
 

 

PERSBERICHT 

 

Nieuw, mobiel RO-waterfiltersysteem van UNGER: effectief en 
economisch 
 
Reinigen met zuiver water met minimale inspanning: reinigingsspecialist UNGER brengt met 
de HydroPower RO S het instapmodel op het gebied van mobiele RO-waterfiltersystemen 
op de markt. Het bijzondere aan het compacte reinigingsapparaat is dat het effectief en 
economisch is. 
 
UNGER voorziet met de HydroPower RO S in een leemte wat betreft het aanbod 
omgekeerde osmose filtersystemen en vult zo de onderkant van het assortiment aan. Het 
nieuwe, handzame model levert 200 liter zuiver water per uur voor het residuvrij reinigen 
van ruiten en gevels. De investeringskosten zijn gering, de bedrijfskosten zeer laag. Met 
name in gebieden met hard water is de HydroPower RO S zeer doeltreffend. Voor extreem 
vervuilde oppervlakken is er een handige boost functie. Met max. 1.000 liter water per uur 
wordt vuil gewoon weggespoeld, ook van plaatsen die met de borstel moeilijk bereikbaar 
zijn.  
 
Ook bij zijn nieuwe waterfiltersysteem maakt UNGER gebruik van de beproefde RO-
technologie. Tijdens een drietraps filteringsproces wordt leidingwater 100 procent 
gezuiverd. Het combivoorfilter filtert de kleinste deeltjes en chloor. Opgeloste mineralen 
worden met behulp van het premium RO-membraan verwijderd. De laatste resterende 
mineralen filtert het DI-filter uit het water. Het resultaat: 100 procent zuiver water voor 
perfecte, streeploze glasbewassing. 
 
De HydroPower RO S kan eenvoudig worden getransporteerd. Dankzij zijn compacte 
afmetingen en het hoogwaardige ontwerp past hij probleemloos in de kofferbak. De 
bediening is eenvoudig en veilig. Daarmee is de HydroPower RO S het perfecte mobiele 
filtersysteem voor mensen die beginnen met het reinigen met zuiver water, met name in 
gebieden met hard water. 
 

Meer informatie: www.ungerglobal.com 
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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 90 landen. 


