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NIEUW MET  TOEBEHOREN

HET MEEST EFFICIËNTE  
BINNENREINIGINGSSYSTEEM  
OOIT.



            Stingray reinigt 25 % SNELLER  
en bespaart vergeleken met gebruikelijke  

                      reinigingsmethoden 39 % MINDER  
   REINIGINGSMIDDEL.**

Efficiëntie en veiligheid zijn bij de binnenreiniging van ramen voor professioneel reinigings- 
personeel van maximaal belang. Het werken met conventionele gereedschappen is zeer tijdrovend, 
omdat er vaak kantoormeubels of andere voorwerpen eerst aan de kant moeten worden geschoven. 
Ook hoge ramen zijn moeilijk te reinigen, meestal enkel met het risicovolle gebruik van ladders.* 
Met de revolutionaire Stingray biedt UNGER nu het meest efficiënte binnenreinigingssysteem ooit. 

Met de innovatie Stingray presenteert UNGER een systeem, dat de uitdagingen bij de reiniging
aan de binnenzijde met een perfecte combinatie van unieke functies oplost en uitstekende
reinigingsresultaten oplevert.

Unger Stingray – de ideale oplossing voor de binnenreiniging van ramen.

 *Bron: Marktonderzoek – Professionele glasreiniger. Duitsland/UK, 2015, SR Strategy Routes 
** Vergeleken met traditionele reinigingsmethoden met spray en doeken (Bron: “Zeit- und Verbrauchsstudie Glasinnenreinigung”, 

16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)

       SNELLER

       GEBRUIKSGEMAK

    ERGONOMISCH EN VEILIG

    PROFESSIONELE RESULTATEN



    SNELLER
 • Sproeien en reinigen in slechts één werkfase

 •  Microvezel TriPad voor de gelijktijdige reiniging van 
ramen en kozijnen

 •  15 %* groter pad – bespaart tijd doordat minder vaak 
gewisseld hoeft te worden

 •  Schoon – ingebed sproeisysteem verhindert, dat 
vloeistoffen op ongewenste plaatsen terechtkomen. 
Nabewerken niet nodig.

 •  Bespaart werktijd, omdat afdekken of verplaatsen van 
meubilair niet meer nodig is

  *In vergelijking tot conventionele pads als bijv. UNGER PHL20

    ERGONOMISCH EN VEILIG 
 •  Ingebed, afgeschermd sproeimechanisme 

– verhindert betrouwbaar het inademen van  
sproeinevel

 •  Driehoekige stangenvorm – veilige en niet- 
vermoeiende bediening

 •  Geoptimaliseerde gewichtsverdeling –  
gemakkelijk en comfortabel werken

 •  Batterijgedreven sproeipomp – handmatig  
sproeien niet nodig

       GEMAKKELIJK TE BEDIENEN
 •  Activeringstoetsen zowel op het handapparaat als  

ook op elke Easy-Click-stang

 •  Navulzak met professionele glasreiniger van  
3M Scotchgard™ – gebruiksklaar en binnen enkele 
seconden verwisselbaar

 •  Direct gebruiksklaar – eenvoudig indrukken  
en starten

 •  Een navulzak reinigt tot 150 m²

 •  Duurzame premium-microvezel-pads

    PROFESSIONELE RESULTATEN
 •  De perfecte glasreinigingsvloeistof voor alle glazen 

oppervlakken, met uitstekend reinigingsvermogen

 •  Eenvoudig verwijderen van vingerafdrukken, vet  
en merkstiften

 •  3M Scotchgard™ Protection vereenvoudigt de  
glasreiniging bij elk gebruik

 •  Intuïtief design minimaliseert scholing



INGEBED SPROEISYSTEEM

•  Speciale uitsnede in de Pad voor 
afgeschermd sproeimechanisme 
voor nauwkeurig aanbrengen van 
de reinigingsvloeistof direct op het 
te reinigen oppervlak

•  Geen sproeinevel, geen  
druppels

NAVULZAK

•  Geïntegreerde uitloopbescherming 
door veiligheidsmembraan

•  Professionele glasreiniger van  
3M Scotchgard™

 – Reinigt en beschermt glas

 – Verwijdert effectief vuil en vet

 –  Sneldrogend, zonder strepen of 
vlekken

 – Optimale glij-eigenschappen

powered by:

MICROVEZEL-TRIPAD

•  Verwijdert effectief stof,  
vingerafdrukken, vet en  
ander vervuilingen

•  Door de innovatieve driehoekige 
vorm reinigt het perfect tot in  
elke hoek

•  25 mm brede microvezelkant – 
gelijktijdige reiniging van raam  
en kozijn

•  Keuze uit twee pads voor lichte  
tot sterke vervuilingen

NIEUW

PRECISIE SPROEISYSTEEM

•  Perfecte dosering van het 
reinigingsmiddel bij elk 
sproeiproces, optimaal 
geplaatst in het midden  
van de padhouder

ACTIVERINGSTOETS

•  Steeds optimaal bereikbaar 
– ongeacht of het nu op het 
handapparaat of op de Easy-
Click-stangen is

•  Precieze dosering van het 
reinigingsmiddel met druk 
op de knop

3D SCHARNIER 

•  Flexibel en robuust 
scharniermechanisme – 
gemakkelijk en perfect 
te manoeuvreren bij het 
reinigen

EASY-CLICK-STANGENSYSTEEM

•  Nieuw modulair stangensysteem – 
voor het eenvoudige uitbreiden van 
de werkhoogte van 0 tot 4 m

•  Twee stangenlengten verkrijgbaar 
(0,63 m en 1,24 m)

•  Verlengingen eraan steken en 
inklikken



GESCHIKT VOOR DE REINIGING VAN:
Binnenliggende glas-& spiegeloppervlakken • Liften • Vitrines • Glazen deuren 
Vele andere gladde oppervlakken!

MICROVEZEL PADS VAN PREMIUM KWALITEIT
Garanderen de effectieve verwijdering van stof, vingerafdrukken, vet en andere  
vervuilingen op gladde oppervlakken. Twee pads voor optimale reinigingsresultaten:

    STINGRAY MICROVEZEL- 
REINIGINGS-TRIPAD

 Geschikt voor:

 • Lichte vervuiling

 • Spotreiniging

 Wascycli: 200 

    STINGRAY INTENSIEVE  
REINIGINGS-TRIPAD

 Geschikt voor:

 • Sterke vervuiling

 • Basisreiniging

 •  Het verhoogde reinigingsvermogen verlaagt de  
benodigde hoeveelheid reinigingsmiddel

 Wascycli: 300 

NIEUW



*2 x AA batterijen, looptijd ca. 6 maanden bij ca. 11.000 sproeiprocessen van één seconde        **Bij weinig tot gemiddeld vervuilde oppervlakken
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De bestellingen van onze commerciële handelsklanten en onze leveringen zijn gebonden aan de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Unger Germany GmbH in de  
huidige versie. Deze Algemene Handelsvooraarden kunt u inlezen op www.ungerglobal.com. Alle vorige prijslijsten verliezen op  2017/01/01 hun geldigheid. Alle genoemde prijzen  
zijn niet-bindende adviesprijzen. BTW. Alle gegevens zonder garantie, veranderingen voorbehouden.

ART. NR PRODUCT BESCHRIJVING

SRKTB Stingray PREMIUM binnenreinigingsset 330
1 x Stingray basis-handapparaat
1 x Stingray glasreiniger
1 x Stingray microvezel-reinigings-TriPad
1 x Stingray Intensief reinigings-TriPad
1 x Stingray tas

1 x Easy-Click-steel kort, 0,63 m
2 x Easy-Click-steel lang, 1,24 m
2 x AA batterijen*
Totale lengte: tot 3,27 m
 

SRKT3B Stingray binnenreinigingsset 330 PLUS
1 x Stingray basis-handapparaat
1 x Stingray glasreiniger
1 x Stingray microvezel-reinigings-TriPad
1 x Stingray Intensief reinigings-TriPad   

1 x Easy-Click-steel kort, 0,63 m
2 x Easy-Click-steel lang, 1,24 m
2 x AA batterijen*
Totale lengte: tot 3,27 m
 

SRKT2B Stingray binnenreinigingsset 100 PLUS
1 x Stingray basis-handapparaat
1 x Stingray glasreiniger
1 x Stingray microvezel-reinigings-TriPad
1 x Stingray Intensief reinigings-TriPad 

1 x Easy-Click-steel kort, 0,63 m
2 x AA batterijen*
Totale lengte: tot 1,00 m 

SRKT1 Stingray binnenreinigingsset
1 x Stingray basis-handapparaat
1 x Stingray glasreiniger
1 x Stingray microvezel-reinigings-TriPad

2 x AA batterijen*
Totale lengte: tot 0,51 m
Gewicht: 750 g

SREXL

SREXS

Stingray Easy-Click-steel
– Driehoekige vorm voor betere grip
– Licht, van stabiel aluminium 
– Easy-Click mechanisme en activeringstoets

Stingray Easy-Click-steel lang (SREXL)        
Lengte: 1,24 m
Gewicht: 440 g
Stingray Easy-Click-steel kort (SREXS)
Lengte: 0,63 m
Gewicht: 270 g

SRPD1 SRPD2 Stingray microvezel reinigings-TriPad (SRPD1)
Materiaal: 70 % polyester, 30 % polyamide
Wascycli: 200

Stingray intensieve reinigings-TriPad (SRPD2)
Materiaal: 90 % polyester, 10 % polyamide
Wascycli: 300

Afmeting: 25 x 25 x 2,5 cm
Verpakkingseenheid (minimale bestelling):  
5 pads

SRL01 Stingray kwaliteits-glasreiniger
–  3M Scotchgard™ Protection vereenvoudigt de  

glasreiniging bij elk gebruik
–  Vermindert het beslaan van spiegels en andere 

glazen oppervlakken
–  Droogt sneller dan andere geteste glasreinigers
–  Een navulzak reinigt tot 150 m²**

Inhoud: 150 ml
Verpakkingseenheid (minimale bestelling):  
24 zakken in een doos

SRBAG Stingray tas 
Lichte tas van nylon voor het bewaren en transporteren 
van een compleet Stingray kit / systeem.
–  Ritssluiting voor eenvoudige, liggende opening
–  Voldoende borgriemen en zakjes voor het bevestigen 

van veelzijdige gereedschappen en accessoires

Afmetingen: 130 x 33 x 5 cm
Gewicht: 2.200 g
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