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ErgoTec® Carbon
Art. Nr. VPE €/stuk
UCH00 1

Geïnspireerd door het vernieuwende ontwerp van de Unger 
Ultimate, presenteren we met trots de allereerste carbon 
wissergreep.
Deze superlichte greep, vervaardigd van het allerbeste  

carbonvezel materiaal, is ontworpen om u het allerbeste  
resultaat te bieden, zelfs na vele uren van intensief werk. 
Wissen wordt nu sneller en makkelijker voor u.

DE LicHtstE  
PRofEssioNELE  
wissERGREEP
Iedere handgemaakte greep 
wordt nauwkeurig geïnspect-
eerd om continu de hoogste 
kwaliteitsstandaard te 
garanderen.

•		18% lichter  dan de standaard 
ErgoTec® handgreep

(Gewicht in grammen)

concurrenten

•		Premium materialen 
Greep: Carbonvezel van hoge 
kwaliteit

 S-veer:   
 van hoogste kwaliteit RVS

•		Anti-slip coating   
voor een betrouwbare grip

Productafbeeldingen kunnen afwijken. Alle prijzen zijn 
aanbevolen eindverbruikerprijzen excl. btw. Geldend zijn 
de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
van Unger Germany GmbH. Alle informatie onder  
voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.

Glen Bailey, de snelste profes-
sional bij de glazenwasserskam-
pioenschappen 2015 in Engeland, 
versloeg de concurrentie met de 
UnGEr ErgoTec® carbon wisser.

VK
57

6

s-veer klemmechanisme   
om snel en eenvoudig het 
rubber te verwisselen of de 
rail te herpositioneren.

 compatible met  
s-rail en s-rail Plus

Past op telescoopsteel   
met ErgoTec®  
veiligheidsconus

Hoogwaardige verpakking   
om de greep tijdens  
transport te beschermen


