
 

 

PERSBERICHT 

 

Unger wint Innovatieprijs 

Unger Stingray blinkt uit in alle toepassingsgebieden 

 

Solingen/Chicago – Op de internationale schoonmaakbeurs ISSA/Interclean North America werd 

Unger met de ‘Innovation Award’ onderscheiden.  

In de categorie ‘Supplies and Accessories’ kon de Unger Stingray, een systeem voor glasreiniging 

aan de binnenzijde, de geselecteerde vakjury overtuigen en de begeerde prijs winnen. 

 

Het aantal deelnemers aan de „Innovation Award“ was groot: in totaal registreerden 50 

schoonmaakbedrijven hun producten voor de wedstrijd over de verschillende categorieën. 

Een gerenommeerde vakjury van distributeurs, opdrachtgevers en bedrijven die facility service 

aanbieden beoordeelde op de beurs welk product over het meeste potentieel voor de toekomst 

beschikt. Daarbij stonden niet alleen innovatiekracht, kwaliteit en productiviteit centraal, maar ook 

effectiviteit en veiligheid.  

De jury koos in de categorie ‘Supplies and Accessories’ voor de Unger Stingray als uitstekende 

innovatie.  

Het binnenreinigingssysteem werd bijzonder goed beoordeeld, omdat het over unieke voordelen 

beschikt en het de reiniging in diverse toepassingsgebieden makkelijker en efficiënter maakt.  

 

Unger Stingray – Zo kunnen schoonmakers makkelijker en efficiënter werken 

Met de Stingray heeft Unger een toekomstgerichte, duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing 

voor de reiniging van glas aan de binnenzijde ontwikkeld. Het product is makkelijk hanteerbaar en 

kan op een eenvoudige manier worden gebruikt.  

Als schoonmakers moeizaam met doek en spuitfles werken, neemt dat veel waardevolle tijd in 

beslag en kan dat in tal van fouten resulteren. Met het efficiënte glasreinigingssysteem voor binnen 

is volgens de ‘Zeit und Verbrauchsstudie Glasinnenreinigung’ van Hygiene Consult HyCo Mück 



 

 

hetzelfde werk 25 procent sneller gedaan dan met spuitfles en doek. Niet alleen het sproeien en het 

reinigen kunnen in één werkfase worden geklaard. Ook ramen en kozijnen kunnen met de 

microvezel Tripad gelijktijdig worden gereinigd. Daarbij wordt voor 39 procent op 

schoonmaakmiddel bespaard. 

Dankzij de driehoekige vorm kunnen schoonmakers met de Unger Stingray alle hoeken en zeer 

moeilijk toegankelijke plaatsen reinigen. Vrijwel foutloos werk is zelfs mogelijk op grotere hoogtes. 

Met een verlengstuk kunnen oppervlakken tot op vier meter hoogte worden gereinigd.  

Ook met de gezondheidsaspecten wordt rekening gehouden. Het sproeisysteem, dat in de pad is 

ingebed, maakt het glas betrouwbaar nat met de productieve, professionele glasreiniger 3M 

ScotchgardTM en beschermt de gebruiker tegen het inademen van sproeinevel. 

De Unger Stingray maakt duurzaam en efficiënt werken bij alle toepassingen mogelijk en heeft 

daarbij ook aandacht voor de ecologische, economische en gezondheidsaspecten. 

 

Over UNGER 

UNGER is internationaal een marktleider op het gebied van professionele reinigings- en 
onderhoudsgereedschappen. Alle UNGER systemen worden zo ontworpen dat de werkzaamheden 
op een efficiënte, ergonomische en grondige wijze kunnen worden verricht. De portfolio bevat zeer 
professionele zuiver water reinigingssystemen, een uitgebreid assortiment glasreinigingsproducten, 
reinigings- en onderhoudssystemen voor vloeren, een kleurgecodeerd systeem voor het reinigen 
van oppervlakken en een reinigingssysteem voor sanitaire ruimtes. Naast de hoge kwaliteitseisen en 
een innovatieve productontwikkeling biedt UNGER ook een uitgebreide klantenservice. 
De hoofdvestiging van het in 1964 in Hamburg opgerichte bedrijf is in Solingen (Duitsland) en in 
Connecticut (VS). Het groeiende mondiale bedrijf werkt samen met gespecialiseerde 
handelspartners in ruim 80 landen. 
 


