
Deoarece fiecare
client are dreptul la
un program perfect

de igienă



Un program în 5 etape pentru
igiena bucătăriei orientat spre
interesul clientului
TANA ia în considerare fiecare problemă individuală din locaţia 
dumneavoastră pentru

- a planifica mai bine programul de igienizare a bucătăriei

- a vă oferi ajutor în managementul riscurilor    

- a vă oferi ajutor în implementarea sistemului HACCP

■ Analiza locaţiei
Efectuăm o analiză detaliată a locaţiei, astfel ca în 

urma stabilirii problemelor existente să putem găsi 

cea mai bună soluţie pentru rezolvarea acestora.

■ Recomandarea de produse
În urma analizei efectuate recomandăm produsele şi

metodele de lucru cele mai eficiente pentru rezolvarea

problemelor găsite

■ Planuri individuale de curăţare şi
igienizare
Vă punem la dispoziţie un program detaliat de

curăţare şi igienizare în care sunt cuprinse toate

punctele problematice ale locaţiei dumneavoastră.

● Procese de curăţare

● Frecvenţa proceselor de curăţare

● Documentarea rezultatelor

■ Training pentru angajaţi
Vă pregătim angajaţii pentru a lucra conform cu cele mai

moderne norme şi cerinţe în domeniul igienei – conform

normelor HACCP

■ Controlul implementării 
şi al rezultatelor
Verificarea permanentă a datelor tehnice şi chimice

întregeşte programul nostru. În acelaşi timp se fac

permanent corecturi şi îmbunătăţiri ale programului.

Gătitul



Conceptul de igienă pentru
bucătărie

Ca profesionişti în domeniul curăţării, dezinfecţiei 

şi îngrijirii suprafeţelor, vă oferim acum şi soluţii profesionale

pentru bucătăria dumneavoastră

■ 25 ani de experienţă
Cu noua ramură de produse pentru bucătării Tana 

apeleaza la cei 25 de ani de experienţă acumulaţi 

de compania-soră din Franţa. 

■ Calitate şi eficienţă în toate domeniile
● cu doua fabrici de producţie în Mainz (D) şi Hallein (A)

● şi două departamente de cercetare şi dezvoltare 

şi cel mai strict control al calităţii

● produsele noastre sunt certificate în conformitate cu cerintele 

internaţionale, oferind un plus de siguranţă în orice domeniu

■ Tana vă oferă soluţia completă
De la planul de igienizare cu ajutorul celor mai eficiente produse 

şi până la supravegherea desfaşurării curăţeniei – un sistem

complet pe care vă puteţi baza

■ Principii pentru rezultate
optime
Randamentul  şi calitatea produselor se îmbină cu

siguranţa în utilizare şi rezultatele excelente obţinute 

Filiale

Parteneri pentru distribuţie

Folosirea optimă a maşinii dumneavoastră
de spălat vase



LAVAMANI Rosé
Loţiune pentru spălarea
mâinilor

1 l/10 St. în bax
Art.-Nr. 04763

3 l - Canistră
Art.-Nr. 02041

10 l - Canistră
Art.-Nr. 04765

APESIN Sensitive
Soluţie lichidă pe bază de 
alcool pentru dezinfecţia 
mâinilor

500 ml/10 St. în bax
Art.-Nr. 07177

1 l/10 St. în bax
Art.-Nr. 07085

APESIN DSR 50
Soluţie pentru curătare şi
dezinfectare a suprafeţelor
din bucătărie

1 l/10 St. în bax
Art.-Nr. 04796

10 l - Canistră
Art.-Nr. 04797

APESIN Combi-DR 
Soluţie universală pentru 
curătare şi dezinfectare 
a suprafeţelor

5 l - Canistră
Art.-Nr. 07868

10 l - Canistră
Art.-Nr. 07867

APESIN Rapid 
Soluţie pentru curătare şi
dezinfectare a suprafeţelor
bactericid, fungicid, anti 
TBC, şi cu efect 
de inactivare a viruşilor

2 l St./4 St. în bax
Art.-Nr. 04604

2 l Rezervă de
reîncărcare./6 buc. în bax
Art.-Nr. 04605

5 l - Canistră
Art.-Nr. 04603

NOWA Quick-Des
Soluţie pentru dezinfectarea
rapidă a suprafeţelor pe bază
de alcool, pentru utilizare
locală. Nu conţine parfum.

750 ml 10 St. în bax
Art.-Nr. 07878

Bucăria receBucăria rece
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Staţie TANA pentru spălarea şi dezinfectarea
suprafeţelor în care pot fi utilizate două produse

Dozator pentru produse 
de dezinfectare
500 ml şi 1l

Mâini
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Dezinfecţia suprafeţelor



PULSAR Grill
Degresant foarte
puternic recomandat
pentru îndepărtarea
grăsimilor arse din
cuptoare sau de pe
plite.

5 l - Canistră
Art.-Nr. 08222

TANIN 
Degresant 
universal

10 l - Canistră
Art.-Nr. 3973

200 l - Butoi
Art.-Nr. 04650

SUPER CLEAN C
Soluţie specială pentru toate
tipurile de murdărie specifică
bucătăriei

2 l St../4 St. în bax
Art.-Nr. 04624

2 l Rezervă de
reîncărcare./6 buc. în bax
Art.-Nr. 04614

SUPER CLEAN 
10 l - Canistră
Art.-Nr. 04625

PULSAR
Sprinter Grease
Degresant pentru bucătării
pe bază de sodă.

750 ml 10 St. în bax
Art.-Nr. 06966

GREEN CARE
n°6
Soluţie abrazivă 
de curăţat, ecologică

500 ml/10 St. în bax
Art.-Nr. 04103

METAPUR 
Soluţie pentru îngrijirea
suprafeţelor de inox,
altele decât cele de
lucru

500 ml/6 St. în bax
Art.-Nr. 04712

PULSAR
KalkFree 
Dizolvant puternic
pentru depunerile
de piatră, pentru
toate suprafeţele
rezistente la
acţiunea acizilor

10l Canistră
Art.-Nr. 08220

Alte produse de curăţare

Bucătăria caldăBucătăria caldă
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Produse pentru curăţare de bază



PULSAR ENERGY
SoftChlor 
Soluţie pentru spălat vase cu
conţinut de clor recomandată
pentru apă cu duritate scăzută

12,4 kg Canistră
Art.-Nr. 08195

25 kg  Canistră
Art.-Nr. 08196

PULSAR ENERGY
UniChlor 
Soluţie pentru spălat vase cu
conţinut de clor recomandată
pentru apă cu duritate scăzută
până la duritate medie.

14 kg  Canistră
Art.-Nr. 08198

25 kg Canistră
Art.-Nr. 08199

PULSAR ENERGY
Super 
Soluţie pentru spălat vase fără
conţinut de clor recomandată
pentru apă cu duritate ridicată

12,9 kg Canistră
Art.-Nr. 08166

25 kg Canistră
Art.-Nr. 08167

PULSAR ENERGY Bar
Soluţie pentru spălat vase cu putere
mare de îndepărtare a murdăriei

2,6 kg St./4 St. în bax
Art.-Nr. 08176

PULSAR ENERGY
Powder
Produs concentrat cu putere mare 
de curăţare, recomandat pentru toate
tipurile de apă

10 kg Găleată
Art.-Nr. 08192

Zona de spălareZona de spălare
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TANA D1
Pompă dozatoare pentru maşini
de spălat vase cu un ventil magnetic

TANA D2
Pompă dozatoare pentru maşini
de spălat vase cu două 
ventile magnetice

TANA TWIN 20
Pompă analogică dozatoare pentru 
maşini de spălat vase (pentru 2 produse)

Detergent praf pentru spălat
vase destinat utilizării în

maşini profesionale de spălat

3

Soluţii lichide pentru spălat vase destinate utilizării în
maşini profesionale de spălat

Soluţii lichide pentru spălat vase destinate
utilizării în maşini de spălat pahare



Zona de spălareZona de spălare

PULSAR BRILLANT
Matic 
Agent de clătire pentru toate
tipurile de apă

5 l Canistră
Art.-Nr. 08178

10 l Canistră
Art.-Nr. 08182 

25 l Canistră
Art.-Nr. 08184

PULSAR BRILLANT
Ultra
Agent de clătire cu eficienţă
extrem de ridicată pentru
situaţiile problematice

10 l Canistră
Art.-Nr. 08185

PULSAR
LemonCare 
Detergent pentru spălarea
manuală a vaselor cu putere
mare de dizolvare a grăsimilor.

1 l/10 St. în bax
Art.-Nr. 08223

10 l Canistră
Art.-Nr. 08224

GREEN CARE
manual
dishwashing n°5
Detergent ecologic pentru
spălarea manuală a vaselor 

1l/10 St. în bax
Art.-Nr. 04638

10 l Canistră
Art.-Nr. 04637 

200 l Butoi 
Art.-Nr. 04648

PULSAR Restore 
Detergent praf pentru curăţarea
de bază a vaselor şi a maşinilor
de spălat.

8 kg Găleată
Art.-Nr. 08194

Curăţarea 
de bază
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TANA B
Pompă dozatoare pentru agent de clătire

TANA TWIN 40+
Pompă digitală dozatoare pentru 
maşini de spălat vase (pentru 2 produse)

Soluţii lichide pentru spălarea
manuală a vaselor
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Agenţi de clătire destinaţi
utilizării în maşini 

profesionale de spălat



■ Noi vă oferim soluţia pentru 
orice problemă!

De 35 de ani Tana Profesional î-şi asumă responsabilitatea

pentru protejarea mediului şi societăţii. Certificatele obţinute

demonstrează eficienţa companiei în creearea de produse

care să nu afecteze mediul

● ECO Flower – certificarea ecologică Europeană pentru

gama GREEN CARE

● Certificarea ecologică Austriacă pentru produse

nepoluante

● A.I.S.E. – Carta pentru curăţenie durabilă

● DIN EN ISO 14001 – norma internatională pentru

managementul sistemelor ecologice 

● EMAS – Sistemul pentru optimizarea proceselor 

de producţie nepoluante

TANA PROFESSIONAL

Werner & Mertz Professional VertriebsGmbH
Neualmerstr. 13 - A-5400 Hallein
Tel. +43/62 45/872 86
Fax +43/62 45/872 86-535
info@tana.at  
www.tana.at


