
NIEUW

ALS JE HOOG WILT GAAN, HEB JE EEN STERKE GRIP NODIG:
De nieuwe OptiLoc-telescopische stelen



„De nieuwe OptiLoc-steel is echt geweldig om 
vast te houden en mee te werken.“
Jeremia Franke, al meer dan 5 jaar gepassioneerd glasreiniger

UNGER telescopische stelen zijn bij de professionele  
glasreiniging altijd al de ideale uitrusting om probleemloos 
vanaf de grond te werken.

De 2- of 3-delige telescopische stelen van aluminium,  
die in 12 verschillende lengtes beschikbaar zijn, maken het 
reinigen van ramen en glasoppervlakken mogelijk tot op 
een hoogte van max. 10 m.

Voor nog meer bedienings- en handlingscomfort heeft 
UNGER de OptiLoc telescopische stelen nu verder  
geoptimaliseerd. Dankzij de nieuwe thermoplastische  
2 componenten schroefdoppen overtuigt de generatie van 
de OptiLoc telescopische stelen met talrijke voordelen:

• 2K grepen: verbeterde greepveiligheid ook met natte 
handen

• Ergonomischer werken door nieuw design van de greep
• Veilige stand bij het neerzetten
• Gewicht en stijfheid perfect uitgebalanceerd
• Hoogste kwaliteit - „Made in Germany“
• Optimale compatibiliteit met alle  

UNGER glasreinigingswerktuigen

VEILIGHEID OP HET  
HOOGSTE NIVEAU



NIEUW DESIGN VAN DE GREEP
•  Betere haptische eigenschappen door 2k-oppervlak

• Ergonomische en veilige grip ook in natte omgeving

ANTISLIP EINDKAP
•  Veilige stand bij het neerzetten van de  

OptiLoc telescopische stelen

• Beschermt tegen beschadigingen

ERGO TEC®  
VEILIGHEIDSCONUS
•   Compatibel met alle  

UNGER werktuigen.

• Verhindert het naar beneden  
vallen van de werktuigen

• Snelle en eenvoudige  
werktuigwissel

2 COMPONENTEN - 
SCHROEFDOPPEN
•  Eenvoudiger openen en sluiten

• Betere grip ook met natte handen
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EZ120 1,25 m 0,36

EZ250 2,50 m 0,62

EZ300 3,00 m 0,70

EZ400 4,00 m 0,92

EZ500 5,00 m 1,08

EZ600 6,00 m 1,30

ED180 1,85 m 0,71

ED370 3,75 m 1,10

ED450 4,50 m 1,30

ED600 6,00 m 1,60

ED750 7,50 m 1,82

ED900 9,00 m 2,20
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OPTI LOC STELT NORMEN

Telescoopsteel, 2-delig, met veiligheidsconus

Telescoopsteel, 3-delig, met veiligheidsconus

Art.-Nr. Afmeting
Netto gewicht  
in kg

Art.-Nr. Afmeting
Netto gewicht  
in kg

Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze 
leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalings- 
voorwaarden van de UNGER Germany GmbH in de meest recente  
versie van toepassing, te bekijken op www.ungerglobal.com.  
Alle informatie onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.


