
 

 

PERSBERICHT 

 

UNGER Stingray winnaar Innovatie prijs “ Window Cleaning” op de 2017 Cleaning Show in 
Londen 
 
WILLENHALL, VK (14 maart, 2017) – UNGERs Stingray ‘Reinigingsoplossing voor Binnenramen’, één 
van de recente innovaties van het bedrijf in zijn portfolio van slim reinigingsgereedschap, werd 
tijdens de 2017 Cleaning Show London uitgeroepen tot Winnaar in de ‘Categorie voor 
Ramenwassen’ van de Innovatieprijs 2017. 
 
UNGER heeft het Stingray-systeem geïntroduceerd om te voldoen aan de eisen van de klanten, die 
op zoek zijn naar een veilige, effectievere manier om binnen-glaswerk schoon te maken. De UNGER 
Stingray reinigt 25% sneller en gebruikt 39% minder schoonmaakmiddel dan de traditionele 
reiniging met spuit en doek. De UNGER Stingray stelt gebruikers in staat tot 150 m2 glas te reinigen 
met één enkel zakje ‘Stingray 3M Scotchgard Glasreiniger en Beschermer’.  
 
“Het winnen van de Cleaning Show Innovatieprijs is een eerbewijs aan het team dat dit 
revolutionaire gereedschap heeft ontwikkeld om schoonmaakprofessionals te helpen binnenramen 
sneller en beter te reinigen,” zei John Lombardo, vice-president van mondiale ‘sales and marketing’. 
“De UNGER Stingray is een geweldig voorbeeld van hoe wij bij UNGER doorgaan met het stimuleren 
van innovatie, zowel in de zin van onovertroffen functionaliteit als doordacht design.”  
 
De UNGER Stingray is het perfecte gereedschap voor: 
 

• dagelijks onderhoud – maakt ramen gemakkelijk schoon en houdt ze schoon 

• reikt hoog - reikt veilig tot 5,5 m vanaf de grond, geen ladder nodig 

• openbare ruimtes – sproeier-  en paddesign maakt veilig reinigen mogelijk zonder 

chemicaliën 

 in de lucht  te verspreiden 

• moeilijk te bereiken plaatsen – laag-profiel, driehoekige kop roteert 360 graden om alle 

plekken te bereiken 

Voor meer informatie over de Stingray reinigingsoplossing voor binnenramen, of om een 

demonstratie ter plekke aan te vragen, ga naar http://www.ungerglobal.com/nl . 

 

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 
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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. 
 


