
Quality Tools for Smart Cleaning

HET MEEST EFFICIËNTE  
BINNENREINIGINGSSYSTEEM -  
ZO FLEXIBEL ALS NOOIT TEVOREN NIEUW



Quality Tools for Smart Cleaning

Gezien het groot aantal vierkante 
meters glas en gladde opper- 
vlakken, die we op de luchthaven 
van Frankfurt moeten reinigen, 
biedt de Stingray een enorm  
economisch voordeel.
Klaus Ewig, GCS Gesellschaft für Cleaning  
Service mbH & Co. Airport Frankfurt Main KG

BINNENREINIGING OP  
MEEST EFFICIËNTE WIJZE 

Efficiëntie en veiligheid zijn, bij de binnenreiniging  
van ramen en gladde oppervlakken, voor de medewerkers 
van groot belang.  
De reiniging van het binnenglas met conventionele  
hulpmaterialen is zeer tijdrovend.* 

Met de revolutionaire Stingray biedt UNGER het meest  
efficiënte binnenreinigingssysteem aller tijden – nu nieuw 
met 150 ml navultank. Dat betekent:

  25 % snellere glasreiniging** 
   39 % minder reinigingsmiddel**
  Onmiddellijk te gebruiken en eenvoudig te bedienen
   Ergonomisch en veilig: zonder inademen van  
sproeinevel, moeiteloze bediening

   Flexibel te gebruiken met alle op alcohol gebaseerde 
glas- en oppervlaktereinigers  

* Bron: Marktonderzoek – Professionele glasreiniger Duitsland / UK, 2015, SR Strategy  
Routes.

** Vergeleken met gebruikelijke reinigingsmethodes met spray en doeken (bron: „Zeit- und 
Verbrauchsstudie Glasinnenreinigung“, 16.07.15, Sabine R. Mück, hygiëne consult Mück)



• Sproeien en reinigen in slechts één stap
• Geen nabewerkingen vereist – het ingebed  

sproeisysteem voorkomt dat vloeistoffen op  
ongewenste plaatsen terecht komen

• Meubels of voorwerpen hoeven niet verplaatst te worden

SNELLER

• Activeringstoetsen zowel aan het handapparaat,  
alsook op elke Easy-Click-stel

• NIEUW: Eenvoudig en flexibel te vullen met glas-  
en oppervlaktereinigers (gebaseerd op alcohol)

• Onmiddellijk te gebruiken
• Nauwelijks training door intuïtieve hantering

EENVOUDIGE BEDIENING

• Ingebed, afgeschermd sproeimechanisme – voorkomt 
het inademen van sproeinevel

• Stelen met driehoekige vorm - veilig en moeiteloos  
reinigen tot een werkhoogte van 5 m

• Geoptimaliseerde gewichtsverdeling – gemakkelijk en 
comfortabel werken

• Op batterij werkende sproeipomp – handmatig sproeien 
niet vereist

ERGONOMISCH EN VEILIG

ALLE VOORDELEN VAN HET SYSTEEM IN EEN OVERZICHT

•  Geschikt voor: Interne glas- en spiegeloppervlakken, 
glazen deuren, tafels en meubels met gladde  
oppervlakken van kunststof, metaal en vele andere 
gladde oppervlakken

• Eenvoudig verwijderen van vingerafdrukken, vet en 
andere vervuilingen

• QuickPad verhindert kruisbesmetting

PROFESSIONELE RESULTATEN



DE PERFECTE OPLOSSING VOOR OPTIMALE REINIGINGSRESULTATEN

INTENSIEF REINIGINGS-TRI PADINTENSIEF REINIGINGS-TRI PAD
• Voor basisreiniging maar ook voor verwijderen van 

sterke vervuilingen

• Premium microvezel voor uitstekende resultaten 

• Wascycli: 300

QUIK PADSQUIK PADS
• Hygiënisch schoon zonder wassen

• Snel vervangbaar en veilige grip op 
adapter

INGEBED SPROEISYSTEEM VOOR INGEBED SPROEISYSTEEM VOOR 
NAUWKEURIGE REINIGINGNAUWKEURIGE REINIGING
• Afgeschermd sproeimechanisme door  

speciale uitsparing in de reinigingspad

• Perfecte dosering van het reinigingsmiddel bij 
elk sproeiproces

• Precies aanbrengen van de reinigingsvloeistof 
rechtstreeks op het te reinigen oppervlak

• Geen sproeinevel, drupt niet



ACTIVERINGSTOETSACTIVERINGSTOETS
•  Steeds optimaal bereikbaar – op het  

handapparaat of op de Easy-Click-steel

• Nauwkeurige dosering van het  
reinigingsmiddel door te drukken op de knop

EASY-CLICK-STELENEASY-CLICK-STELEN
• Modulair stelensysteem voor het eenvoudig  

verlengen voor een maximale werkhoogte van 5 m

• Stelen zijn leverbaar in twee lengtes (0,63 m en 1,24 m)

• De stelen in elkaar schuiven en vast klikken

3D KOPPELING3D KOPPELING
•  Flexibele en robuuste 

scharnierkoppeling

AFNEEMBARE TANKAFNEEMBARE TANK
• Kan met -op alcohol gebaseerde- glas- en 

oppervlaktereinigers worden gevuld

• Grote opening voor eenvoudig vullen –  
binnen enkele seconden te gebruiken

• Drupt niet door geïntegreerde lekbeveiliging

• Dubbele aansluitingen voor perfecte werking in 
elke hoek

• Met een tankvulling van 150 ml is max. 150 m² 
oppervlak te reinigen

NIEUW

NIEUW
STINGRAY VLOEISTOF STINGRAY VLOEISTOF 
VOOR GLASVOOR GLAS
•  Excellente reinigingskracht voor glas,  

spiegels en andere watervaste oppervlakken

• Eenvoudige verwijdering van bijv.  
vingerafdrukken, vet en andere  
verontreinigingen

• Snel droog zonder strepen
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Product Art.-Nr. Beschrijving / Inhoud VPE

SRKOH

Stingray-Set 450 OS
1× Basis handunit (bevat 2 AA-batterijen)
3× SREXL Easy-Click-stelen – lang
1× SREXS Easy-Click-steel – kort
2× SRPD2 Intensief reinigings-TriPads*
1× SRBAG tas

1

SRKO3

Stingray-Set 330 OS
1× Basis handunit (bevat 2 AA-batterijen)
2× SREXL Easy-Click-stelen – lang
1× SREXS Easy-Click-steel – kort
2× SRPD2 Intensief reinigings-TriPads*

1

SRKO2

Stingray-Set 100 OS
1× Basis handunit (bevat 2 AA-batterijen)
1× SREXS Easy-Click-steel – kort
2× SRPD2 Intensief reinigings-TriPads*

1

SRPD2 Intensief reinigings-TriPad* 5

SRPD3

SRPD4

Stingray QuikPads doos van 25 stuks**

Stingray QuikPads doos van 100 stuks**

1

1

SRL03 Stingray vloeistof voor glas
flacon 500 ml 10

SREXS

SREXL

Stingray Easy-Click-stelen

kort, 0,63 m

lang, 1,24 m

1

1

SRADK

Stingray QuikPad Adapter Set
voor de daaropvolgende ombouw van Stingray basis handapparaat   
1× Adapterplaat
25× QuikPads**

1

SRBAG Stingray tas 1

 

PRODUCTOVERZICHT

Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze
leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalingsvoor-
waarden 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. 

VK
70

5

* 90% polyester, 10% polyamide; ** 54% polyester, 46% viscose


