Städkemikalier från Tana professional
Tana Professional är ett av varumärkerna under Werner & Mertz Professional. Tanas produkter är
indelade i olika grupper för att enkelt och smidigt kunna hitta rätt produkt till rätt ändamål. Förutom Tana
professional består Werner & Merts även av varumärkert Green Care Professional som är inriktat på
miljövänliga produkter. Nordic Cleanware bedriver också försäljning av varumärket Greencare, utöver vårt
breda utbud av städkemikalier. Tana har ett stort antal produktserier för olika typer av
användningsområdet. Med vårt avtal om direktimport med Tana har vi också möjlighet att erbjuda ett
större produktutbud till våra kunder.
Sanet
En serie bestående av sanitetsprodukter för rengöring och underhåll i hygienutrymmen så som
toaletter och duschar.
Tanet
Tanet är en seria av rengöring till golv och ytor. Serien består av rengöringsmedel i koncentrat,
användningsklart, tensidfritt och universellt ytrengöringsmedel.
Glass
Glass är en serie med rengöringsmedel för användning på glasytor. Glasserien har ett väldigt bra
miljötänk och Tana har tänkt mycket på arbetsmiljön vid skapandet av produkten. Produkterna är
enkla att använda och ger ett utmärkt resultat. Produkterna kan med fördel även användas för att ta
bort exempelvis fettfläckar på glasytor.
Tawip
Tawip är en serie rengöringsmedel för golv som består av rengöringsmedel för skurmaskiner,
tvålbaserade rengöringsmedel och polymbaserade rengöringsmedel. Tawip-serien kan användas på
de flesta ytorna och både i skurmaskiner och för manuell städning.
Grease
Grease är en serie avfettningsmedel som är perfekt för användning på platser som kök. Produkterna
finns i olika utförande och med olika styrkor för att passa alla behov. Produkterna används för att ta
bort fett i främst kök men kan även användas på alla ytor. Produkterna ska garantera ett skinande
rent resultat. Genom det miljövänliga tänket blir produkterna också väldigt känsliga vilket gör att
produkterna kan användas på ytor som inte tål så starka kemikalier.

Tana , Greencare och Cradle to Cradle
Cradle to Cradle® innehåller en detaljerad bedömningsnyckel för att utvärdera produkter. Denna
bedömning visar att:
Använda material (rengöringskemi och förpackning) är säkra för människan och miljön.
Produktdesign som säkerställer att alla ingredienser kan återanvändas som näringsämnen säkert i
biologiska och tekniska kretslopp i natur eller industri.
Tillverkningsanläggningarna använder 100% icke förorenande och förnybar energi som ersätter
energi producerad från fossila bränslen. 100% koldioxidkompensation.
Vattenkvalitet och tillförsel är skyddade.
Företaget engagerar sig i social och miljömässig rättvisa så väl som biologisk mångfald.

