
 

 

PERSBERICHT 

 

Een nieuw tijdperk in het reinigen met zuiver water breekt aan - 
met het nLITE telescoopsteelsysteem van UNGER 
 
Met de revolutionaire nLITE zet UNGER de stap naar de volgende dimensie in het reinigen 
met zuiver water. nLITE is gebaseerd op een geheel nieuwe en baanbrekende 
telescoopsteeltechnologie waarmee nauwkeuriger, gemakkelijker en sneller ruiten en 
gevels met zuiver water kunnen worden gereinigd. Dankzij veel slimme features is de nLITE 
het meest vooruitstrevende telescoopsteelsysteem op de reinigingsmarkt. 
 
UNGER staat voor klantgerichte ontwikkelingen en innovatieve ideeën, wat ook nu weer 
blijkt bij zijn nieuwste product. Met de 8,6 meter lange telescopische basissteel van nLITE 
kan nauwkeurig en stabiel tot aan de tweede verdieping worden gewerkt. Desgewenst kan 
het basiselement met de telescopische uitbreidingssteel worden verlengd, zodat kan 
worden gewerkt tot op 22 meter hoogte resp. de zesde verdieping. De PrecisionGrip 
steelvorm is ergonomisch aangepast, zodat hij uitstekend in de hand ligt. Daardoor kan 
gemakkelijk en nauwkeurig worden gewerkt. Ook de klemmen zijn revolutionair: de Smart 
Lock klemmen van robuust 2-componentenmateriaal kunnen met slechts één vinger 
worden bediend voor het snel en veilig vastzetten van de afzonderlijke steelelementen. 
Dankzij de slimme, geïntegreerde slanggeleiding kan bovendien zonder onderbrekingen 
worden doorgewerkt.  

Een mijlpaal in het reinigen met zuiver water 

nLITE onderscheidt zich door de lichte en toch robuuste materialen. Met vier verschillende 
carbonmaterialen biedt UNGER de perfecte oplossing voor alle werkzaamheden en 
hoogtes. Elk van de vier gebruikte klassen is ultralicht en toch extreem sterk. De nLITE 
telescoopstelen verdraaien niet tijdens de reiniging. De optimale verhouding stabiliteit-
gewicht en de hoge stijfheid van de steel spaart krachten en tijd.  

Het schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals overhangende gevels, serres of 
koepeldaken vormt vaak een uitdaging. Met het modulaire hoekadaptersysteem van nLITE 
lukt ook dat in een handomdraai. Het flexibele systeem kan worden gecombineerd tot 
verschillende varianten. Het wisselen van de borstel of aanpassen van de hoek is pijlsnel 
gedaan met slechts één klik. 



 

 

Volledig geoptimaliseerd borstelconcept 

Ook op het gebied van de borstels gaat UNGER voor innovatie. Met de rinse bar, een 
speciale strip met sproeikop boven de borstel, komt de juiste hoeveelheid zuiver water 
precies daar waar het nodig is. De in het midden van de borstel ingebouwde nozzles 
garanderen een krachtige verwijdering van vuil. Een ander highlight is de swivel functie die 
180 graden vrij kan draaien. Door de S-beweging wordt het werkgebied vergroot. Dat is 
vooral handig bij het reinigen vanaf een hoogwerker of een gondel. Met de power borstel 
technologie biedt UNGER een geheel nieuw reinigingsgevoel: de borstelharen hebben twee 
verschillende lengtes. De kortere haren aan de binnenkant zijn vergelijkbaar met natuurlijke 
haren en garanderen een grote reinigingskracht. Dankzij de langere haren aan de 
buitenkant kan de borstel gemakkelijk en probleemloos over de oppervlakken glijden.  

 

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 90 landen. 
 

http://www.ungerglobal.com/

