
ROBINSON staat voor een positief 
levensgevoel en een uitzonderlijke 
vakantie-ervaring. De communicatieve 
atmosfeer biedt plezier, harmonie en 
openheid. Een vakantie bij ROBIN-
SON, dat is tijd voor gevoel. ROBIN-
SON verrast en inspireert: met passie 
en de nieuwste trends. Om aan deze 
hoge eisen met kwaliteit en het echte 
leven te voldoen, bestaat de filosofie 
van ROBINSON uit zeven pilaren: 
Sport, de ROBINS, eten en drinken, 
entertainment, familie, WellFit en 
duurzaamheid. Deze pilaren zorgen 
voor de zeer speciale atmosfeer die 
alleen bij ROBINSON heerst. Als 
marktleider in het clubsegment geeft 
ROBINSON speciale aandacht aan de 
duurzaamheid: De meeste clubs zijn 
conform de internationale milieunorm 
ISO 14001 gecertificeerd, vijf clubs 
beschikken over het Oostenrijks 

milieukeurmerk. Alle clubs zijn TUI 
MILIEUKAMPIOEN en daarmee ook 
een eco-resort. In meer dan 65% van 
de clubs wordt tot 100% van de 
benodigde energie uit zonnesystemen 
of biomassa gewonnen. Een eigen 
ROBINSON-milieumanager, die is 
aangesteld in de clubs en de scholin-
gen voor de medewerkers zijn de 
voorwaarden voor een duurzame 
omgang met de natuur. Bij een „Blik 
achter de schermen“ kunnen gasten 
zich tijdens hun ontspanning laten 
overtuigen van de maatregelen die in 
de desbetreffende club worden 
genomen. Bovendien werken de clubs 
in de gastlanden samen met o.a. met 
hotelvakscholen en ondersteunen ook 
talrijke sociale projecten.

De verticale balenpers van HSM zorgt voor orde 
en netheid in de ROBINSON Club Daidalos op 
het eiland Kos  

ROBINSON Club DAIDALOS op het Griekse eiland Kos is een magische 
plaats. Ongeacht of men vanaf het balkon van een kamer of van de bar 
uitkijkt. Het uitzicht over de Egeïsche zee en de eilanden biedt de hotel-
gasten op elk moment van de dag een fantastische ervaring. De gastvrij-
heid van de medewerkers en het ongelooflijke gave sport- en vrijetijds-
aanbod maakt deze club uitzonderlijk. Van de afvalverwijdering op de 
achtergrond merken de gasten helemaal niets. Een verticale balenpers 
van HSM verricht daar sinds vier haar trouwe dienst bij het samendruk-
ken van karton, aluminium en plastic.

Citaat van de klant: 
„Wij zijn zeer tevreden over de dienst-
verlening en de service van HSM. Wij 
hebben nog geen problemen gehad met 
onze balenpers en zouden altijd weer 
voor deze oplossing kiezen - en HSM in 
elk geval verder aanbevelen.“

Jörg Schwille, Clubdirecteur ROBINSON Club 
Daidalos, Kos, Griekenland
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De verwijderingsoplossing

Voor de eenvoudige en gesorteerde 
scheiding van verpakkingsmaterialen 
evenals plastic flessen en aluminium 
blikken wordt sinds 2010 de verticale 
balenpers V-pers 610 eco van HSM 
gebruikt. Deze reduceert duurzaam 
het volume van het samen te drukken 
materiaal en perst balen met een 
gewicht van tot 100 kilogram, afhan-
kelijk van het materiaal. Jaarlijks 
worden ca. 70 ton karton, 500 kilo-
gram aluminium blikken en 1 ton 
plastic flessen- en folie tot balen 
geperst. Daarvoor wordt de balenpers 
bijna elk uur gebruikt en wordt, dankzij 

de gebruiksvriendelijkheid, door alle 
medewerkers zeer eenvoudig zelf 
bediend. De balen die klaar zijn 
worden drie maal per jaar naar Athene 
gestuurd voor verdere verwerking. 
Clubdirecteur Jörg Schwille is zeer 
onder de indruk van de gevonden 
oplossing: „Wij zijn zeer tevreden over 
de dienstverlening en de service van 
HSM. Wij hebben nog geen proble-
men gehad met onze balenpers en 
zouden altijd weer voor deze oplos-
sing kiezen - en HSM in elk geval 
verder aanbevelen.“

Bedrijven
In 1970 richtten TUI en Steigenberger 
Hotel AG, Frankfurt, de Robinson Club 
GmbH op.

De Robinson Club GmbH, een dochte-
ronderneming van TUI AG met hoofd-
kantoor in Hannover, is de Duitse 
kwaliteits- en marktleider voor clubva-
kanties in het premium segment. Tot de 
portfolio behoren tegenwoordig 22 clubs 
in elf landen met een capaciteit van 
13.000 bedden.

Opgave
Jaarlijks is er ca. 70 ton karton, 500 
kilogram aluminium blikken en 1 ton 
plastic flessen- en folie die milieuvrien-
delijk verwijderd moeten worden.

Oplossing
In het jaar 2010 koos Robinson Club 
Daidalos voor een verticale balenpers 
van HSM; de HSM V-pers 610 eco. 
Sindsdien worden het karton, de 
aluminium blikken en de plastic flessen 
en folie tot balen van ca. 100 kg gewicht 
geperst (afhankelijk van het materiaal).

De feiten


