
Higiéniai rendszerek

Középpont-
ban a jövő.

A Dr. Weigert nem csak akkor cselekszik különösen 
előrelátóan, ha a higiénéről és a biztonságról 

van szó – tudja meg, mi mindent teszünk 
annak érdekében, hogy a lehető legjobban 

felkészüljünk a jövő kihívásaira.
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 Ahhoz, hogy ma 
sikeresek legyünk, már most 
aktívan teszünk 

a holnapért.

Olyan vállalatként, amely több mint 100 éve 
megkerülhetetlen a higiéniai ágazatban, ta-
pasztalatból tudjuk, hogy tartós sikereket 
csak fenntartható szemlélettel és tevékeny-
séggel lehet elérni. 

Éppen ezért az olyan ügyek, mint az innováció, 
a higiéniai-biztonság, a környezetvédelem, a tár-
sadalmi felelősségvállalás és a munkatársaink-
kal való bánásmódunk nagyban meghatározzák 
a Dr. Weigert értékrendjét. 

Mivel pedig a vállalat történetének első 100 
évét egy sikeres kezdetnél jóval többnek érté-
keljük, figyelmünket a jövőre irányítjuk.  
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Tisztító- és fertőtlenítőszerek fejlesztőjeként 
és gyártójaként különösen kötelezve érezzük 
magunkat arra, hogy mind a gyártás során, 
mind pedig a termékek összetételét illetően 
a lehető legfenntarthatóbb módon járjunk el. 

A brosúra következő oldalain szeretnénk ta-
núbizonyságot adni arról, mennyire komolyan 
vesszük ezt a vállalást, és mi mindent teszünk 
annak érdekében, hogy ügyfeleinknek, vala-
mint az eljövendő generációknak a jövőben is 
tiszta megoldásokat tudjunk kínálni.

Reméljük, érdekesnek találja majd az olvasot-
takat.

Bernd Stranghöner
az igazgatótanács elnöke

Dr. Matthias Otto
ügyvezető igazgató

Piet H. Linthout
ügyvezető igazgató
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A 
szomszédainknál 

senki sem 
dicséri jobban 

a környezetvédelmi programunkat.

Aki tisztító- és fertőtlenítőszerek gyártásával 
foglalkozik, és Németországot választja szék-
helyeként, annak már eleve igen szigorú kör-
nyezetvédelmi előírásoknak kell megfelelnie. 

Mi egy egységes környezetirányítási rendszer-
rel, továbbá valamennyi rendelet és törvény 
betartásával igazoljuk ezt a megfelelést. 

Számos területen még túl is teljesítjük a meg-
követelt normát. Nyilvánvaló, hogy a vállalat a 
különböző DIN EN ISO szabványok – 14001/
környezetirányítás, 9001/minőségirányítás és 
13485/orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
minőségirányítás – szerinti tanúsításhoz szük-
séges összes követelményt teljesíti. De ennél
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jóval többet is teszünk: A Dr. Weigert a 
gyártás, a létesítménygazdálkodás, az 
energia-visszanyerés és az újrahasznosí-
tás számos területén fel tud mutatni olyan 
eredményeket, amelyek egyértelművé te-
szik, hogy a környezet védelmét és meg-
őrzését folyamatosan szem előtt tartjuk. 

Sőt, hogy a fenntarthatóság témáját még 
inkább előtérbe helyezzük, a Dr. Weigert lét-
rehozott egy „fenntarthatósági munkacso-
portot” is. Ezzel a Dr. Weigert nemcsak az ügy-
feleit szeretné a lehető legjobban támogatni 
a fenntarthatósági törekvéseikben, hanem a 
fenntarthatósággal kapcsolatos saját céljait is 
még elszántabban és céltudatosabban kíván-

Néhány példa erre:

• A Dr. Weigert teljesen átállt a zöld áram használatára, és ezzel évente 
   kb. 720 tonnával csökkenti szén-dioxid-kibocsátását.

• Az irodaépületben és a gyártólétesítményekben is energiatakarékos 
   LED-világítás üzemel. 

• Az elmúlt években csökkenteni tudtuk az előállított termékekből származó 
   tonnánkénti össz-hulladékmennyiséget.

• Az előállított termékekre kivetített tonnánkénti össz-üzemanyaghasználatot 
   (céges autók, üzemen belüli szállítás) is számottevően sikerült csökkenteni.
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       Termékeink 
    az étkezdében és 

a műtő ben 
is 

Nem kérdés, hogy amikor egy sebész szikével 
operál, annak 100%-osan csíramentesnek kell 
lennie. 

Viszont az sokszor vált ki csodálkozást, hogy a 
kórházi étkezde konyháján, a gasztronómiában 
és minden egyéb nagyüzemi konyhán is szin-
te hasonló alapossággal tisztítják az evőesz-
közöket. Aki egy kicsit is jobban belegondol, 
hamar rájön, miért játszik akkora szerepet a 
higiénia az ilyen helyeken is. 

A kórházban például nagy a fertőzésveszély, 
amelyet hatékony higiéniai intézkedésekkel 
lehet kordában tartani, de emellett folyamatos 
ellenőrzésekre is szükség van. De ha egy válla-
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latnál a személyzet fele egy olyan kórokozó mi-
att betegszik meg, amely az étkezdében hasz-
nált evőeszközökről terjedt tovább, ez is súlyos 
következményekkel jár. Ezek a következmények 
nem csupán pénzügyi jellegűek, hanem renge-
teg ember egészségére is kihatnak. 

Mi tisztában vagyunk ezzel a felelősséggel, ezért 
nemcsak olyan termékeket kínálunk, amelyek-
nek a teljesítményét sokszorosan teszteltük, 
hanem olyan átfogó tanácsadást is, amely ma-
ximális biztonságot lehetővé tevő, ügyfélspecifi-
kus megoldásokkal szolgál. Ily módon nemcsak 
a környezetet kíméljük meg a szükségtelen tisz-
títószerek alkalmazásától vagy a felesleges víz-
használattól, hanem hasznos takarékoskodási 
javaslatokkal is szolgálunk ügyfeleinknek.

A Dr. Weigert mindig újabb és újabb mércét állít fel a 
termékinnovációk terén – mind a fenntarthatóságot, 
mind a jelölésmentességet illetően.
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Egy egészen kis lépéssel is messze lehet jutni. 
Amikor az ember a céljaira összpontosít, ak-
kor el is éri azokat. Ez az egyszerűnek hang-
zó kijelentés elég jól körülírja, mit is értek el 
szakértőink az elmúlt években és évtizedek-
ben a fejlesztés területén.

Ugyanis szinte mindegyik termékünkről el-
mondható, hogy (tömény) koncentrátumként 
fejlesztettük ki és állítottuk őket elő, és jelenleg 
is ezen dolgozunk. Ez mind a konyhai és élelmi-
szeripari ágazatra, mind pedig az orvostechni-
kai és laboratóriumi ágazatra igaz. És az arany-
szabály, amely az életben oly gyakran működik, 
itt is érvényes: A kevesebb (néha) több. Mivel 
koncentrátumok használatakor kevesebb ter-

A 
fenntartható növekedés 

definíciója: 
Koncentrált teljesítmény 

minimális helyen!
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mékre van szükség, ez a tartósság különösen 
a logisztika területén hoz jelentős változást. A 
kisebb szállítási tömeg egyúttal kevesebb cso-
magolási anyagot is jelent.

Mi azonban nem érjük be a jóval, hanem a még 
jobbra törekszünk. Ezért is vagyunk büszkék 
arra, hogy a neodisher® MediClean advanced 
termékünkkel megint egy olyan tömény kon-
centrátumot sikerült kifejlesztenünk, amely új 
teljesítményszintet képvisel a műszerelőkészí-
tésben. A hatásfok növelése mellett azt is el 
tudtuk érni, hogy egy még fenntarthatóbb ter-
mék jöjjön létre. 

Ami pedig a gazdaságosságot illeti, a tömény 
koncentrátum ezen a téren is kiemelkedik – a 
folyamatvegyszer meggyőző teljesítménye az 
anyagokkal szembeni kíméletesség terén mu-
tatkozik meg igazán. 

Ez pedig nem csupán az üzemgazdaság szem-
pontjából bír jelentőséggel – hiszen az a mű-
szer, amelyet nem kell kicserélni, kevésbé ter-
heli a környezetet.
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Intelligens adagolástechnika: 
Mindig egy gondolatnyival 

fenntartha-
tóbban!

A szükséges legtöbbet – a lehetséges legke-
vesebbet. Innovatív adagolástechnikájával a 
Dr. Weigert a hatékonyság fokozása mellett a 
folyamatok gazdaságosságát is növeli.

Ami szinte már ellentmondásosnak tűnik, a 
gyakorlatban ideális irányvonalnak bizonyul 
ahhoz, hogy a folyamatvegyszereket, az ener-
giát és a vizet a lehető legfenntarthatóbban 
vegyük igénybe.

A Dr. Weigert központi és helyi vezérlőrendsze-
reket is kínál a tisztító- és fertőtlenítőszerek ada-
golásához. A központi adagolórendszerek több 
mosogatóegységet vagy tisztító- és fertőtlenítő 
berendezést látnak el folyamatvegyszerekkel.
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A nagy tartályok használata a felhasználást 
nemcsak gazdaságosabbá, de különösen 
felhasználóbaráttá is teszi a munkabizton-
ság szempontjából, ugyanis az adagolás zárt 
rendszerben történik.

A kompakt adagolóberendezések viszont, 
amelyek például csak két folyamatvegyszert 
használnak, szinte bárhol rugalmasan tele-
píthetők, és minimális a helyigényük. Ugyan-
akkor a hatékonyságuk ugyanolyan magas 
marad, és a tömény koncentrátumok haszná-
latával még a szállítási költség és a csomago-
lási hulladék is csökken.

A Dr. Weigert adagolástechnikájának tartós és meggyőző eredményei:

• A vízhasználat nyomon követése és igény szerinti adagolás: Ezekkel a környezetkímé-
lő 
   megfontolásokkal mind a vízigény, mind a szennyvízmennyiség csökken.

• A speciális formájú szívólándzsának köszönhetően szinte maradéktalanul kiüríthető 
   a használt göngyöleg, ami nemcsak az ártalmatlanítási költségeket csökkenti, de 
a 
   környezetet is kíméli.

• A távdiagnosztika lehetőségének köszönhetően ráadásul 
   kevesebb kiszállásra van szükség, vagyis így kevesebb 
   a szén-dioxid-kibocsátás is.A weigomatic® compact SMART egy innovatív 
megoldás a mosogatógépekben lévő mosogat-
nivalók gazdaságos és hatékony tisztítására.
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Vannak olyan kórokozók, 
amelyek képesek egész 

vállalatokat 
ledönteni a 

lábukról.
Még jó, hogy itt a vírusok elleni 

védőprogramunk.

Higiéniai megoldásaink terén nem ismerünk 
kompromisszumokat. Ezen a téren mindig a 
hatékonyság és a biztonság a legfontosabb.

Éppen ezért jött létre a Dr. Weigertnél egy kü-
lön mikrobiológiai és higiéniai részleg, amely 
lehetővé teszi számunkra a termékek és az 
eljárások hatékonyságának mikrobiológiai 
vizsgálatát. Az ügyfeleinknek nyújtott szolgál-
tatások körébe többek között az ún.  biokont-
roll-vizsgálatok is beletartoznak. 

Ezt a szakértelmet és a kutatást nem adjuk ki 
a kezünkből, hanem nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy ezen a területen aktívan alkalmazni 
tudjuk a legújabb felismeréseket és eljárásokat. 
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Steril tamponokkal és törléses eljárással 
mintát veszünk a felületekről, majd pedig 

Többek között ez is az oka annak, hogy a 
Dr. Weigert nemcsak Németországban, hanem 
egész Európában aktívan képviselteti magát a 
higiéniával foglalkozó legfontosabb testületek-
ben.

Az innovatív technológiának köszönhetően 
mikrobiológiai laborunkban is sikerült környe-
zetkímélőbb megoldásokat megvalósítanunk. 
Például az új laborrészleg áramfogyasztását 
több mint a felével csökkenteni tudtuk, a szel-
lőzőrendszerbe pedig beépítettünk egy hővisz-
szanyerő berendezést. Ily módon csökkentjük 
a fűtési költségeket és kisebb az épület hő-
leadása.
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A Dr. Weigertnél 
mindenki nagyon 

elkötelezett, 
méghozzá jó okból!

Azért, hogy ez a jövőben is így maradjon, 
a technika gondoskodik a szükséges 

tehermentesítésről.     

A Dr. Weigert vállalattörténetének sikere min-
denekelőtt azoknak az embereknek köszönhe-
tő, akik nap mint nap a Dr. Weigertért dolgoz-
nak a munkájuk során. 

Ezért a Dr. Weigertnél szintén sokat teszünk 
azért, hogy gyártási folyamataink hatékonysá-
gát szakadatlanul optimalizáljuk – ugyanis így 
arra tudunk összpontosítani, ami igazán fon-
tos az ügyfeleinknek: A Dr. Weigert termékek 
kimagasló minőségének folyamatos növelé-
sére. 

A Dr. Weigert a munkavédelem terén is példaér-
tékűen jár el. Nemcsak gondoskodunk valamennyi 
munkavédelmi ruházatról és ezek külső tisztításá-
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Biztonságról és megbízható-
ságról gondoskodik a németor-
szági gyártási székhely.

a munkatársaink védelmét is biztosítjuk min-
denütt, ahol ez észszerű – tehát nem csak ott, 
ahol kötelező. 

Önmagában azt a közel 5000 feladatot, ame-
lyet a Dr. Weigertre érvényes előírások betar-
tásához teljesíteni kell, áttekinthető, érthető 
és követhető módon mutatja be és jelöli ki a 
vállalaton belüli jogi előírások gyűjteménye – 
biztosan ezzel is magyarázható, hogy a Dr. We-
igert alacsony baleseti rátával büszkélkedik. 

Az aktív személyzeti támogatáson keresztül 
megmutatjuk a munkatársainknak, hogy a  
Dr. Weigert egy olyan vállalat, amely hosszú 
távú perspektívákat kínál. Alkalmazottaink

hosszú szolgálati ideje és ritka betegszabadsága 
szintén önmagáért beszél.
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Együtt dolgozzuk ki a 
jobb jövőhöz vezető 

ötleteket.

Lehet-e egyáltalán modern munkáltatónak 
mondani egy Dr. Weigerthez hasonló vállalatot, 
amely ilyen nagy múltra tekint vissza? A válasz 
már benne rejlik a kérdésben. 

Ugyanis a Dr. Weigert ma nem tartana itt, ha 
a múltban nem döntöttek volna újra és újra 
amellett, hogy nyitottan állnak hozzá a válto-
zásokhoz és az innovációkhoz.

A változásra való hajlandóságnak ez a hagyo-
mánya a Dr. Weigertnél mindenre kiterjed, és 
nemcsak azt határozza meg, ahogy együtt dol-
gozunk és egymással bánunk, hanem azt is, 
hogyan tekintünk a termékeinkre és az ügyfe-
leinknek szánt megoldásokra.
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A Dr. Weigertnél a gyakornokok 
több mint 90%-át hosszú távú 
munkaviszonyba vesszük át.

Az optimalizálási lehetőségek állandó keresése 
minőségi vezetést biztosít számunkra, emellett 
pedig lehetőséget is ad arra, hogy még jobban fi-
gyelembe vegyük a fenntarthatóság szempontjait.

Az erőforrás-hatékony munkavégzés a Dr. Weigert- 
nél már a laboratóriumban kezdődik, és korszerű 
tárgyalóhelyiségeinkben is tetten érhető.

A modern kommunikációs eszközöknek köszön-
hetően 2016 óta jelentősen sikerült csökkente-
nünk az üzleti utak számát. A Dr. Weigert által kí-
nált modern munkavégzési lehetőségek körébe 
természetesen az is beletartozik, hogy bizonyos 
napokon a mobil munkavégzés is lehetséges.

Ami pedig a jövőt illeti, szót kell ejtenünk az után-
pótlás támogatásáról is, amelyet  a Dr. Weigert 
szintén biztosít. Jelentős lépéseket teszünk a 
szakemberhiány leküzdésére, méghozzá úgy, 
hogy saját magunk képezünk ki új szakembere-
ket.

A Dr. Weigert minden évben lehetőséget kínál a fi-
ataloknak, hogy képzésüket laboratóriumi, admi-
nisztratív vagy üzemi területen végezzék. Ezenkí-
vül az alap- és mesterképzések végzősei számára 
a Dr. Weigertnél remek pályakezdési lehetőségek 
kínálkoznak gyakornoki programok formájában. 
A jövőért vállalt felelősség azt is jelenti, hogy be-
fektetünk a képzésbe és az utánpótlásba.
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Amit Robert Koch 
elkezdett, szakértőink 

folyamatosan     
    viszik tovább.

Németországban a higiénia-kutatás és a higié-
niai termékek fejlesztése igen hosszú és sike-
res múltra tekint vissza. 

A tudomány meghatározó felismerései innen 
erednek, és ma már világszerte elismert nor-
máknak számítanak. Éppen ezért a Dr. Weigert 
egyik vezérelve: „A jövő elképzelhetetlen a múlt 
nélkül”. Ebben a mondatban nemcsak a „Made 
in Germany” melletti elkötelezettség, hanem 
annak a felelősségnek a tudatosítása is benne 
rejlik, amelyet munkánkkal vállalunk – az em-
berek iránt ugyanúgy, ahogy a környezet iránt.
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Az pedig szintén jól jellemzi a Dr. Weigertet, 
hogy Hamburgra gyakran hivatkoznak a „világ 
kapujaként”, mi pedig a világ felé nyitott, nem-
zetközi szinten jelen lévő vállalat vagyunk. 

Ezt igazolják azok a munkatársaink is, akik ki-
lenc európai leányvállalatunkat képviselik. A 
Dr. Weigert Franciaországban, Lengyelország-
ban, Hollandiában, Ausztriában, Magyarorszá-
gon, Angliában, Spanyolországban, Svájcban 
és Belgiumban is sikeres. Emellett több mint 
100 országban vagyunk jelen világszinten. DAkkS-akkreditációval rendelkező laborató-

riumunkban ügyfeleink megbízásából évente 
több mint 1500 vízmintát vesznek 22  500 
külön vizsgálat keretében.
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     Milyen is, aki motivált?    

    Tele van 
   energiával.

A cél maga az út. Ez az életbölcsesség jól tük-
rözi a Dr. Weigert gondolkodását, ha a mobili-
tásról, a logisztikáról és az erőforrásokkal való 
kíméletes bánásmódról van szó.

A Dr. Weigert járműparkjában már jó pár éve 
megtalálhatók a hibrid- és elektromos meghaj-
tású kerékpárok – a hozzájuk tartozó töltőinf-
rastruktúrával együtt. Már a terepen dolgozó 
munkatársak is, akiknél fontos az ügyfelekhez 
való közelség, mindinkább hibrid járműveket 
használnak, hogy célba jussanak. Ennek to-
vábbi előnyei a személyes ügyféltámogatás és 
a kevesebb szén-dioxid kibocsátás.

Különös pozitívumnak könyvelhetjük el, hogy
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egyre növekszik azoknak a munkatársaknak 
a száma, akik kerékpárral járnak be a Dr. We-
igerthez. Ezért is jött létre egy modern kerék-
párparkoló a Dr. Weigertnél, ahol töltőinfra-
struktúra is biztosított az egyre kedveltebbé 
váló e-kerékpárokhoz.

Ennek a pozitív trendnek a további ösztön-
zése érdekében a Dr. Weigert elindította az 
„E-kerékpár kezdeményezést”, amelynek kö-
szönhetően minden munkatársunk különösen 
kedvező feltételekkel kaphat finanszírozást 
e-kerékpárok vásárlásához.

Ezenkívül gyártási folyamatainknál és a raktár-
logisztikában is egyre jobban támaszkodunk a

Többnyire persze már azzal kímélni lehet az erőforrásokat, ha 
egyáltalán nem közlekedünk – ezért is kínáljuk fel munkáltató-
ként a már említett mobil munkavégzés lehetőségét.

fenntarthatóan működtetett 
járművekre – ez is egy olyan 
döntés, amely pozitívan hat 
a klímára.
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 Minden egyes 
tanúsítvány egy újabb 

mérföldkő – 
de a cél még 
messze van!

A Dr. Weigertnél a fenntarthatóság nem pusz-
tán a környezetvédelemhez kapcsolódik, ha-
nem társadalmi és gazdasági vonatkozásai is 
vannak.

A Dr. Weigert tisztességes piaci szereplőként 
tekint magára, és az átlátható és felelősség-
teljes vállalatvezetés mellett tesz hitet. Ezért 
nem tűri a Dr. Weigert a korrupció vagy meg-
vesztegetés semmilyen formáját. A Dr. We-
igertnek meggyőződése, hogy a legjobban 
egy tisztességes versenykörnyezetben tudjuk 
megmutatni a kompetenciáinkat, az általunk 
nyújtott szolgáltatásokat és a termékeinket, 
továbbá felkelteni irántunk ügyfeleink érdek-
lődését.
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Higiéniai rendszerek

EU Ecolabel A Dr. Weigert a beszerzéstől a nyersanyagok összetételén át a 
receptúrafejlesztésig arra törekszik, hogy – amikor csak lehet – előtérbe helyezze 
az ökológiai összetevők használatát. Erről a vállalásról tanúskodik a rengeteg 
Ecolabel és a Dr. Weigert kínálatában megtalálható számos FiBL termék.

ISO 14001:2015 A DIN EN ISO 14001 egy világszerte elismert környezetirányí-
tási rendszer, és ezzel a tanúsítással a Dr. Weigert immár 1997 óta rendelkezik. A 
DIN-tanúsítványok nemzetközi elfogadottsága igen fontos a Dr. Weigert számára, 
hiszen világszerte tevékenykedő vállalatként több mint 100 értékesítési és szer-
vizpartnerünk van.

Ráadásul hagyományos hamburgi vállalatként 
a Dr. Weigert erősen kötődik a térséghez, és 
segíti annak fejlődését. Többek között regi-
onális társadalmi projekteket támogatunk, 
és aktívan részt veszünk a helyi életben. Eb-
ből a szempontból nézve magától értetődő, 
hogy igyekszünk helyi beszállítókat találni. 
Ez egy olyan vállalás, amely jót tesz a kör-
nyezetnek is, hiszen a rövidebb utakkal ener-
giát és erőforrásokat lehet megtakarítani.

A Dr. Weigertnél nagyra értékeljük a fenntart-
ható értékeket, és a mindennapokban is ezek 
szerint élünk. A minőségi növekedést előrébb 
helyezzük a mennyiséginél.  

Az olyan értékek, mint a tisztesség, a folytonos-
ság és a stabilitás, szorosan kapcsolódnak eh-
hez az alapelvhez. 

Az ügyfeleinkkel, partnereinkkel és beszállító-
inkkal fennálló hosszú távú üzleti kapcsolatok 
jól mutatják, hogy a Dr. Weigert számára a biza-
lom, a megbízhatóság és a biztonság magától 
értetődik, és nem mond le ezekről.

Egy azonban biztos: A Dr. Weigert sosem ül a 
babérjain, hanem továbbra is azon dolgozunk, 
hogy mindig egy gondolatnyival jobbá váljunk. 
Hiszen vegyipari területen tevékenykedő vál-
lalatként a Dr. Weigert különösen elkötelezett 
eziránt.

EcoVadis Az ezüst kitüntetéssel a Dr. Weigert az EcoVadis minősítésű vállalatok 
legjobb 25%-ába tartozik. Itt 21 feltételt értékelnek, és négy alapvető területet 
különböztetnek meg:

• környezet
• tisztességes üzleti gyakorlatok 

• fenntartható beszerzés 
• munkavégzési gyakorlatok és emberi jogok



Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.com

Dr. Weigert (Schweiz) AG 

CH • Zug 
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.

BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Bécs
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Nederland BV

NL • Assen

Dr. Weigert Hungária Kft.

HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert España

ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

PL • Varsó 

Dr. Weigert UK Ltd

GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert France SAS

FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr
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Higiéniai rendszerek

Higiénés megoldások az Ön közelében – 
Európában és világszerte egyaránt:

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001


