periaatteita noudattavia ratkaisuja, jotka tukevat 
asiakkaidemme menestystä.        

                          Ratkaisut:

YRITYSTÄSI HYÖDYTTÄVÄÄ SUORITUSKYKYÄ

Sisäinen 
vertailutuote

Suoritusteho SR 15

Vertailu Kilpailija 1

Vertailu Kilpailija 2

*Saksan kosmetiikka-, hygieniatarvike-,  
hajuste- ja puhdistusaineliitto

IKW*-testi, tahranpoisto

SUUNNITELTU AMMATTILAISILLE

Uusi Werner & Mertz Professional 
-pullo,   joka on kehitetty yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa, on monella tapaa 
 siivousmarkkinoiden edelläkävijä.
Se erottuu selvästi muista markkinoil-
la olevista tuotteista ja on yksilöllisen, 
ylellisen ja houkuttelevan suunnittelunsa 
ansiosta mukana luomassa motivoivaa 
työympäristöä.

Luotettu tuotemerkki, vuosikymmenten 
kokemus alalta

Tiivis, värikoodattu painokorkki

Ymmärrettävät, selkeät tuotenimet

Monikielinen tuotekuvaus

Kuva käyttöalueesta

Yksinkertaiset kuvat tuotteen oikeaan 
käyttöön

Värikoodatut etiketit noudattavat alan 
väristandardeja

Saksalaista laatua

Kokonaisvaltaisten, kestävien ratkaisujen 
edelläkävijä

Luotettava EAN-koodi

Kulmikkaan pakkauksen ansiosta 
 siivousvaunun koko kapasiteetti  
saadaan käyttöön

Pakkauskoot noudattavat alan standardiapH-asteikko antaa selkeän kuvan happa-
muudesta ja emäksisyydestä

Sertifioinnit ovat lisätodiste laadusta

Upotettu, luistamaton kädensija varmistaa 
turvallisen, kätevän käsittelyn

Myös ylösalaisin oleva mitta-asteikko 
 varmistaa kätevän, luotettavan annostelun

Takana: Tuotteen kuvaus,  
oikeudellinen määrittely ja  
käyttösuositus 29 kielellä  kielellisen  
monimuotoisuuden edistämiseksi

Takana: 
Selkeät tuotenimet
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AMMATTILAISILLE
LUOTETUT 
TUOTEMERKIT 

MÄRKÄTILAT

PYYKINPESU

LATTIAT & PINNAT KEITTIÖT

HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIATEOLLISUUS

JULKISET LAITOKSET

MAJOITUS VAPAA-AIKA RAVINTOLAT

TERVEYDENHUOLTO TEOLLISUUS

TEHOKKAITA, KESTÄVIÄ RATKAISUJA

VAARATONTA IHMISILLE JA LUONNOLLE

KIINTEISTÖHUOLTO
RAKENNUTTAMINEN

PITOPALVELUT

AVAINALATAVAINALAT

PALVELUNTARJOAJAT

YRITYKSESI PARHAAKSI

Vahvat tuotemerkit ja erittäin pätevä, motivoitunut henkilökunta tukevat yrityksen johdonmukaista 
kehitystä entistäkin kestävämpään suuntaan: Werner & Mertz Professionalin tavoitteena on nousta 
eurooppalaiseksi markkina- ja innovaatiojohtajaksi ammattikäyttöön tarkoitettujen pesuaineiden 
markkinoilla.

Luotettujen tuotemerkkiemme profiilit ovat erilaiset, mutta niiden juuret ovat kestävällä pohjalla.

LUOTETUT TUOTEMERKIT

tana PROFESSIONAL 

■ Todistettua puhdistustehoa

■ Ratkaisuja kestävän kehityksen pohjalta

■  Luotettavaa ja turvallista puhdistustehoa 
kestävää kehitystä unohtamatta

green care PROFESSIONAL 

■ Parasta mahdollista suorituskykyä

■  Kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen 
edelläkävijä

■  Jatkuvaa kehitystä ja innovatiivisuutta, 
tavoitteena olla luokkansa paras kaikilla 
mittareilla

ARVOJASI KUNNIOITTAEN, UUSIA LUODEN



„Me teemme kestävästä  kehityksestä 
totta:  ympäristöasioiden 
 edelläkävijänä ajattelemme 
 tulevia sukupolvia. Nyt on  tullut 
aika  aktiivisella tavalla lisätä 
biologisten ja teknisten  resurssien 
 kierrätystä. Tuotteidemme 
 ekotehokkaalla  suunnittelulla tulee 
olemaan  pitkäaikainen positiivinen 
 vaikutus ympäristön ja ihmisten 
 hyvinvointiin.“

Reinhard Schneider

Werner & Mertz -perhekonsernin 
 toimitusjohtaja ja omistaja  
neljännessä polvessa

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Saksa | www.wmprof.com | info@tana.de | +49 (0)6131 96403

This brochure is printed 
on Cradle to Cradle 
CertifiedCM Silver paper.


