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KLASSIEKE GLASREINIGING

Alle UNGER-producten zijn ontworpen om te voldoen aan 
de hoge eisen van de professionele glazenwassersbranche.
Innovatie en ergonomie staan altijd centraal in ons  onderzoek 
en productontwikkeling om voor professionals snellere, 
efficiëntere en veilige werkzaamheden mogelijk te maken. 
Tegenwoordig bevat de UNGER-productlijn een breed 
assortiment aan traditionele handgereedschappen en 
toebehoren die bestand moeten zijn tegen dagelijks continu 
gebruik. Van inwasser en raamwisser tot de nieuwste 
microvezelpads voor de binnenreiniging: wij hebben een 
oplossing voor elke uitdaging. Verder passen alle 
 gereedschappen op telescoopstelen en maken zo veilige 
werkzaamheden vanaf de grond tot 10 m hoogte mogelijk. 
Het ErgoTec®-veiligheidsconussymbool markeert alle 
gereedschappen die veilig op de steel vastklikken en 
daardoor niet kunnen afvallen of verdraaien.

BETTER 
Standaardversie.

GOOD 
Basisversie. Goede prijs-/kwaliteitverhouding.

BEST 
Topproduct met uitstekende uitrusting.

PREMIUM 
Het beste product uit deze lijn met vele extra functies

EROP ZETTEN / EROP SCHROEVEN
Dit gereedschap wordt gewoon op de UNGER conus gezet, 
zodat u moeilijk bereikbare plaatasen goed en makkelijk 
reinigen kunt reinigen. Door de speciale ribbels op de conus 
wordt het gereedschap goed vastgezet. Dit gereedschap 
wordt op het ACME-schroefdraad van de UNGER conus 
geschroefd. Op die manier zit het stevig en vast. 

VASTKLIKKEN
Al het gereedschap met een langgat in de greep en met het 
opschrift “LOCK” klikt veilig in de ErgoTec® veiligheidsconus 
vast. Geen risico van verdraaien of eraf vallen tijdens het 
werken meer. De ErgoTec® veiligheidsconus is standaard op 
alle OptiLoc en TelePlus stelen gemonteerd. 

VASTE VERBINDING
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RAAMWISSERS INWASSERS

TELESCOOPSTELEN TOEBEHOREN

SCHRAPERS

UNGER-raamwissers hebben comfor-
tabele handvatten, hoogwaardig rubber 
en speciale sluitmechanismes om 
 wisserrubber en rail snel te wisselen.
ErgoTec® NINJA, ErgoTec®,  ErgoTec® 

SwivelLoc, S-Rail Plus, Pro, 
 VisaVersa®, GC, UniTec, UniTec Light

Lichte en stabiele aluminium 
 telescoopstelen in verschillende 
lengtes. Veilig werken vanaf de grond 
tot een hoogte van 10 m, zonder 
 ladder.
OptiLoc, TelePlus, UniTec

Omvangrijke toebehoren zorgen 
ervoor dat de uitrusting van een 
professionele glazenwasser compleet 
is, van warme handschoenen, riemen 
en tassen tot zeep en diverse doeken 
biedt UNGER een volledig assortiment 
aan.

Schrapers van UNGER zijn perfect om 
grove vervuilingen te verwijderen, 
zoals lijmresten, verfspetters, 
 vogelpoep etc. Verkrijgbaar in 
 verschillende uitvoeringen en  
mesbreedtes, perfect voor elke eis en 
budget.
ErgoTec® NINJA, ErgoTec®,  ProTrim, 
Trim

Professionele Glasreiniging

UNGER-inwasserhoezen zijn verkrijgbaar in 
verschillende materialen met uiteenlopende 
reinigingseigenschappen. De dragerdelen 
zijn er in diverse uitvoeringen, afmetingen 
en materialen.
ErgoTec® NINJA, ErgoTec®, Alu, 
Swivel, UniTec, MicroStrip, Monsoon, 
 Original, Pad

p. 37 p. 42

p. 50

p. 46

p. 54


