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Onafhankelijk rapport bevestigt: 

76 procent meer oppervlak behandeld met het reinigingsproduct voor vloeren UNGER 

erGO! clean 

 

Solingen - Zo snel mogelijk een perfect schoon resultaat - onder deze druk moeten schoonmakers 

steeds vaker werken. Vooral bij het reinigen van vloeren gaat dat meestal niet zonder fysieke 

inspanning. De oplossing: met het innovatieve erGO! clean reinigingssysteem voor vloeren van 

UNGER kunnen gebruikers sneller, ergonomischer en efficiënter schoonmaken dan ooit. Dat 

bewijst het onafhankelijke rapport van het advies- en ontwikkelingsbedrijf sarikohn*.  

 

Eigenaar en deskundige Torsten Kohn: „Het reinigingssysteem voor vloeren erGO! clean is stevig en 

desondanks lichtgewicht uitgevoerd, waardoor het zeer geschikt is voor professioneel gebruik in de 

moderne interieurreiniging.“ 

Met het erGO! clean reinigingssysteem voor vloeren heeft UNGER een product ontwikkeld waarmee 

aanzienlijk sneller kan worden gewerkt dan met schoonmaakwagens met twee of een emmer(s). 

Doordat het systeem snel gebruiksklaar en bovendien ergonomisch is, profiteren gebruikers van 

extra efficiëntie in de toepassing. Dat is bevestigd door het rapport van sarikohn. 

 

Meer productiviteit en efficiëntie 

In tegenstelling tot traditionele reinigingssystemen voor vloeren is UNGER erGO! clean altijd 

gebruiksklaar. Vooral bij het reinigen van vlekken biedt het systeem duidelijke voordelen. 

Gebruikers zijn daardoor aanzienlijk sneller, productiever en efficiënter. Er kan per dag tot 76 

procent meer oppervlak worden gereinigd. Volgens het rapport blijft er daardoor op een achturige 

werkdag ongeveer 34,5 minuut tijd over voor kwaliteitsverhogende activiteiten. 

 

Ergonomisch design reduceert fysieke inspanning 



 

 

Het rapport onderstreept daarnaast de ergonomische voordelen en de gebruiksvriendelijkheid van 

het erGO! clean systeem.  

Schoonmaken is fysiek inspannend werk. Met name tijdens het reinigen van vloeren moet steeds 

worden gebukt, geknield en getild. Daarom heeft UNGER bij de ontwikkeling van het erGO! clean 

systeem aandacht besteed aan een ergonomisch design. De draaibare S-telescoopsteel vermindert 

de belasting van de polsen aanzienlijk. Een gemakkelijke, natuurlijke lichaamsbeweging is voldoende 

om de S-beweging te maken die noodzakelijk is voor een effectieve reiniging. Door de S-

telescoopsteel wordt bovendien de rug ontzien. Dankzij de verstelbare lengte van 130 tot 170 

centimeter kan hij worden aangepast aan de individuele lichaamslengte van de gebruiker. Zo hoeft 

er niet te worden gewerkt met een gebogen rug.  

 

Gemakkelijk waslaag aanbrengen door één persoon  

Naast de reinigingsproducten voor vloeren biedt UNGER ook het erGO! wax systeem voor vloeren 

aan. Een taak waar doorgaans minstens twee vakmensen voor nodig zijn, kan met behulp van erGO! 

wax zelfstandig worden uitgevoerd door een enkele gebruiker. Bijzonder voordeel: het is helemaal 

niet meer nodig om het waxen te onderbreken, het apparaat weg te zetten, de dispersie te verdelen 

en vervolgens weer verder te gaan met waxen. Met het erGO! wax systeem voor vloeren kunnen 

zelfs ruimtes met moeilijke afmetingen in één behandeling worden voorzien van een waslaag. 

 

*Sarikohn 2017: rapport „Unger erGO! clean“ 

 

Meer informatie: www.ungerglobal.com 

 

 

 

 

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 
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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. 
 


