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UNIQUE. STRONG. 
UNGER.BLACK SERIES: GELIMITEERDE SPECIALE EDITIE

Alles wat de professionele schoonmaker dagelijks nodig heeft 
in een zeer gelimiteerde speciale editie van hoogwaardige, in de 
praktijk bewezen UNGER gereedschappen: Black Series.

De Black Series glasreinigings kit onderscheidt zich door 
nieuwe, overtuigende prestatiekenmerken van de afzonderlijke 
gereedschappen. Echte productverbeteringen die tijdens de 
werkzaamheden merkbaar lonen. Daarbij komt het moderne, 
markante ontwerp van de speciale editie waarmee de  
exclusiviteit van deze set ook zichtbaar is.

En dat is precies de kwaliteit van UNGER die voldoet aan de 
hoogste professionele eisen.

ERGOTEC® WISSER  

•  Ergonomisch twee-componenten 
handvat, in exclusief zwart en met 
lasergegraveerd actielogo 

•  Gelimiteerd verkrijgbare rail met 
groen Power wisserrubber

NIEUW!
Groen Power 
wisserrubber  
met buitengewone  
glijcapaciteit

 POWER WISSERRUBBER 
•  Gemiddelde shore-hardheid –  

voor gebruik het hele jaar door 

• Streeploze resultaten

• Lange levensduur

• Professionele kwaliteit - Made in Europe

NIEUW!
20 % meer  
wateropname 
dan gebruikelijke  
microvezelhoezen
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UNGER.

20 % meer  
wateropname 
dan gebruikelijke  
microvezelhoezen

EMMER VOOR GLASREINIGING
• Handige emmer, exclusief zwart met actielogo 

• Incl. kunststof steunen voor inwasser en wisser POWER LIQUID
•  Professionele ultra geconcentreerde  

glasbewassingszeep (concentraat 1:100)

•  Powerformule met ultieme reinigings-
kracht voor streeploze resultaten

ERGOTEC® INWASSER
•  Ergonomische twee-componenten  

inwasser, in exclusief zwart

•  Power microvezel inwashoes met  
schrobpad voor ultieme reinigingskracht

• Geschikt voor wasmachine en wasdroger

NIEUW!
Powerformule, 
extra lang 
schuimend

UNGER BLACK SERIES 
GLASREINIGINGS KIT EXCLUSIEF &  

GELIMITEERD



VK
68

3UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

www.ungerglobal.com

OVERZICHT VAN DE UNGER BLACK SERIES

Leverings- en betalingsvoorwaarden: Voor bestellingen van onze  
zakelijke klanten en voor onze leveringen geldt uitsluitend de nieuwste 
versie van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van UN-
GER Germany GmbH die ter inzage beschikbaar is op  
www.ungerglobal.com. Bestelling moet gedaan worden in de  
actieperiode. Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. omzetbelasting.  
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend, alle gegevens 
onder voorbehoud van wijzigingen. Niet mogelijk in combinatie met 
andere kortingen. Zolang de voorraad strekt.
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Art.nr. Omschrijving VPE

AKBS35
UNGER Black Series glasreinigingsset: 
ErgoTec® wisser (35 cm), ErgoTec®  inwasser 
(35 cm), Power Liquid, emmer

1

UNGER Black Series glasreinigingsset

Art.nr. Omschrijving VPE

ES35S Black Series ErgoTec® wisser, 35 cm 10

ES45S Black Series ErgoTec® wisser, 45 cm 10

RR35G Power wisserrubber, groen, 35 cm 10

RR45G Power wisserrubber, groen, 45 cm 10

BS350 Black Series Power inwashoes1, 35 cm 10

BS450 Black Series Power inwashoes10, 45 cm 10

FR10S UNGER’s Power Liquid, 1 l 12

Black Series artikelen

* Alle Black Series producten worden na ontvangst van de bestelling chronologisch verzonden. Mogelijk kan 
de levering door de grote vraag enigszins worden vertraagd.

ZOLANG 
DE VOORRAAD  

STREKT*

1  100% polyester


