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Hygiëne met Systeem 

Superkrachten
zonder 

bijwerkingen
voor professionele keukens.
Veiligheid op het gebied van hygiëne en 

ecologie staat bij Dr. Weigert
op de eerste plaats.



Het EU Ecolabel -  het milieukeurmerk 
voor ecologische producten.  

Waarom heeft Dr. Weigert gekozen voor het EU Ecolabel?

• Het keurmerk wordt door alle landen van de Europese  
   Unie erkend (plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).
• De Eurobloem is bij veel instanties bekend.
• Eenduidige criteria voor toelating tot het EU Ecolabel  
   (bijv. ten aanzien van gevaarlijke stoffen,  
   conserveringsmiddelen, biologische afbreekbaarheid).
• Aanvullende rubrieken voor industriële productgroepen.
• Bindende aanmeldingsprocedure en een onafhankelijke  
  audit door een neutraal auditorgaan.

Het Europese milieukeurmerk (Eurobloem of EU Ecolabel) is 
een internationale certificering voor producten en diensten.  
Goederen die gekenmerkt worden door een bijzonder lage  
milieubelasting en een vergelijkbaar laag gezondheidsrisico 
komen voor certificering in aanmerking. 

Ga voor meer informatie naar: www.ecolabel.eu

Hygiëne met Systeem 

Informatie over het

EU Ecolabel.
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Dr. Weigert zet actief in op duurzaamheid en milieubescherming en 
wel met een totaalpakket dat voor alle facetten van het bedrijf van 
toepassing is:

• Energieterugwinning tijdens de productie
• Recycling van verpakkingsmateriaal en houders 
• Innovatief en ecologisch gebouwmanagement
• Verregaande bescherming van waterkwaliteit

Het is dan ook vanzelfsprekend dat Dr. Weigert aan alle voorwaar-
den voor certificering volgens DIN14001/ milieumanagement, 
9001/kwaliteitsmanagement voldoet.

Dr. Weigert Nederland B.V.
Balkendwarsweg 3 · 9405 PT Assen
Tel.: 0592 319 393  • info@drweigert.nl

Duurzaa-
mheid
gaat ons aan 

het hart.

www.drweigert.com

Dr. Weigert management system – certified in accordance with DIN EN ISO 9001/13485/14001

Dr. Weigert Belgium N.V.
Bisschop Ruttenstraat 17 · 3640 Kinrooi-Geistingen
Tel.: +32-89 56 49 25  • info@drweigert.be



caraform® nova - Handafwasmiddel

Vloeibaar concentraat  - verwijdert uiteen-
lopende soorten etensresten van vaatwerk, pot-
ten, pannen en bestek. Zeer effectief en bijzonder 
mild voor het materiaal. Parfumvrij.

Jerrycan 10 L - 3179 30  /  Flessen  6 x 2 L - 3179 42  /  Flessen  12 x 1 L - 3179 49

caraform® flex - Allesreiniger

Vloeibaar concentraat  - label-free Verwijdert 
verontreinigingen op betrouwbare wijze, bij
voorbeeld van werkvlakken, tafels, meubels, 
apparaten en vloeren. Stralende glans, frisse 
geur .Bijzonder mild voor het materiaal.
Jerrycan 10 L - 3180 30  /  Flessen  12 x 1 L - 3180 49 

caraform® special - Kalkoplosser

Vloeibaar concentraat  - zure reiniger voor 
oppervlakken en apparaten. Verwijdert kalk, 
ander in zuur oplosbaar vuil en vuil dat zich 
in het kalk heeft afgezet. Op basis van 
citroenzuur.

Drum 240 kg - 3224 13  /  Jerrycan 10 L - 3224 30  /  Flessen  6 x 2 L - 3224 42  / 
Flessen  12 x 1 L - 3224 49

Routinematige reiniging:

Bij
machinale 

of handmatige
reiniging –
Uw partner voor maximale

 hygiëne in de 
professionele keuken.



Machinale vaatwas:

Poederreiniger:

Vloeibare reiniger:

neodisher® Alka 220 - Vaatwasmiddel

Vloeibaar concentraat  - vrij van fosfaten en 
actief chloor. Verwijdert aangekoekte 
etensresten op effectieve wijze.

Container 1000 kg - 3126 03  /  Container 650 kg - 3126 09  /  Drum 250 kg - 3126 13  /  
Jerrycan 25 kg - 3126 26  /  Jerrycan 10 L - 3126 30

neodisher® Alka 280 - Vaatwasmiddel

Vloeibaar concentraat - vrij van fosfaten en ac-
tief chloor, met intensieve reinigende prestaties. 
Verwijdert ook bijzonder hardnekkige 
zetmeelresten.
Container 1000 kg - 3129 03  /  Container 800 kg - 3129 09  /  
Drum 280 kg - 3129 13  / Jerrycan 25 kg - 3129 26 / Flaschen* 6 x 2 L -  3129 41

neodisher® compact 180 - Vaatwasmiddel

Poeder - met intensieve reinigende werking, 
verwijdert ook uiterst hardnekkige etensresten. 
Voorkomt effectief de afzetting van zetmeel-
resten op de vaat. Zonder actief chloor. 
Dosering via alle weigomatic PD 
compact-doseerapparaten.

Cartouche 2 x 5 kg - 3021 72

neodisher® BioClean - Vaatwasmiddel

Vloeibaar concentraat  - vrij van fosfaten en 
actief chloor, label-free. Ongeëvenaarde 
reinigende prestaties.

Container 1000 kg - 3176 03  /  Drum 210 kg - 3176 13  /  
Jerrycan 21 kg - 3176 26  / Jerrycan 10 L - 3176 30  

neodisher® BioZym - Vaatwasmiddel

Vloeibaar concentraat  - vrij van fosfaten en 
actief chloor, ongelabeld. Versterkte reinigende 
werking op basis van enzymen.

Drum 210 kg - 3030 13  /  Jerrycan 10 L - 3030 30  



Beoordeel zelf onze producten 
en diensten. Wij adviseren u niet 
alleen op het gebied van onze eco 
edition-producten, maar bieden ook 
op systematische wijze service op 
allerlei relevante gebieden, zoals 
behoefteanalyse via individuele 
conceptontwikkeling en conceptre-
alisatie, educatie van medewerkers, 
onderhoud en permanente kwaliteits-
borging. 

Overtuig uzelf door het 
persoonlijk te testen.

100% doeltreffende producten en 
hygiëne-oplossingen voorzien van 
EU Ecolabel - milieuvriendelijk en 
duurzaam.

Verantwoordelijkheid vraagt om een 
partner met ervaring.
In de professionele keuken speelt hygiëne een grote rol. Of het 
nu gaat om machinaal spoelen of om persoonlijke of omge-
vingshygiëne: Als het om veiligheid gaat, dan kiest u voor 
een partner die uitblinkt met krachtige producten en de juiste 
knowhow. Dr. Weigert is zo‘n partner.

Producten van Dr. Weigert voorzien van EU Ecolabel zijn  net zo 
effectief en voordelig als alle andere producten van Dr. 
Weigert en komen ook nog eens tegemoet aan de vele milieu-
aspecten die gepaard gaan met certificering volgens het 
EU Ecolabel. Om deze producten extra herkenbaar te maken, 
heeft Dr. Weigert deze voorzien van het “eco edition”-logo.

Die Dr. Weigert eco edition: 

=

* De 2 L fles is speciaal bestemd voor dosering via het weigomatic compact SMART doseerapparaat.

Naspoelmiddelen:

neodisher® BioRinse - Naspoelmiddel

Vloeibaar concentraat - op zuurbasis, verhin-
dert de afzetting van kalk. Geschikt voor alle 
soorten vaat en glazen.
Drum 200 kg - 3181 13  /  Jerrycan 20 kg - 3181 26  /  
Jerrycan 10 L - 3181 30  / Flessen* 6 x 2 L - 3181 42


