
 

 

PERSBERICHT 

 

erGO! clean is eerste keuze bij housekeeping en 

reinigingskrachten. 

 

Netheid behoort naast goed eten en de vriendelijkheid van het personeel tot de bovenste 

deugden in de gastvrijheidsindustrie. Gasten mogen potentiële verontreiniging niet eerst 

kunnen waarnemen. Dat stelt hoge eisen aan de housekeeping en de vloerreiniging. 

Reinigingswerktuigen moeten daarom niet alleen effectief zijn, maar ook het werk van de 

medewerkers verlichten. Voor de housekeeping in Upstalsboom Wellness Resort 

Südstrand in Wyk auf Föhr kwam daarom vanaf het begin alleen het erGO! clean 

vloerreinigingssysteem van UNGER in aanmerking om de in het totaal 10.000 vierkante 

meter vloeroppervlak schoon te houden en te verzorgen. Het intuïtieve 

bedieningscomfort, alsook de gezondheidsbesparende en bekroonde ergonomie van 

erGO! clean hebben de leiding van de housekeeping snel overtuigd. 

Het nieuwe Upstalsboom Wellness Resort Südstrand in Wyk auf Föhr in de herfst 2018 werd 

geopend. De luxueuze 4+ sterren constructie op het Wyker Südstrand, met een 

onvergetelijk zicht op de Noordzee en de Halligen, nodigt zijn gasten uit om zich goed te 

voelen en te ontspannen. Ter beschikking staan 144 kamers en suites in zes verschillende 

categorieën, alsook 23 exclusieve residenties voor 2-6 personen. Naast de exclusieve 

strandbar ‚sydbar‘, de lobby met receptie en de bar ‚hygge‘, lokt het hotelrestaurant ‚bi a 

wik‘ met 200 zitplaatsen binnen en nog eens 100 zitplaatsen op het terras je uit om te 

ontspannen. Voor het gastronomisch hoogtepunt zorgt het gourmetrestaurant ‚bike‘ met 

zijn 60 zitplaatsen ervoor dat er geen culinaire wensen open blijven. 



 

 

In de 2.000 m² grote wellnesszone vinden de gasten pure ontspanning. Over meer dan twee 

verdiepingen bevinden zich vier verschillende sauna‘s, een stoombad, een uitgebreid sport- 

en toepassingsbereik, alsook een binnen- en buitenzwembad. 

 

Als premium adres voor zacht kwaliteitstoerisme hecht het wellness resort groot belang 

aan kwaliteit en duurzaamheid. Dit wordt ook van de leveranciers gevraagd. Deze moeten 

niet alleen de hoogste kwaliteitseisen vervullen, maar ook zelf deze waarden doorgeven. 

In puncto duurzaamheid ziet het bedrijf daarom bijvoorbeeld bij de reiniging van de luxe 

vloer van eikenhout en fijnsteentegels met open poriën af van hoog gedoseerde 

reinigingsmiddelen en hecht veel belang eraan dat de gebruikte werktuigen de gezondheid 

van de medewerkers sparen en een verlichting van het werk bieden. De uitstekende 

ergonomie van het UNGER erGO! clean vloerreinigingssysteem was dienovereenkomstig 

ook het sterkste argument voor de aankoopbeslissing. Want reeds bij 2 dagen, die een 

medewerker, op basis van de ergonomische voorkeuren van erGO! clean, minder 

ontbreekt, valt volgens housekeeping-chef Stephand Bentien, de beslissing. Voor hem is 

duidelijk dat de medewerkers zich moeten goed voelen om uitstekende diensten te kunnen 

leveren. Bij de beslissing voor het erGO! clean vloerreinigingssysteem werd daarom vooral 

ook aan de medewerkers gedacht, die zo optimale werkomstandigheden aantreffen. 

Medewerkers en housekeeping van het Upstalsboom Wellness Resort Südstrand 

beoordelen de erGO! clean bijgevolg met een ‚zeer goed‘. Ook voor de glasreiniging zet het 

bedrijf in op producten van UNGER. 

De uitstekende ergonomie van het UNGER erGO! clean bodemreinigingssysteem werd 

reeds in de lente van 2019 met de ECN Ergonomieprijs in de categorie „handbediende 

gereedschappen/producten“ onderscheiden. In de motivatie van Ergonomie-Kompetenz-

Netzwerk e.V. (ECN) noemde het. „Het UNGER erGO! clean vloerreinigingssysteem als 

product springt eruit met het oog op de ergonomie. Bij de draai naar achteren tijdens het 



 

 

reinigen van vloeren reduceert de erGO! clean vloerreiniger de fysieke inspanning 

aanzienlijk. Het dweilgereedschap kan worden bestuurd zonder grote fysieke inspanning en 

ontlast zowel de schouders en polsen als de rug dankzij de ergonomische handgrepen. 

Bovendien zijn belangrijke werkfuncties geïntegreerd.“ 

Bovendien heeft het UNGER erGO! clean bodemreinigingssysteem wereldwijd nog andere 

onderscheidingen ontvangen. Zo ontving het het keurmerk van de Aktion Gesunder Rücken 

e.V. (AGR), een interdisciplinair orgaan van artsen, therapeuten en experts voor 

preventieve bedrijfsmaatregelen op het gebied van gezondheid. In de tests van de AGR 

werd het product van UNGER als excellent beoordeeld en ontving het als enige een 

onderscheiding. Andere onderscheidingen zijn de INCLEAN Innovation Award van de 

vakjury van de ISSA Cleaning & Hygiene Expo in Sydney en de ISSA Innovation Award in de 

categorie „Supplies and Accessories“ in Dallas. Ook bij een ergonomische evaluatie van 

vloerreinigingssystemen door de Universiteit van Siegen (Duitsland) werd het erGO! clean 

vloerreinigingssysteem uitstekend beoordeeld.  

 

Ook de ervaren huisdames in Upstalsboom Wellness Resort Südstrand vonden het product 

onmiddellijk super en hebben de voordelen door de lagere krachtinspanning en de 

individueel in de hoogte verstelbare steel snel herkend. Bovendien kan de mop steeds door 

de tank punctueel en nauwkeurig worden nat gemaakt. Conform feedback van de 

medewerkers is de vloerreiniging daardoor veel lichter, eenvoudiger en sneller.  

Voor de reiniging van de vloeren in lobby, restaurant, trappenhallen, gangen en kamers zijn 

overdag 12 tot 13 medewerkers permanent ingezet. Voor de spa is er een eigen team. De 

basis vormt een reinigingsschema. Daarbij krijgt de veiligheid van de gasten de hoogste 

prioriteit. Dienovereenkomstig worden de trappenhallen alleen nevelvochtig gedweild.  

Elke gast doorkruist het hotel ca. 10 tot 12 maal. Bij een gemiddelde belasting van 120 tot 

140 gasten – in het seizoen kunnen het tot max. driemaal zoveel zijn – worden de vloeren 



 

 

naargelang externe invloeden en verontreinigingsgraad tussen twee en zes maal dagelijks 

gereinigd. Een van de grootste tegenspelers is het zand, door de ligging direct aan het 

strand. Vooral de lobby en het restaurant zijn vaak getroffen.  

Voor de vloerreiniging en de ontstoffing werden diverse erGO! clean systemen met 

reservoir en S-steel, alsook het erGO! clean systeem zonder reservoir met S-steel, een 1-

liter-fles, alsook zakmop aangeschaft. 

Housekeeping-chef Bentien is van het totaalconcept van UNGER erGO! clean overtuigd dat 

het technisch uitgekiende en hoogwaardige systeem naast zijn vele voordelen ook door de 

medewerkers na korte introductie intuïtief begrepen wordt. Op de vraag of hij het erGO! 

clean vloerreinigingssysteem van UNGER verder zou aanbevelen, antwoordt hij: „Ja, zeker 

en vast!“ 

 

 

 

 

 

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. 
 


