Housekeepingprogramma
Voor uitstekende gasttevredenheid

Eén negatieve o
n
hotel 30+ klant line rece* nsie kan een
en kosten

Geen wonder dus dat hygiëne en netheid
een essentiële rol spelen in het verbeteren
van de gasttevredenheid en uiteindelijk het
succes van uw bedrijf. Maar vanwege een
toenemende concurrentiedruk en steeds
meer kwaliteits- en serviceverzoeken wordt
het alsmaar moeilijker voor housekeepers
om de gasttevredenheid te verbeteren:

Belangrijkste
housekeepinguitdagingen:

en 90% van reiz
vermijdt hotels igers
d
worden genoem **ie ‘vies’
d !

	Consistent de hoogste normen van
netheid naleven
	Hoge tijdsdruk waarvoor optimale
reinigingsprocedures en -producten
vereist zijn
	De juiste medewerkers werven,
trainen en behouden
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GEMIDDELDE
HOUSEKEEPINGKOSTEN

*Convergys Corp. **LateRooms, 15 november 2012.

ARBEID

VERTEGENWOORDIGT
DE GROOTSTE
HOUSEKEEPINGKOSTEN.

Met Ecolab als uw partner kunt u gemakkelijker een
schone, veilige en gastvrije omgeving bieden die uw
reputatie beschermt en uw bedrijf laat groeien
Het juiste hygiëneprogramma hebben is
een geweldige manier om de efficiëntie te
verbeteren.
Dankzij Ecolab’s innovatieve, gestroomlijnde
oplossingen, evenals training en tools
van wereldklasse, kunt u zelfverzekerd
schoonmaken en ervoor zorgen dat
uw gasten meer dan tevreden zijn.

VEILIGHEID
STERKPRESTERENDE
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Wat de reinigingstaak ook is,
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HOUSEKEEPINGPROGRAMMA

EFFICIËNTE
DOSERING

levert superieure en

consistente resultaten
zodat uw personeel
gemakkelijker en efficiënter
kan schoonmaken.
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REINIGINGSBENODIGDHEDEN
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Sterkpresterende producten
Om uitmuntende resultaten te behalen, hebt u sterkpresterende producten
nodig. Ons exclusieve housekeepinggamma is speciaal geformuleerd om te
verzekeren dat housekeepers het juiste product gebruiken voor elke taak.
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Het kleurgecodeerde gamma is opgedeeld in 3 gemakkelijk te
begrijpen gebieden om uw team te helpen superieure en consistente
resultaten te behalen:

DUURZAAMHEID

Sanitairreiniging – voor het verwijderen van hardnekkig vuil
	
Kamerreiniging en -opfrissing – voor het opfrissen en
schoonmaken van elke kamer
Specifiek – voor specifieke reinigingsuitdagingen

SANITAIRREINIGING
OASIS PRO
ACID BATH

Een sterkpresterende en fris ruikende badkamerreiniger
verwijdert 2x zoveel kalkaanslag dan toonaangevende
producten van de concurrent.*

OASIS PRO
ALL BATH

Een krachtige ontvetter en badkamerreiniger voor gebruik op
alle zuurgevoelige oppervlakken in sanitaire omgevingen, zoals
marmer.

OASIS PRO
TOILET

Een sterk hechtende toiletreiniger die niet alleen organisch vuil
en kalkaanslag verwijdert, maar ook de efficiëntie verbetert
door nieuwe vuilophoping te helpen voorkomen.

9091780
2 x 2 L zakje

9091800
2 x 2 L zakje

9091880
2 x 2 L zakje

KAMERREINIGING
OASIS PRO
GLASS

OASIS PRO
AIR / OASIS
PRO WHITE
COTTON

De sneldrogende formule verzekert uitmuntende veegvrije,
schitterende reinigingsresultaten op glas, spiegels en andere
glanzende oppervlakken.

Zeer efficiënte, langwerkende geurbestrijder en
neutralisatiemiddel om een schone en positieve indruk na te
laten.

9091820
2 x 2 L zakje

Air
9091860
White Cotton
9091840
2 x 2 L zakje

SPECIFIEK
OASIS PRO
MULTI

Veelzijdige reiniger met geavanceerde nanotechnologie voor
langdurige netheid van alle waterbestendige oppervlakken
zoals glas, spiegels, roestvrij staal, chroom en koper.

OASIS PRO
FLOOR

Sterkpresterende vloerreiniger voor alle glanzende
oppervlakken zoals marmer, dolomiet en graniet.

Gebruik biociden op veilige wijze. Lees vóór gebruik altijd het label en de productinformatie
* Kalkverwijderingstest – Ecolab Acid Bath versus industrieleidende producten van de concurrent (3% dosering), 2016

9091900
2 x 2 L zakje

9091920
2 x 2 L zakje
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Efficiënte dosering
	Het innovatieve housekeepinggamma
is verpakt in 2L-zakjes en wordt
gedoseerd in herbruikbare sproeiflacons
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	Vanwege de unieke doseringsmethode
is er geen contact met concentraten
om de veiligheid van uw medewerkers te
verbeteren

	Eén zakje is genoeg voor

1000 navulbare
sproeiflacons*

	Aanzienlijk minder
verpakkingsafval,
minstens 70% minder

dan traditionele
verpakkingen

*Gebaseerd op één 2-liter zakje Oasis Pro Glass, dat genoeg is voor ruim 1000 sproeiflacons van 650 ml met minimale verdunning.

De juiste reinigingsbenodigdheden
Met de juiste materialen kan een kamer sneller worden schoongemaakt
terwijl een hoog prestatieniveau wordt gehandhaafd.

Volledig aangepaste kit met reinigingsmaterialen voor hotelkamers:
	Verbeter de efficiëntie en gebruikerservaring dankzij snel verwisselbare
materialen die met dezelfde handgreep kunnen worden gebruikt
	Wissel snel van taak terwijl u zo min mogelijk heen en weer loopt naar
de housekeeping werkwagen
	Verbeter de gebruikersveiligheid dankzij lichtgewicht materialen
met gemakkelijke bevestigings-/verwijderingsmechanismen
	Omvat een telescopische steel, houder met klittenband,
microvezel mop, niet-schurende witte pad
en raamtrekker

Neem contact op met uw Ecolab Territory Manager voor meer informatie
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De juiste training
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In samenwerking met uw teams levert Ecolab een op maat gemaakt trainingsprogramma dat specifiek op uw unieke vereisten is afgestemd, zodat
de juiste processen en hoge normen van netheid voor uw bedrijf worden
geboden en gehandhaafd om consistente klanttevredenheid te verzekeren.

Wij werken samen met u om een hogere netheidsstandaard
te bereiken
Ecolab's modulaire procedures kunnen worden gebruikt om nieuw personeel snel
in te werken en de kennis van ervaren personeel op te frissen. Het trainingsprogramma en de ondersteunende materialen helpen bij het ondersteunen en ontwikkelen van uw grootste investering – uw medewerkers – door te verzekeren dat ze
de juiste producten en processen gebruiken om hun productiviteit veilig te maximaliseren.
	Volledige gids voor materiaalcompatibiliteit, zodat het juiste product op het
juiste oppervlak wordt gebruikt
	Praktische tips en tricks om de reinigingsefficiëntie in elke kamer te verbeteren
	Product- en materiaaldemonstraties die best practices demonstreren
	Correct gebruik van reinigingsmaterialen en correcte preparatie van
werkwagen om efficiënter te reinigen
	Stapsgewijze uitleg van het reinigingsproces
	Preventieve procedures om oppervlakken zo goed als nieuw te
houden door de kans op beschadiging te verkleinen en de
levensduur te verlengen

EFFICIËNTE
DOSERING
DE JUISTE
TRAINING

DE JUISTE
REINIGINGSBENODIGDHEDEN

DUURZAAMHEID

Als onderdeel van de training hebt u ook toegang tot een uitgebreide reeks
ondersteuningsmaterialen, zodat uw personeel de netheidsstandaard kan handhaven
die uw gasten verwachten
	Probleemoplossingsgidsen met foto's
	Vereenvoudigd overzicht van
producttoepassing voor betere veiligheid
	Gids voor materiaalcompatibiliteit
	Taalloze ondersteuningsvideo's
	Gedetailleerde procedurekaarten
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…persoonlijk geleverde service
Tijdens regelmatige servicebezoeken werken Ecolab Territory Managers
samen met uw teams om te verzekeren dat ze altijd veilig de juiste procedures
volgen, de juiste producten gebruiken en de juiste resultaten bereiken.

	Servicebezoeken vastgelegd met Ecolab's revolutionaire
G360 rapportageplatform
	Legt controles, observaties, voortdurende onsite training,
aanbevelingen en acties op kritieke punten vast
	Rapporten worden samengevat, gepresenteerd en gemaild
om belangrijke details en inzichten te tonen
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Beheers uw
ECOLAB’S
HOUSEKEEPINGPROGRAMMA
HELPT UW REPUTATIE TE
BESCHERMEN, UW BEDRIJF
TE LATEN GROEIEN EN
DE GASTTEVREDENHEID
TE VERBETEREN

impact op het milieu
x1

1000

navulbare sproeiflacons*

PRESTATIES
Wij bieden oplossingen voor uw grootste
reinigingsuitdagingen en leveren
superieure en consistente resultaten

Vermindert transport met ruim

90%

EFFICIËNTIE
Op maat gemaakt
trainingsprogramma en materialen
om de personeelsproductiviteit
te bevorderen en handhaven

VEILIGHEID
Kleurgecodeerde producten met een
unieke doseringsmethode, zodat er
geen contact met concentraten is

Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102, USA
www.ecolab.com
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...en vermindert daardoor emissies
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Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Telefoon +41 44 877 2000

Ecolab BVBA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Telefoon +32 2 467 5111

www.be.ecolab.eu
© 2016 Ecolab USA Inc. Alle rechten voorbehouden.

* Gebaseerd op één 2-liter zakje Oasis Pro Glass, dat genoeg is voor 1000 sproeiflacons van 650 ml. ** Vergelijking van het transport van 2-liter zakjes Oasis Pro versus gebruiksklare sproeiflacons van 650 ml.
*** Versus traditionele verpakkingen

