
 

 

PERSBERICHT 

 

UNGER erGO! clean wint Innovation Award op ISSA Show 

 

UNGER is verheugd om U te informeren dat de UNGER erGO! clean een ISSA Innovation Award 

heeft gewonnen in de categorie ´Supplies and Accessories´, die werd uitgereikt tijdens de ISSA 

Show Noord-Amerika 2018 in Dallas (Texas). 

 

De UNGER erGO! clean combineert dubbele, roterende handgrepen en een S-telescoopsteel in een 

´zelfsturend´ mopsysteem. Het is het eerste systeem met een telescoopsteel én dat de mogelijkheid 

biedt om zelf de reinigingsoplossing te doseren vanuit de vloeistoftank. 

Deze combinatie van functies zorgt voor een aanzienlijk snellere reiniging met minder fysieke 

belasting en inspanning dan elk ander mopsysteem dat momenteel verkrijgbaar is. 

 

"Bij UNGER richten we onze focus op het ontwikkelen van producten om zo medewerkers 

efficiënter en veiliger te kunnen laten werken. UNGER erGO! clean heeft een uniek ontwerp, waarbij 

gebruik is gemaakt van de nieuwste technologie, dat gebruikers in staat stelt om de arbeidstijd tot 

50% te verkorten", aldus John Lombardo, VP Global Sales en Marketing voor UNGER. 

"De gepatenteerde onderdelen van de UNGER erGO! clean zorgen voor minder belasting en 

inspanning en zorgt er voor dat de gebruikers sneller kunnen werken." 

 

De UNGER erGO! clean is geschikt voor gebruik op alle harde vloeren voor vlekverwijdering, 

moppen, stofwissen en het polymeren van vloeren. 

Met vloeistoftanken van zowel 0.5 liter als 1 liter en een rugzak (inhoud 5 liter) kunt u de juiste 

keuze maken voor de gewenste toepassing. 

 

 

 

 



 

 

Over UNGER 

UNGER is internationaal een marktleider op het gebied van professionele reinigings- en 
onderhoudsgereedschappen. Alle UNGER systemen worden zo ontworpen dat de werkzaamheden 
op een efficiënte, ergonomische en grondige wijze kunnen worden verricht. De portfolio bevat zeer 
professionele zuiver water reinigingssystemen, een uitgebreid assortiment glasreinigingsproducten, 
reinigings- en onderhoudssystemen voor vloeren, een kleurgecodeerd systeem voor het reinigen 
van oppervlakken en een reinigingssysteem voor sanitaire ruimtes. Naast de hoge kwaliteitseisen en 
een innovatieve productontwikkeling biedt UNGER ook een uitgebreide klantenservice. 
De hoofdvestiging van het in 1964 in Hamburg opgerichte bedrijf is in Solingen (Duitsland) en in 
Connecticut (VS). Het groeiende mondiale bedrijf werkt samen met gespecialiseerde 
handelspartners in ruim 80 landen. 
 


