
 

 

PERSBERICHT 

 

UNGER erGO! clean Vloerreinigingssysteem 

Sneller, rendabeler en efficiënter 

 

Solingen – Schoonmaakpersoneel heeft te maken met zware fysieke belasting, vooral bij het 

reinigen van vloeren. Ze staan ook onder continue druk, er wordt van ze verwacht dat zij alles 

perfect schoonmaken binnen een kortere tijd dan ooit. Om de druk op schoonmaakpersoneel te 

verminderen, en om hun werk eenvoudiger te maken, heeft UNGER het innovatieve erGO! clean 

vloerreinigingssysteem ontwikkeld. Met dit systeem kunnen gebruikers sneller, rendabeler en 

efficiënter schoonmaken dan ooit.  

 

Als toonaangevende, internationale fabrikant van materialen voor de reiniging van gebouwen 

ontwikkelt UNGER innovatieve producten met echte toegevoegde waarde. Het beste voorbeeld 

hiervan is het erGO! clean vloerreinigingssysteem - een complete oplossing om de vloer efficiënt te 

reinigen. Schoonmaakpersoneel profiteert van de diverse voordelen die het systeem biedt. 

 

Ergonomisch design vermindert fysieke inspanning 

UNGER erGO! clean is beschikbaar met een rechte of ergonomisch ontwikkelde telescopische steel. 

De gebruiker hoeft vrijwel geen inspanning te leveren om de mop in S-vormbewegingen te 

bewegen, waardoor de kracht op schouders, armen en polsen wordt verminderd. Omdat de 

telescoopsteel van het UNGER erGO! clean vloerreinigingssysteem nauwkeurig kan worden 

aangepast aan de lengte van de bediener, wordt de rug van de gebruiker ontzien en wordt het 

reinigingswerk aanzienlijk vereenvoudigd.  

 

Meteen klaar voor gebruik, efficiënte werking 



 

 

Het UNGER erGO! clean vloerreinigingssysteem is te allen tijde gebruiksklaar dankzij de 

verwijderbare reservoirtank voor het schoonmaakmiddel. Er is geen emmer nodig en gebruikers 

kunnen waardevolle opstart-tijd besparen tijdens hun dagelijkse schoonmaakactiviteiten. 

Praktisch: de transparante reservoirtank met schaalverdeling kan binnen enkele seconden worden 

verwijderd, waardoor het schoonmaakmiddel eenvoudiger dan ooit kan worden verwisseld.  

Dankzij het uiterst nauwkeurige doseringsmechanisme, dat eenvoudig aan de bovenzijde van de 

hendel kan worden bediend, kan de perfecte hoeveelheid schoonmaakmiddel worden verdeeld 

over de ruimte die de gebruiker schoonmaakt. Het UNGER erGO! clean vloerreinigingssysteem  

werkt met alle standaard reinigingsvloeistoffen. 

Nog een voordeel: de mop met de nieuwste microvezel-technologie combineert een hoog 

waterabsorptievermogen met uitstekende glij-eigenschappen. Afhankelijk van de behoeften van de 

gebruiker is de mop beschikbaar als vlakmop of als Velcro mop. 

 

Eenvoudige solo vloercoating 

Als perfecte metgezel van de modellen voor het reinigen van vloeren biedt UNGER tevens het erGO! 

wax-systeem voor vloercoating - een taak waarvoor normaal gesproken minstens twee personen 

nodig zijn. Met erGO! wax kan één gebruiker de vloeroppervlakken zonder hulp coaten. 

 

Meer informatie: http://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 
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. 
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