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Het reinigingssysteem van UNGER 
voor sanitaire ruimtes bevat perfect 
op elkaar afgestemde gereedschap-
pen voor een optimaal werkproces en 
hygiënisch onberispelijke resultaten 
in sanitaire ruimtes en toiletten. Alle 
 gereedschappen hebben een rode 
kleurcodering om het verspreiden van 
bacteriën te voorkomen.
ErgoTec®, NiftyNabber®

Een breed assortiment aan stofbor-
stels en microvezelproducten. Alle 
gereedschappen kunnen met de 
hand of op de telescoopsteel gebruikt 
worden. Zo werkt u altijd veilig vanaf 
de grond en blijft u op afstand van stof 
en vuil.
StarDuster®

Een kleurcoderings- en kwaliteits-
niveau systeem met vijf verschillende 
kleuren optimaliseert de opper-
vlaktereiniging. De kleuren kunnen 
aan bepaalde reinigingsruimtes 
toegewezen worden om versprei-
ding van bacteriën te voorkomen. De 
kwaliteitsniveaus helpen om de juiste 
investering voor de betreffende toe-
passingsintensiteit te kiezen.
SmartColor, MicroWipe

De wereld van onderhoudsreiniging

VLOERREINIGING VLOERWISSERS, VLOER�
STELEN, VLOERSCHRAPERS

REINIGING VAN SANITAIRE 
RUIMTES ONTSTOFFINGMICROVEZELDOEKEN

erGO!
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Uiteraard biedt UNGER ook een 
uitgebreid portfolio met gereedschap 
en accessoires, die elke wens bij de 
professionele vloerreiniging en 
-verzorging vervullen. Of het nu gaat 
om een vloerwisser of een vloer-
schraper met passende stelen of 
divers onderhoudsgereedschap – 
UNGER biedt overal ondersteuning.
WaterWand, AquaDozer®, SmartColor

Dankzij het nieuwe erGO! clean en 
erGO! wax-systeem wordt de reiniging 
en het onderhoud van vloeren 
gebruiksvriendelijker en efficiënter 
dan ooit. De ergonomische vorm van 
de S-telescoopsteel ondersteunt de 
reinigingsbeweging optimaal.
erGO! clean, erGO! wax

UNGER biedt de juiste product oplossing 
voor elke vloerreiniging en -verzor-
ging. Het kwaliteitsassortiment bevat 
verschillende vloermop systemen uit 
kwaliteitsvol materiaal, alsook een 
keuze aan dubbele emmers en een 
innovatieve reinigings wagen.
SmartColor, erGO! clean 
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GEÏNTEGREERDE 
DOSERINGSHENDEL

VERSTOPPINGSVRIJ PULSE�
JET SYSTEEM VOOR 
NAUWKEURIGE DOSERING

DRAAIBARE 
GREEP

TELESCOOPSTEEL  
1,30 � 1,70 M

ERGONOMISCHE S�VORM 
ONDERSTEUNT DE 

SCHOONMAAKBEWEGING

NIEUWSTE MICROVEZEL�
TECHNOLOGIE:  GLIJDT 
PRIMA EN NEEMT VUIL 

GOED OP

VERVANGBARE TANK 
MET KLEURCODERING 
EN MAATAANDUIDING

READY�TO�GO:  
ALTIJD EN OVERAL GEBRUIKSKLAAR

HOGERE PRODUCTIVITEIT  
DOOR MOEITELOOS WERKEN

EEN PROFESSIONEEL WERKTUIG  
VAN DE BESTE KWALITEIT

• Meteen gebruiksklaar
• Geen tijdrovende opzet, zoals emmers vullen
•  Bliksemsnel vervangen van chemische reinigingsmiddelen

•  Biedt medewerkers optimaal ergonomisch werken en 
beschermt tegen beroepsmatige aandoeningen

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

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

Feel the intuitive 
motion.
Ervaar de intuïtieve S-beweging met 
minimale krachtsinspanning:  
het supersnelle erGO! clean vloer-
reinigingssysteem.
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 doorheen en verspreid het vuil zich. Er 
verstrijkt kostbare tijd voordat het schoonmaakpersoneel 
het schoonmaakmateriaal in elkaar heeft gezet.
De nieuwe UNGER erGO! clean maakt hier korte metten 
mee: snel, ergonomisch en professioneel.

Getest door: 

�-0&��&�������

FS�0��DMFBO



71

Rugzak, incl. zak, slang en klapstraaleenheid

HOGERE PRODUCTIVITEIT DOOR CONSTANT WERKEN 
ZONDER ONDERBREKING

EEN PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP  
VAN DE BESTE KWALITEIT

• Polymeer aanbrengen door slechts 1 persoon
• Geen tillen en dragen van zware jerrycans
•  Biedt medewerkers optimaal ergonomisch werken en 

beschermt tegen beroepsmatige aandoeningen

•  Pluisvrije, niet-zuigende omtrek om de coating eenvoudig 
en perfect te verdelen

Efficiënter dan ooit!
Supersnel & ergonomisch met 
slechts één persoon.
Voer het beschermen van linoleum en pvc vloeren professio-
neel uit met de nieuwe UNGER erGO! wax dankzij de rugzak 
met een capaciteit van 5 liter. Bereik perfecte werkresultaten 
door een gelijkmatige toepassing met het verstoppingsvrije 
puls-straal-systeem voor een nauwkeurige dosering.
De telescoopsteel van het UNGER erGO! wax vloerreini-
gingssysteem erGO! kan nauwkeurig worden aangepast 
aan de maat van de bediener. Hierdoor wordt de rug 
gespaard bij bekledingen. De draaibare greep maakt 
eenvoudig werken mogelijk, zonder vermoeidheid. Verkrijg-
baar als S-versie en als rechte versie.

De intuïtieve  
S-beweging  
nu standaard:
Ergonomisch werken voor  
oppervlakken zonder limiet!
Na het grote succes van erGO! clean met geïntegreerde  
vloeistoftank  en activering, bestaat onze rug- en gewrichts-
vriendelijke innovatie nu standaard voor alle UNGER 
vloerreinigingssystemen: de telescopische S-steel. Kracht-
besparend en intuïtief in beweging garandeert hij perfecte 
reinigingsresultaten met een maximaal aantal vierkante 
meter en minimale training.

DRAAIBARE 
ERGONOMISCHE 
GREPEN

INTUÏTIEVE  
S�BEWEGING  

MET MINIMALE  
KRACHTINSPANNING

TELESCOPISCHE STEEL 
1,30 � 1,70 M
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