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De intuïtieve S-beweging  
nu standaard:
Oppervlakte bereik zonder limiet!
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Ergonomisch werken voor Oppervlakte bereik zonder limiet!
Na het grote succes van erGO! clean met geïntegreerde tank en activering, bestaat onze rug- 
en gewrichtsvriendelijke innovatie nu standaard voor alle UNGER vloerreinigingssystemen: 
de telescopische S-steel. Krachtbesparend en intuïtief in beweging garandeert hij perfecte 
reinigingsresultaten met een maximaal aantal vierkante meter en minimale opleidingskosten.

VLAKMOP COMPLETE SETKLITTENBAND MOP COMPLETE SETVLAKMOP STARTER SET

ART.-NR. PRODUCT OMSCHRIJVING VPE

Telescopische S-steel zonder activering
• Ondersteunt de intuïtieve S-wisbeweging
•  Compatibel met alle UNGER vleurmophouders  

of alle 21 mm diameter mophouders
• In hoogte verstelbaar 1,30 – 1,70 m

Microvezel vlakmop 40 cm
•  Hoogwaardige microvezel mop met excellente  

glijeigenschappen en uitstekend reinigingsvermogen
• Compatibel met de UNGER mophouders (SM40G, SM40R, FAPMH)
• Tot max. 300 wascycli
• Inclusief kleurcoderingsstrook om af te snijden

Microvezel klittenband mop 40 cm
•  Hoogwaardige microvezel mop met excellente  

glijeigenschappen en uitstekend reinigingsvermogen
• Compatibel met alle gangbare klittenbandmophouders
• Tot max. 300 wascycli
• Inclusief kleurcoderingsstrook om af te snijden 

Microvezel vlakmop 40 cm
•  Hoogwaardige microvezel mop met excellente  

glijeigenschappen en uitstekend reinigingsvermogen
• Compatibel met alle gangbare vlakmophouders
• Tot max. 300 wascycli
• Inclusief kleurcoderingsstrook om af te snijden

Klittenband mophouder 40 cm
• Voor alle standaard klittenband moppen
• Snelle en eenvoudige toepassing
• Klikvoorziening voor de erGO! steel

Vlakmophouder 40 cm
• Voor alle standaard vlakmoppen en alle UNGER vlakmoppen
• Snelle en eenvoudige toepassing
• Klikvoorziening voor de erGO! steel

ART.-NR. OMSCHRIJVING VPE

•  FAPLW – telescopische 
S-steel zonder activering

•  FAPMH – vlakmophouder 
40 cm

•  FAPMM – microvezel 
vlakmop 40 cm

ART.-NR. OMSCHRIJVING VPE

•  FAPLW – telescopische 
S-steel zonder activering

•  FAVMH – klittenband mop-
houder 40 cm

•  FAVMC – microvezel  
klittenband mop 40 cm

ART.-NR. OMSCHRIJVING VPE

•  COMSG – SmartColor 
Combo 15 l grijs

•  FAPLW – telescopische 
S-steel zonder activering

•  FAPMH – vlakmophouder 
40 cm

• FAPML – vlakmop 40 cm 
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Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de UNGER Germany GmbH in de meest 
recente versie van toepassing, te bekijken op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen detailhandelsprijzen exclusief btw. Alle informatie onder voorbehoud, wijzi-
gingen voorbehouden.
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