
 

 

PERSBERICHT 

 

Red Dot Design Award 

UNGER Stingray bekroond voor uitstekend productdesign 

 

Solingen – Het binnenreinigingssysteem UNGER Stingray werd met de internationaal 

gerenommeerde Red Dot Design Award bekroond. De vakjury verkoos het innovatieve product uit 

meer dan 5.500 inzendingen tot winnaar in de categorie “Product Design”. 

 

„Wij zijn bijzonder blij dat we deze belangrijke en wereldwijd erkende prijs hebben gewonnen“, zegt 

Jochen Wagener, Senior Director of Marketing & Sales bij UNGER. „De prijs bevestigt de 

baanbrekende designkwaliteit van de UNGER Stingray. Het product werd ontworpen met als doel 

een optimale performance en een eenvoudige hantering te garanderen. Daarmee bieden wij 

glazenwassers een aanzienlijke meerwaarde in hun dagelijks werk. Dankzij de UNGER Stingray zijn 

ze in staat om grote glasoppervlakken in minder tijd te reinigen.“  

 

Met het binnenreinigingssysteem werken professionals tot 25 procent sneller dan met een 

sproeifles en doek. Bovendien spaart UNGER Stingray 39 procent aan reinigingsmiddel uit. 

Glazenwassers kunnen glasoppervlakken tot 150 m² met een zakje reinigingsvloeistof Stingray 3M 

Scotchgard glasreiniger schoonmaken. 

Voor deze innovatieve voordelen werd UNGER Stingray al meerdere keren bekroond, onder andere 

met de ISSA en de The Cleaning Show Innovation Award. 

 

Op 3 juli wordt de designprijs in het kader van een gala in het Red Dot Design Museum Essen 

uitgereikt. Tegelijk komt dan het Red Dot Design Yearbook 2017/2018 met alle winnende producten 

van het jaar uit. 

 

 



 

 

 

 

 

Over de Red Dot Design Award: 

De Red Dot Design Award wordt door het Design-Zentrum Nordrhein-Westfalen georganiseerd en is 

een van de grootste designwedstrijden ter wereld. Deze wedstrijd is opgedeeld in drie categorieën: 

Product Design, Communication Design en Design Concept. De jury, die de award een keer per jaar 

uitreikt, bestaat uit de grootste designers van over heel de wereld, journalisten en branchekenners. 

 

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. 
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