
 

 

PERSBERICHT 

 

UNGER Black Series: Verbeterde topseller in Limited Edition 
 
Adembenemend design, hoogwaardige kwaliteit – UNGER brengt enkele van zijn topsellers 
voor de glasbewassing uit als strikt gelimiteerde speciale editie. De Limited Black Series 
Edition is vanaf 15.06.2020 te verkrijgen. 
 
Alle producten van de Black Series werden geoptimaliseerd en worden in premium kwaliteit 
aangeboden. Zo werd de ErgoTec raamwisser met de exclusieve rail uitgerust. Het 
powerrubber van de wisser is geschikt voor gebruik het hele jaar door en heeft een zeer 
goed glijdvermogen en houdbaarheid. Ook de ErgoTec inwasser heeft een verbeterde 
microvezelhoes. De power microvezelhoes heeft een 20 procent hogere wateropname dan 
gebruikelijke microvezelhoezen. Daardoor wordt het glasreinigingsgereedschap nogmaals 
economischer in hantering. Hetzelfde geldt voor de UNGER Black Series Power Liquid. De 
professionele zeep heeft een nieuw recept. De powerformule is zeer krachtig en zorgt voor 
glanzende, streeploze resultaten. Alle afzonderlijke producten zijn ook in de exclusieve 
Limited Black Series Edition glasbewassingsset te verkrijgen, inclusief praktische 18-liter-
emmer in exclusief zwart en met actielogo. 
 
Slijtagebestendige en coole look 
In de hoogwaardige verpakking met cool design is de kit van de Black Series een echte 
eyecatcher – en daarom optimaal om op de POS te plaatsen. Daarbij werd de verpakking 
extra geoptimaliseerd voor de verzending wat in het bijzonder online handelaars een echt 
voordeel biedt. Alle producten van de Limited Edition zijn zwart-groen: een look, net zo 
krachtig als het vermogen van de UNGER werktuigen. 
 
Producten van de Limited Black Series Edition: 
 

• UNGER Black Series ErgoTec raamwisser, 35 cm en 45 cm 

• UNGER Black Series Power wisserrubber, 35 cm en 45 cm 

• UNGER Black Series Power inwashoes, 35 cm en 45 cm 

• UNGER Black Series Power Liquid, 1 liter 

• Alle producten zijn ook als UNGER Black Series vensterreinigingsset te verkrijgen 
 
Meer informatie: www.ungerglobal.com 

 



 

 

 
 

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. 


