
A biztos  
döntés: 

10 érv, 
ami a Dr.Weigert  

mellett szól.

Higiéniai Rendszerek Higiéniai Rendszerek 

Higiénés megoldások  
az Ön közelében  – 

Európában és

világszerte
egyaránt.

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG 
Mühlenhagen 85 
D-20539 Hamburg 
Tel.:   +49-40-7 89 60-0 
Fax:   +49-40-7 89 60-120 
info@drweigert.de 
www.drweigert.de

Dr. Weigert France SAS 
22 avenue des Nations 
Immeuble le Raspail 
BP 88035 Villepinte 
95932 Roissy 
Ch De Gaulle Cedex 
Tel.:   +33-1-48 67 90 33 
Fax:   +33-1-48 67 29 14 
info@drweigert.fr 
www.drweigert.fr

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H. 
Wienerbergstraße 11 / 12 a 
A-1100 Wien 
Tel.:   +43-1-99460 6275 
Fax:   +43-1-99460 5370 
info@drweigert.at 
www.drweigert.at

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A  
PL-01-531 Warszawa
Tel.:   +48-22-616 02 23/31 
Fax :  +48-22-617 81 21 
office_pl@drweigert.com 
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd 
Watling Court, Orbital Plaza, 
Watling Street, Cannock  
WS11 oEL 
United Kingdom 
Tel.:   +44 (0)1543 404 633 
Fax:    +44 (0)1543 404 601 
enquiry@drweigert.com 
www.drweigert.co.uk 

Dr. Weigert Nederland BV 
Narcisstraat 14 
NL-9400 RK Assen 
Tel.:   +031-592-31 93 93 
Fax:  +031-592-31 01 17 
info@drweigert.nl 
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Hungária Kft. 
Hunyadi János út. 16 
H-1117 Budapest 
Tel.:   +36-1-237 06 04 
Fax:   +36-1-239 09 23
Info@drweigert.hu 
www.drweigert.hu

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV 
Paseo de la Castellana 141, 
Planta 8 
28046 – Madrid 
España 
Tel.: +34 91 572 65 77 
Fax:    +34 91 572 66 59 
info.spain@drweigert.com 
www.drweigert.es

www.drweigert.hu
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Dr. Weigert Management System –DIN EN ISO 9001/13485/14001 tanusítványokkal

Meggyőzés a  

tények
erejével!

Az első benyomás a legfontosabb.
És persze a második is az.

Ha tisztaságról és higiénéről van szó, különösen fontos, hogy 
elsőre kedvező benyomást keltsünk. A hosszú távú  
elégedettség szempontjából a higiénés biztonság, a  
gazdaságosság és az ügyfélszolgálat nélkülözhetetlen  
tényezők. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eredményeknek a  
mikroszkóp alatt és a laborban is meggyőzőeknek kell  
lenniük, továbbá, hogy hosszabb távon is személyre szabott 
megoldásokkal tudjunk szolgálni ügyfeleinknek és még egy sor 
egyéb is. 
 
Hogy mindezt miként valósítjuk meg azt 10 olyan érv segítségével 
magyarázzuk el, amelyek vállalatunk mellett szólnak. Győződjön 
meg Ön is róla, hogy valóban érdemes kipróbálni termékeinket és 
szolgálatatásainkat.

Tehát ismerkedjen meg velünk.



Győződjön meg a   

leírtakról 
személyesen 

is és keressen  
bennünket!

10 érv,
Ugyanis felelősséget  
csak az tud vállalni,

aki felnőtt a feladathoz.

Tisztítás és fertőtlenítés –  
Minőség, amely mértéket állít.
Termékeink kiváló minőségét nem csak szakértői  
vélemények igazolják, de szakmai körökben is igen nagyra  
értékelik. A rendszerszintű szemléletünk és szaktudásunk 
alapján mindig megtaláljuk a legjobb, személyre szabott 
és innovatív megoldást. A minőség nálunk nem puszta 
ígéret, hanem mérhető teljesítmény. 

Kifizetődő és gazdaságos.
Termékeink és az általunk kidolgozott eljárások főképp  
gazdaságosságukkal győzik meg ügyfeleinket. Rendkívüli  
hatékonyság, az általunk kínált eljárásokkal társítva  
szignifikáns megtakarítást eredményez víz- vegyszer valamint 
az energiafelhasználásban egyaránt. A Dr. Weigert rendszer 
tehát nem csupán költséghatékony, de egyúttal a környezetet 
is kíméli, szem előtt tartva a jövő generációinak érdekeit is.

Személyre szabott megoldások –  
nálunk ez természetes. 

Számunkra magától érthetődik, hogy minden általunk 
kínált rendszert és munkafolyamatot a vevő személyes 
igényeihez szabjuk. Önmagáért beszél, hogy csupán 
standard kínálatunk több mint 1000 termékből áll,  
ugyanennyi különböző feladat ellátásához. És Önnek 
miben lehetünk segítségére?

Analízis a helyszínen és  
laboratóriumban.
A Dr. Weigert GmbH laboratóriumaiban nap mint nap 
vizsgáljuk, analizáljuk a vevőink által beküldött  
vízmintákat. A korszerű maradványmérések elvégzése 
mellett rendszeresen ellenőrizzük nyersanyagaink és 
termékeink minőségét is. Munkatársaink a helyszínen is 
elvégzik a szükséges kémiai elemzéseket, ami  
garantálja a kínált munkafolyamat 100%-os biztonságát 
és minőségét. Ez olyan kényes és igényes feladat, amit 
cégünk nem bíz másokra.

Optimalizált adagolástechnika a  
maximális hatékonyság érdekében.
Adagolástechnikai rendszereink alkalmazásával  
takarékoskodhat, ugyanakkor biztos lehet a legoptimálisabb 
eredmények elérésében a higiéné, a biztonság és a  
munkavédelem terén. Rendszereinket minden ügyfél egyedi 
igényei alapján tervezzük meg és készítjük el. Legyen szó 
egyszerű vagy igényes feladatokról – cégünkben hosszú távon 
gondolkodó, termékeivel és szolgáltatásaival egyaránt  
meggyőző eredményeket kínáló partnerre talál.

A logisztika szívügyünk.
A Dr. Weigert GmbH a világ 50 helyszínén tart fenn  
képviseletet. Ezért részünkről szó szerint érthető az  
ügyfélközelség. Nálunk a szolgálatatás nem merül ki a gyors 
és megbízható szállítással, ide tartozik a magas színvonalú 
ügyféltámogatás is. Szakembereink a helyszínen  
tájékozódnak a feladatokról, hogy közvetlenül vagy pedig 
kereskedelmi partnereivel együttműködve megtalálják  
ügyfeleink számára a legoptimálisabb megoldásokat.

Kutatások a jövőért.
Termékeink és szolgáltatásaink sikereinek titka abban 
rejlik, hogy soha nem elégszünk meg az elért  
eredményeinkkel. Mindig mindent egyre magasabb 
színvonalon! - ez a jelszavunk, és ennek szellemében 
dolgozunk nap mint nap. A kutatásoktól kezdve a  
termékfejlesztésen, a folyamatok optimalizálásán át 
egészen az ügyfélszolgálat működéséig folyamatosan a 
színvonal fejlesztésén gondolkodunk. Csak így  
biztosíthatjuk a magunk és ügyfeleink jövőjét.

Made in Germany.
Cégünk több mint 100 éve fejleszt és gyárt innovatív 
tisztítószereket ill. fejleszt komplett higiénés rendszereket. 
Független családi vállalatként jelen vagyunk a nemzetközi 
piacon, gyorsan és rugalmasan alkalmazkodunk a piacok 
igényeihez. Ennek érdekében a termékfejlesztői, a termelési 
és kereskedelmi részlegünk szorosan együttműködve végzi 
feladatait. A Dr. Weigert székhelye Németországban van, 
ami a csúcsminőség tökéletes bázisának garanciája.

Világhírű márkák.
A neomoscan® és a neodisher® cégünk olyan termékei, 
amelyek világszerte ismertek. Az ismertségnél még  
fontosabb azonban, hogy a Dr. Weigert márkanév mindig  
garantálja a minőséget, a hatékonyságot, a  
megbízhatóságot és a biztonságot. Jó nevű, kiváló minőségű 
termékek – mindezt nem csupán ígérjük, hanem garantáljuk 
is, nap mint nap!

Cselekedeteinket a hosszú távú gon-
dolkodás vezérli.
Az 1-től a 9-ik pontig felsoroltakat csak azért tudjuk  
megvalósítani, mert cégünk figyelmének középpontjában 
mindig az ügyfelek és munkatársaink állnak. Dolgozóink 
szaktudását továbbképzések keretében folyamatosan bő-
vítjük. Munkatársainkat a nemzetközi grémiumok is ismerik 
és nagyra értékelik. A Hamburgban található termelőüzem 
környezetvédelmi mutatói ügyében is túlteljesítjük a  
törvényi előírásokat. Végtére is az elkövetkező 100  
esztendőben is szeretnénk megőrizni vezető helyünket a 
higiénés termékek fejlesztése terén.
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