
Unger erGO! clean

Ervaar de intuïtieve S-beweging met minimale krachtsinspanning, 
maak kennis met het supersnelle erGO! clean vloermopsysteem.

Complete set met:
-telescopische S-steel,
-vloeistofflacon 1000 ml,
-velcromopframe,
-vloermop.



Unger erGO! clean

Om schoonmaakmedewerkers te ontlasten en het werk te  
vereenvoudigen, heeft Unger de erGO! Clean ontwikkeld.

Gebruikers kunnen nu ergonomischer, efficienter en sneller 
moppen. Voor de S-beweging heb je nauwelijks kracht nodig; dit 
beperkt de belasting op schouders, armen en polsen (terugdringen 
van ziekteverzuim).

De telescoopsteel kan nauwkeurig worden ingesteld en dankzij de 
geïntegreerde, afneembare vloeistofflacon is het systeem altijd 
gebruiksklaar. Er is dus geen aparte emmer nodig, je mop uitpersen 
is dus verleden tijd!

Kortom:
-ready-to-Go, 
-altijd en overal gebruiksklaar,
-kostenbesparend werken,
-minder verbruik van water en chemie,
-hogere m²-prestaties (productiviteit),
-fittere medewerkers.
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Quality Tools for Smart Cleaning

NIEUW Verkrijgbaar vanaf 

oktober 2017

De nieuwe S-klasse
Feel the intuitive motion.



Schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd onder enorme tijdsdruk en zijn vermoeiend en  
inspannend. 40 % van alle schoonmaakmedewerkers* klaagt over pijn in de rug en nek. Dit komt  
doordat ze vaak moeten bukken, zware emmers moeten tillen en ook door de slechte ergonomie  
van standaard materialen.  

Tijdens het werken gebeuren vaak kleine ongelukjes waardoor er vervuiling ontstaat. Een gemorst 
drankje op de vloer maakt geen goede indruk, en in het slechtste geval loopt er iemand door en  
verspreid het vuil zich. Er verstrijkt kostbare tijd voordat het schoonmaakpersoneel het schoonmaak-
materiaal in elkaar heeft gezet. 

De nieuwe UNGER erGO! clean maakt hier korte metten mee: snel, ergonomisch en professioneel.

Ervaar de intuïtieve S-beweging met minimale 
krachtsinspanning: het supersnelle erGO! clean 
vloerreinigingssysteem 

De gebruikelijke reinigings-
systemen leiden vaak tot 
zware belasting van de rug, 
schouders en gewrichten.

Het ergonomische
erGO! clean vloerreinigings-

systeem ontlast rug,
schouders en gewrichten.

  READY-TO-GO: ALTIJD EN OVERAL  
GEBRUIKSKLAAR 

• Meteen gebruiksklaar 
•  Geen tijdrovende verwisselen, zoals emmers vullen
• Bliksemsnel vervangen van chemische reinigings- 
   middelen 

  HOGERE PRODUCTIVITEIT DOOR MOEITELOOS 
WERKEN

•  Beschermt de medewerkers tegen hoge belastingen en 
beroepsmatige aandoeningen van het bewegingsap-
paraat

• Geen tillen en dragen van zware emmers
• Intuïtieve S-beweging met minimale krachtsinspanning

NIEUWSTE MICROVEZEL- 
TECHNOLOGIE: GLIJDT PRIMA 

EN NEEMT VUIL GOED OP* Bron: "Praxistest Bodenreinigung", 2017,  
Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück

  EEN PROFESSIONEEL WERKTUIG VAN DE 
BESTE KWALITEIT 

• Hoogkwalitatief materiaal voor een lange levensduur
• Robuuste uitvoering voor een langdurig gebruik 
• Doordacht productdesign voor intuïtief gebruik



VERSTOPPINGSVRIJ PULSE-
JET SYSTEEM VOOR 
NAUWKEURIGE DOSERING

DRAAIBARE GREEP

TELESCOOPSTEEL 
1,30 – 1,70 M

ERGONOMISCHE  
S-VORM  

ONDERSTEUNT DE 
SCHOONMAAK- 

BEWEGING

VERVANGBARE TANK MET 
KLEURCODERING EN  
MAATAANDUIDING

GEÏNTEGREERDE 
DOSERINGSHENDEL
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Quality Tools for Smart Cleaning

FAEPL 1 FASPL 1

FAVMH 5 FAPMH 5

FAVMC 5 FAPMM 5

FABTL 1 FAORS 1

FABTS 1 FABAP 1

PRODUCT/ART.-NR
S-telescoop-steel
FAEPL

Telescoop-steel
FASPL

Velcromophouder &  
velcro-mop 40 cm 
FAVMH / FAVMC

Tank 500 ml & Set met 
kleurcoderingsringen 
FABTS / FAORS

Tank 1.000 ml & Set met 
kleurcoderingsringen
FABTL/FAORS

Vloerreinigingsset 
velcro-mop
FAKT1

Vloerreinigingsset PRO 
velcro-mop
FAKT2
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ART.-NR. PRODUCT OMSCHRIJVING VPE ART.-NR. PRODUCT OMSCHRIJVING VPE

S-telescoop-mopsteel 1 Telescoop-mopsteel 1

Velcromophouder 40 cm 5 Pocket mophouder 
40 cm

5

Microvezel 
velcro-mop 
40 cm

5 Microvezel 
pocketmop 
40 cm

5

Tank 1.000 ml met  
pulse-jet unit

1 Set met  
kleurcoderingsringen

1

Tank 500 ml met 
pulse-jet unit

1 Rugzak incl.  
zak, slang en 
pulse-jet unit

1

Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de UNGER Germany GmbH in de meest 
recente versie van toepassing, te bekijken op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen detailhandelsprijzen exclusief btw. Alle informatie onder voorbehoud, 
wijzigingen voorbehouden.

Intuïtieve S-beweging met  
minimale krachtsinspanning.

Bijzonder geschikt voor oppervlakken  
met veel hoeken, zoals trappen  
en sanitaire ruimten.

NIEUW

 S-TELESCOOP-STEEL  TELESCOOP-STEEL
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Efficiënter dan ooit!
Supersnel & ergonomisch met slechts één persoon.

GEÏNTEGREERDE 
DOSERINGSHENDEL

DRAAIBARE GREEP

RUGZAK VAN 5 LITER  
VOOR POLYMEREN  
ZONDER 
ONDERBREKINGEN

TELESCOOPSTEEL 
1,30 – 1,70 m

VERSTOPPINGSVRIJ 
PULSE-JET SYSTEEM-
VOOR NAUWKEURIGE 

DOSERING

INTUÏTIEVE S-BEWEGING MET 
MINIMALE 

KRACHTSINSPANNING

NIEUW
Verkrijgbaar  

vanaf oktober 2017
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FAEPL 1 FASPL 1

FAVMH 5 QS020 5

FAVMF 5 QS010 5

FAPMH 5 FABAP 1

FABTL 1 FABAR 5

FABAH 1

FABAK 1

ART.-NR. PRODUCT OMSCHRIJVING VPE ART.-NR. PRODUCT OMSCHRIJVING VPE

S-telescoopsteel Telescoopsteel

Velcro-mop houder 
40 cm

Houder voor 
WonderWaxer 
40 cm

Velcro-mop 
40 cm

WonderWaxer  
vervanghoes 
40 cm

Pocket-mop houder 
40 cm

Rugzak, incl. 
zak, slang en  
jet-pulse unit

Tank 1.000 ml met 
jet-pulse unit

Reservezak 5 l voor 
rugzak

Rugzak 
verbindingsslang 
met jet-pulse unit

Navulset voor rugzak

PRODUCT/ART.-NR
S-telescoopsteel
FAEPL

 
Telescoopsteel
FASPL

Velcro-mop houder  &  
Velcro-mop 40 cm 
FAVMH / FAVMF

WonderWaxer houder & 
WonderWaxer  
vervanghoes 40 cm
QS020 / QS010

Tank 1 000 ml 
FABTL

Rugzak 5 L
FABAP

Polymeerset 
velcro-mop 
FAKT5

Polymeerset 
Wonderwaxer
FAKT6 /3x

/3x
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Intuïtieve S-beweging met  
minimale krachtsinspanning.

Bijzonder geschikt om te werken in banen

 S-TELESCOOPSTEEL  TELESCOOPSTEEL

Efficiënter dan ooit!
Met het nieuwe erGO! wax-systeem.

Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de UNGER Germany GmbH in de meest 
recente versie van toepassing, te bekijken op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen detailhandelsprijzen exclusief btw. Alle informatie onder voorbehoud, 
wijzigingen voorbehouden..
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DRAAIBARE 
ERGONOMISCHE 
GREPEN

TELESCOPISCHE STEEL 
1,30 – 1,70 M

INTUÏTIEVE  
S-BEWEGING  

MET MINIMALE  
KRACHTINSPANNING

NIEUW Feel the  
intuitive motion – 

vanaf Juni 2018

De intuïtieve S-beweging  
nu standaard:
Oppervlakte bereik zonder limiet!
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FAKT9 1FAKT10 1FAKT8 1

FAPLW 1

FAPML 5

FAVMC 5

FAPMM 5

FAVMH 5

FAPMH 5

Ergonomisch werken voor Oppervlakte bereik zonder limiet!
Na het grote succes van erGO! clean met geïntegreerde tank en activering, bestaat onze rug- 
en gewrichtsvriendelijke innovatie nu standaard voor alle UNGER vloerreinigingssystemen: 
de telescopische S-steel. Krachtbesparend en intuïtief in beweging garandeert hij perfecte 
reinigingsresultaten met een maximaal aantal vierkante meter en minimale opleidingskosten.

VLAKMOP COMPLETE SETVELCROMOP COMPLETE SETVLAKMOP STARTER SET

ART.-NR. PRODUCT OMSCHRIJVING VPE

Telescopische S-steel zonder activering
• Ondersteunt de intuïtieve S-wisbeweging
•  Compatibel met alle UNGER vleurmophouders  

of alle 21 mm diameter mophouders
• In hoogte verstelbaar 1,30 – 1,70 m

Microvezel vlakmop 40 cm
•  Hoogwaardige microvezel mop met excellente  

glijeigenschappen en uitstekend reinigingsvermogen
• Compatibel met de UNGER mophouders (SM40G, SM40R, FAPMH)
• Tot max. 300 wascycli
• Inclusief kleurcoderingsstrook om af te snijden

Microvezel velcromop 40 cm
•  Hoogwaardige microvezel mop met excellente  

glijeigenschappen en uitstekend reinigingsvermogen
• Compatibel met alle gangbare velcromophouders
• Tot max. 300 wascycli
• Inclusief kleurcoderingsstrook om af te snijden 

Microvezel vlakmop 40 cm
•  Hoogwaardige microvezel mop met excellente  

glijeigenschappen en uitstekend reinigingsvermogen
• Compatibel met alle gangbare vlakmophouders
• Tot max. 300 wascycli
• Inclusief kleurcoderingsstrook om af te snijden

Velcromophouder 40 cm
• Voor alle standaard velcromoppen
• Snelle en eenvoudige toepassing
• Klikvoorziening voor de erGO! steel

Vlakmophouder 40 cm
• Voor alle standaard vlakmoppen en alle UNGER vlakmoppen
• Snelle en eenvoudige toepassing
• Klikvoorziening voor de erGO! steel

ART.-NR. OMSCHRIJVING VPE

•  FAPLW – telescopische 
S-steel zonder activering

•  FAPMH – vlakmophouder 
40 cm

•  FAPMM – microvezel 
vlakmop 40 cm

ART.-NR. OMSCHRIJVING VPE

•  FAPLW – telescopische 
S-steel zonder activering

•  FAVMH – velcromop houder 
40 cm

•  FAVMC – microvezel velcro-
mop 40 cm

ART.-NR. OMSCHRIJVING VPE

•  COMSG – SmartColor 
Combo 15 l grijs

•  FAPLW – telescopische 
S-steel zonder activering

•  FAPMH – vlakmophouder 
40 cm

• FAPML – vlakmop 40 cm 

VK
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Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de UNGER Germany GmbH in de meest 
recente versie van toepassing, te bekijken op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen detailhandelsprijzen exclusief btw. Alle informatie onder voorbehoud, wijzi-
gingen voorbehouden.

NIEUW

NIEUW
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+18%100%
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Factsheet

+18 %
oppervlakte 

reiniging

+76%
vlekver- 
wijdering

EFFICIËNTIE

EFFECTIEVE REINIGINGSRESULTATEN

grotere opname van 
water en vuil

beter 
glijvermogen

ERGONOMIE
De unieke S-vorm van de telescoopsteel 
vermindert de belasting op hand,  
handgewricht en onderarmspieren,  
en zorgt voor minder vermoeidheid,  
minder rugpijn en minder belasting  
van de schouders.
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EFFICIËNTIE 
De voorbereidingstijd van de dubbele of 
enkele rolemmer evenals de voorbereid-
ing van de reinigingsovertrek vergt veel 
meer tijd. erGO! clean is bij correct 
gebruik veel efficiënter voor vloerreinig-
ing dan de traditionele tegenhangers.

 HOGERE PRESTATIES
•   18 % bij de oppervlaktereiniging in

vergelijking met een enkele rolemmer
en 45 cm vlakmop.
(Cleaning Time/Motions Findings Studie, 
ManageMen, Inc., januari 2018)

•   76 % bij vlekkenreiniging (10 m²) in
vergelijking met een dubbele/enkele
rolemmer.
(Expertiseverslag van Torsten Kohn, gecertificeerde 
deskundige op het vlak van manuele interieurreiniging, 
december  2017)

VERWIJDERING VAN SPONTAAN VUIL BIJ 
DAGELIJKSE SCHOONMAAK 
•  Per reeks van 8 uur kunnen tot 34,5 

minuten worden bespaard in vergeli-
jking met de gebruikelijke methode met
verticale druk bij dubbele of enkele
rolemmer resp. systeemwagen.
(Expertiseverslag van Torsten Kohn, gecertificeerde 
deskundige op het vlak van manuele interieurreiniging van 
gebouwen, december  2017)

VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE
TIJD

Natte reiniging met erGO! clean tegeno-
ver reinigingstijden met microvezelvlak-
moppen.
(Cleaning Time/Motions Findings Studie, 
ManageMen, Inc., januari 2018)

Feel the intuitive motion! 
erGO! clean is een verdere ontwikkeling van de technologie voor vloerreiniging op het vlak van 
efficiëntie, effectieve reinigingsresultaten, ergonomie en werkveiligheid. erGO! clean staat voor 
het professioneel gebruik in de moderne interieurreiniging.

Oppervlakte in m2/uur

erGO! clean 
Reinigingssysteem

Vlakmop 45 cm
& enkele emmer

EFFECTIEVE REINIGINGSRESULTATEN

De S-vorm van de steel zorgt voor de 
juiste techniek (S-beweging resp. 
achterzwaai) bij het vegen.  
(Cleaning Time/Motions Findings Studie,  
ManageMen, Inc., januari 2018)

DE MICROVEZELMOP BIEDT
•    47 % meer opname van water en vuil

•    37 % meer gladheid (natte mop)

vergeleken met het gemiddelde van de 
geteste producten van de concurrentie. 
(UNGER interne testreeksen, 2017)

ERGONOMIE

Het unieke design onderscheidt zich door 
een gebogen telescoopsteel die voor een 
rechte houding en minder belasting van 
hand, handgewricht en onderarmspieren 
zorgt. Een professionele schoonmaker 
gebruik veel minder spierkracht om een 
opdracht uit te voeren, wat tot minder 
vermoeidheid en minder belasting van 
rug en schouders leidt.  
(Cleaning Time/Motions Findings Studie,  
ManageMen, Inc., januari 2018)

•  Keurmerk van Aktion GesunderRücken
e.V. (AGR)

• Gecontroleerd en aanbevolen door het
Bundesverband deutscher
Rückenschulen e.V.

• Gecontroleerd en aanbevolen door het
Forum Gesunder Rücken
besser leben e.V.

VEILIGHEID

Een van de belangrijkste kenmerken van 
het erGO! clean vloerreinigingssysteem 
is het feit dat er een minimale hoeveel-
heid vloeistof achterblijft op de vloer. Zo 
wordt het risico op uitglijden of vallen in 
gebouwen verminderd. Uitglijden en 
valpartijen behoren tot de vaakst 
gemelde arbeidsongevallen in gebouwen 
en kunnen miljoenen euro‘s aan verloren 
werktijd veroorzaken. 
(Cleaning Time/Motions Findings Studie,  
ManageMen, Inc., januari 2018)

PROFESSIONELE KWALITEIT

Het systeem van erGO! clean is door zijn 
stabiele uitvoering en desondanks zijn licht 
gewicht vooral voor professioneel gebruik in 
de moderne interieurreiniging zeer goed 
geschikt. 
(Expertiseverslag van Torsten Kohn, gecertificeerde deskundige op 
het vlak van manuele interieurreiniging, december  2017)

858 m2/uur

1.011 m²/uur
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