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Kärcher Cleaning Study neemt ons schoonmaakgedrag
onder de loep

Efficiënte tools leiden tot minder
poetsfrustratie
Made, 1 februari 2021 – Kruimels op de bank, kalkvlekken in de douche
en als het aanrecht kon spreken, zou het om hulp schreeuwen.
Scenario’s die vaak flink wat stof doen opwaaien ... De gloednieuwe
Cleaning

Study

tienduizenden

van

Kärcher,

consumenten

uitgevoerd
uit

elf

door
landen,

Dynata

onder

neemt

de

schoonmaakbehoeftes van consumenten wereldwijd onder de loep. Uit
het onderzoek blijkt dat voor 91 procent van de Nederlandse
respondenten netheid thuis belangrijk of zelfs heel belangrijk is. Toch
heeft

maar

liefst

60

procent

van

de

mensen

in

een

meerpersoonshuishouden geregeld een discussie over de schoonmaak.
Fair play tijdens het poetsen
Stresspunt nummer één in het huishouden: huisgenoten hebben
allemaal andere verwachtingen wat betreft hygiëne. Ongeveer een kwart
van alle respondenten geeft onenigheid aan over de reinigingsfrequentie,
op de voet gevolgd door twistpunten in verband met de grondigheid.
Maar er is ook consensus: de meerderheid vindt de verdeling van de
poetsactiviteiten onder huisgenoten eerlijk. Mannen en vrouwen zijn het
echter niet helemaal eens: terwijl 77 procent van de mannen de eerlijke
verdeling van de schoonmaaktaken prijst, doet slechts 55 procent van de
vrouwen dat.
Opvallend: op oudere leeftijd nemen de discussies af. Want terwijl twee
derde van de 55- tot 65-jarigen aangeeft dat er thuis nooit een
schoonmaakgeschil is, is slechts 18 procent van de 18- tot 34-jarigen het
daarmee eens. Ander verschil tussen de leeftijdscategorieën: vooral
jongeren maken gebruik van technische ondersteuning bij het
huishoudelijk werk. Zo schakelt 23 procent een schoonmaakrobot in.
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Efficiënte reinigingstoestellen
De juiste hulpmiddelen zorgen er voor dat de reiniging eenvoudig en
efficiënt gebeurt. In Nederland wordt het meest gewerkt met chemische
reinigingsmiddelen, handgereedschap of elektrische reinigingsapparaten
met snoer. Maar we zien ook dat toestellen op accu, zoals draadloze
stofzuigers en robotstofzuigers, steeds populairder worden.
Nog specifiek voor Nederland is dat zowat de helft van de respondenten
het er over eens is dat dweilen snel en gemakkelijk moet gaan. Goed
nieuws dus voor de revolutionaire Floor Cleaners van Kärcher, want zij
pakken deze klus in een handomdraai aan. Alle soorten droog en nat vuil
worden snel en efficiënt verwijderd. Bovendien bespaart dit snoerloze
apparaat niet alleen tijd, maar zorgt het ook voor een veel beter
reinigingsresultaat in vergelijking met manuele methoden. Eerst
stofzuigen en dan dweilen? Dat is voorgoed verleden tijd met de accuaangedreven FC 7 Cordless!
Voor elke schoonmaakklus een oplossing
Benieuwd naar de minst populaire schoonmaakklussen in ons land? De
badkamer poetsen, het toilet reinigen en de ramen lappen. Bij Kärcher
kennen we de frustraties maar al te goed. Daarom bedachten we een
uitgebreid assortiment apparaten die voor elk reinigingsprobleem de
juiste oplossing bieden.
Neem nu onze Window Vac, een toestel zo handig dat het applaus
verdient. Deze slimme ruitenreiniger zorgt niet alleen voor streeploos
schone ramen, maar bespaart je ook een hoop tijd en moeite. Het
apparaat is bovendien snoerloos, waardoor je ontzettend veel
bewegingsvrijheid hebt.
Ander

– brandend actueel

- voorbeeld? Onze multi-inzetbare

stoomreinigers! Hun desinfecterende werking werd opnieuw zwart op wit
bewezen: een onafhankelijk laboratorium bevestigt dat deze apparaten
bij juist gebruik 99,999% van alle omhulde virussen, zoals corona en
influenza, én tot 99,99% van alle naakte virussen, zoals rota en adeno,
elimineren. Ook zonder chemische middelen kan er dus perfect
hygiënisch gereinigd worden.
Kortom, met de slimme oplossingen van Kärcher wordt schoonmaken
echt kinderspel. Bye bye ergernissen … hello happiness.
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De innovatieve Floor Cleaner FC 7 bespaart je 50% tijd, omdat je niet
langer hoeft te stofzuigen voor het dweilen!

Ramen wassen behoort tot de minst populaire poetsklussen, maar met
de Window Vac is het kinderspel en zo gepiept.

