
 

 

 

Minőségi takarítóeszközök profiknak! 



 

 
 Utántölthető bármilyen alkohol 

tartalmú tisztítófolyadékkal.  

 Eldobható tisztító fej az újra 

szennyeződés elkerüléséhez. 

 A légkörben nem terjed a vegyszer. 

 A teleszkóp rendszer lehetővé teszi, 

hogy távolságot tartsunk a szennyezett 

felülettől.  

 A tisztító folyadékot közvetlenül a 

felületre lehet felvinni.  

 
 

 
 

 
 

 

 Az eltávolítható tartály biztosítja: 

 Mindig kész és könnyen használható a 

padló tisztításához és fertőtlenítéséhez. 

 Nincs szennyeződés továbbitás a 

permetező fúvóka és fix tank miatt. 

 

 

 Könnyen lehet használni és közvetlenül 

lehet a tisztítószert a felületre helyezni. 

 Könnyen feltölthető vagy cserélhető a 

tank.  

 Színkóddal ellátott vegyszer tankok és mop 

fejek. 

 Bármely eldobható mopfej ráhelyezhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cikkszám termék 

SRKOD QuikPad Stingray csomag 160 OS – 
1,66 méteres teleszkóppal 

SRPD3 QuikPads, 25 db 

SRPD4 QuikPads, 100 db 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cikkszám Termék 

FAKT2 Padló tisztító szett PRO 

FAVMC Tisztító fej 40cm 

FABTL Nagy tank, 1000 ml 

FABTS Kicsi tank 500 ml 

FABAP Hátizsák, 5l 

 

Minőségi takarítóeszközök profiknak! 



 
 

 

 

Termék 

Övre szerelhető spray palack 

ErgoTec® 

ErgoTec® öv 

Mikroszálas kendő, sárga,40 x 40 cm 

Cikkszám 

BSTBT 

ME40J 

 
 Sokféle méretben kapható, minden típusú hulladékhoz és 

környezetben. 

 A hulladékot akár 2 méter távolságból is 

felszedhetjük. Érintésmentes takarítás.  

 

 

Cikkszám Termék 

NT090                      NiftyNabber® Trigger csipesz, 93 cm 

NN900  NiftyNabber® Pro, 97 cm 

NN40R NiftyNabber® szaniter, piros, 53  cm 

 

 A takarító megfelelő távolságból tud WC-t takarítani.  

 Íves hajlított vége a kefének lehetővé teszi a nehezen 

hozzáférhető felületek takarítását.  

 Cserélhető kefefej - Nincs szükség a teljes kefe cseréjére. 

 Az összes alkatrész külön megvásárolható. takarítótól. 

 Mély kefe tartó – távoltarja a szennyeződést a takarítótól. 

 

 
 

Cikkszám Termék 

BBWHR WC kefe komplett 

BRHR WC kefe fej (2 db) 

Minőségi takarítóeszközök profiknak! 

Különböző típusú felületek takarító 

eszközei 

• Minden munkafolyamatra személyre szabott eszközök. 

• Lehetővé teszi az alapos fertőtlenítési eljárást. 

• Az eszköztartó öv segítségével minden takarító 

eszköz kéznél van.  

• Minden alkotórésze teljesen mosható. 

• A munkakötény segítségével el lehet különíteni a koszos 

és a tiszta törlőkendőket. A törlőkendők színkódja 

alapján könnyen megkülönböztethető.  

• A mobil, kihúzható permetezőfej lehetővé teszi a 

nehezen hozzáférhető területek távoli tisztítását. 

Bármilyen menetes vegytárolóra felszerelhető.  

• Az övre szerelt palack nagyobb mennyiségű vegyszer 
használatát teszi lehetővé, így kevesebb a feltöltési 
idő és kevesebb terhelés jut a munkatársra.  

• 5 színben kapható takarító kendők eleget tesznek a 
HACCP előírásainak. 

 



 

 
 

TERMÉKÖSSZESÍTŐ 
 
 
 
 
 

Cikkszám Termék Leírás nettó ár 

STINGRAY OS & QUIKPADS 
SRKOD QuikPad Stingray szett 

160 OS – 1,66 m 

 

1 db Stingray takarító fej nyéllel (tartalmazza a 2x 

Alkaline AA elemet),  

1× SREXL 1,24 méteres teleszkóp  

1× SRADK Adapter 25 db eldobható QuikPads 

68 058 Ft 

SRPD3 QuikPads, 25 db Higiéniai szempontból tiszta, eldobható 54% 
poliészter, 46% viszkóz 

6 584 Ft 

SRPD4 QuikPads, 100 db Higiéniai szempontból tiszta, eldobható 54% 
poliészter, 46% viszkóz 

25 650 Ft 

erGO! takarító rendszer 
FAKT2 

 

Padló tisztító szett – 

tisztító fejes PRO 

Tartalma: S-Teleszkópos nyél FAEPL, Mop tartó 
fej, és mikroszálas mop 40 cm FAVMH / FAVMC, 
Tank 1.000 ml & színkód karikák FABTL / FAORS 

47 310 Ft 

FAVMC Mop 40 cm Kiváló minőségű mikroszálas mop, könnyen 
csúszik és kiváló a tisztításhoz. Kompatibilis az 
összes szabványos rendszerrel. Mosási ciklus 300. 
Színkóddal ellátott. 

3 459 Ft 

FABTL Nagy tank, 1l Tartalmazza a lecsavarható fúvókat. Könnyen 
kiüríthető, összeszerelhető és kezelhető. 

4 731Ft 

FABTS Kicsi tank 0,5l Tartalmazza a lecsavarható fúvókat. Könnyen 
kiüríthető, összeszerelhető és kezelhető. 

4 416 Ft 

FABAP Hátizsák, 5l Erős nejlon hátizsák kemény 5 literes tartállyal 40 960 Ft 

FELÜLETEK TAKARÍTÁSA 

SOABG Övre szerelhető spray Illeszkedik az övhöz az optimális súlyelosztáshoz. 
Flexibilis slag könnyen mozgatható fel és le. 1 l 
palack.  Kompatibilis sztenderd palackokkal is. 
Színkóddal ellátott a könnyű megkülönböztetés 
miatt. 

1 834 Ft 

BSPOU ErgoTec® kötény 3 zsebes. Elkülöníthető a száraz és a vizes kendő. 
A középső zseb hurkokkal és szórítóval ellátott. 

7 395 Ft 

BSTBT ErgoTec® öv Erős öv az eszközök szállításához. 4 karika, 
beakasztó gyors kiengedővel. 

7 988 Ft 

ME40J Mikroszálas kendő, 

sárga 40 x 40 cm 

Magas minőségű mikroszálas kendő. Mosási 
ciklus 200., 250 g 5 színben kapható 

341 Ft 

SZEMÉTSZEDÉS 
NT090 NiftyNabber® Trigger 

csipesz, 93 cm 

Tartós szemétszedő csipesz erős belső fém 
rúddal, 360° fokban elforduló fej és rendkívül 
érzékeny irányító markolat. 

6 661 Ft 

NN900 NiftyNabber Pro 

csipesz 97 cm 

Nehezebb munkákhoz használható szemétszedő 
csipesz, erős belső fém rúddal, erős karmok és 
robusztus acéltengely. 

7 870 Ft 

NN40R NiftyNabber® szaniter 

csipesz, piros, 53 cm 

A higiénikus univerzális fogó. Távolságot tartva 
lehet a szemetet szedni. Alumínium és fém. Erős 
gumibevonatos karmok, mely segítségével 
precízen lehet a tárgyakat felemelni.  

6 170 Ft 

WC KEFE 
BBWHR WC kefe komplett Komplett készlet professzionális alkalmazáshoz. 

66 cm hosszú nyél, 360°-os kefe. Cserélhető kefe 
és alkatrészek. Lehet kézben vinni, illetve kocsira 
akasztani. Könnyen kiüríthető.  

8 612 Ft 

BBRHR WC kefe fej (2 db) Pót kefe 3 031 Ft 

 

Minőségi takarítóeszközök profiknak! 

Unger Magyarország 
+36 30 439-5726 
Szőlőkert utca 9. 

1033 Budapest 
www.unger.hu 

http://www.unger.hu/

