Unger vállalat
Unger

Folyamatos fejlesztések, ergonómiailag
ideális eszközök a professzionális
takarításhoz.
Nemzetközi márka, v ilágszerte működő
v állalat és piacv ezető a professzionális
takarító piacon.
Unger filozófiája - több mint 50 év tapasztalata alapján,
• Mindig az ügyfeleink az elsők,
• kiv áló minőségű eszközöket készítünk
a hatékony és higiéniai szempontból
is tökéletes takarítás érdekében,
• olyan megoldásokat kínálunk,
amelyek egy tisztább és
egészségesebb épülettakarítást
tesznek lehetőv é.
Nemzetközi díjak innováció, ergonómia és design témában:

Folyamatos támogatást nyújtunk
ügyfeleink számára: tanácsadás,
bemutatók műszaki ügyfélszolgálat
segítségév el.
Fontosnak tartjuk az ökológiai
fenntarthatóságot termékeink
fejlesztésénél, illetv e használatakor.
Minőségirányítási rendszerünk az ISO
9001szabványt követi.

Innovatív és hatékony eszközök

Jobb munkakörülmények – az ergonómikus eszközök
használatával.
Kevesebb munkavállaló tudja ellátni ugyan azt a
feladatot a hatékony eszközöknek köszönhetően.
Megnöv elt munkavállalói biztonság – könnyen
használható, adott tisztítási folyamatra tervezett
eszközök elősegítik a biztonságos munkavégzést.

1. Ügyfélelégedettség

A v endégek az étterem stílusát és hangulatát
értékelik.

A szolgálatás és az étteremben felszolgált
ételek minősége hozza létre az adott márkát
befolyásoló tapasztalatokat.

A v endégek 79% -a rendkív ül lényegesnek
tartja a takarítás minőségét és a higiénia
szintet.

A takarítás és a higiénia minősége
meghatározó a színfalak előtt és mögött is. Ez
befolyásolja az összképet.

Termékeink hozzájárulnak a legjobb piaci
jelenlét megtartását, kiépítését.

2. Üzemeltetés és hatékonyság

A hatékony takarítás érdekében lehetővé
kell tenni, hogy a munkatársak teljes
mértékben a tevékenységükre tudjanak
összpontosítani.

A munkavállalók munkaeszköz
használatának oktatása kulcsfontosságú: az
eszközök használata felhasználóbarát, logikus
és könnyed és ergonómiailag támogatott.

A takarító eszközök tárolása kis helyet igényel
a speciálisan Unger eszközökre tervezett
eszköztartókban.

Az Unger eszközöket úgy tervezték, hogy:
• Könnyen használható, minimális
képzéssel már alkalmazható.
• Az eszközök mindig készen állnak a
használatra, ezáltal meggyorsítják a
takarítást.
• Kompakt és könnyen tárolható.
A megfelelő eszközökkel a megfelelő
eredmény érhető el. A folyamatos
azonos minőségű eredmény, jobb
működési színv onalat eredményez.

3. Biztonság és felelősség

A v endégek és a személyzet biztonsága a
legfontosabb.
Termékeink kialakításuknak köszönhetően
megfelelnek a legmagasabb biztonsági és
ergonómiai szabv ányoknak.
Ennek köszönhetően minimalizálja a
kockázatot és támogatja a v endégek,
illetv e a munkatársak biztonságát.

Támogatja a folyamatos magas színv onal
megőrzését és garantálja az egészséges
munkahelyet.

Megoldásaink, javaslataink

 Egyszerű és könnyen használható
eszközök – a hatékonyabb működés
érdekében.
 Takarító rendszerek azonnal
használhatók, kevés előkészítési időt
igényel.
 Minimális képzés, betanítás szükséges a
használathoz.
 Megfelel a legmagasabb szabványoknak
és higiéniai követelményeknek.
 Professzionális takarítóeszközök, amelyek
hozzájárulnak az összképhez és növelik
vendégelégedettséget.

Konkrét megoldások

Ready-to-use
erGO!
padlótisztító
rendszer

Ready-to-use
Stingray beltéri
üv egtisztító
rendszer

Kiv áló
minőségű
ablaktisztító
rendszerek

Különböző
v astagságú, színű
mikroszálas
kendők

A tökéletes kombináció az Ön igényeinek megfelelően!

Ready-to-use
HydroPower
ozmózis
v ízrendszerek

Ready-to-use erGO! padlótisztító rendszer

Ready-to-use erGO! padlótisztító rendszer

Az erGO! padlótisztító rendszer az ergonómikus és hatékony takarításért!
Csökkenti a munkatársak fizikai megterhelését, nem kell a használat
során görnyedni, így csökken a vállakra, karokra és a csuklóra jutó
terhelés.
 használatra kész, mindig és mindenhol azonnal alkalmazható,
 kevesebb víz- és vegyszer fogyasztás,
 2 in 1 – felmosó és vegyszer egy eszközben, észrevétlen takarítás a
vendégtérben,
 akár 200 m 2 területet lehet vele feltakarítani óránként,
 kevesebb munkaóra – ezáltal kevesebb adóteher, költségek,
 hosszú élettartam - kiváló minőségű anyagból készül,
 könnyed munka, minimális erőfeszítés - magas termelékenység,
 segít megelőzni az izom-, a hát- és az ízületi betegségeket,
 masszív kialakítás az állandó használathoz,
 a legjobb minőségű professzionális eszköz.

Ready-to-use Stingray beltéri üvegtisztító rendszer

Ready-to-use Stingray beltéri üvegtisztító rendszer

Stingray, a leghatékonyabb beltéri tisztító rendszer! Az innovatív rendszerrel 25% kal gyorsabban lehet tisztítani és 39% -kal kevesebb vegyi anyagot használ fel*.
Unger Stingray, ideális eszköz az ablakok, fémfelületek és tükrök belső tisztítására:
 a munkatársak hatékonyan, gyorsan és biztonságosan végezhetik a takarítást,
 cseppmentesen lehet takarítani – akár papírok felett is, egy adott ponton.
 nem szükséges a bútorokat vagy más tárgyakat félretolni - sok időt takarít meg,
 a magas ablakokat is könnyen eléri létrahasználat nélkül **.

A hagyományos permetezéssel és törlőkkel való tisztítási módszerekkel összehasonlítva (Forrás: „Zeit- und
Verbrauchsstudie Glasinnenreinigung”, 16.07.15, Sabine R. Mück, Higiéniai tanácsadó Mück)
** Forrás: Piackutatás - Professzionális üvegtisztító. Németország / Egyesült Királyság, 2015, SR stratégiai útvonalak

•

A Stingray előnyei

Röviden:
 használatra kész, mindig és mindenhol azonnal alkalmazható,
 kevesebb munkaóra – ezáltal kevesebb adóteher, költségek,
 robusztus kialakítás az állandó használathoz,
 kevesebb víz és vegyszer fogyasztás,
 könnyed munka a minimális erőkifejtés, a felhasználó
 számára egyszerű rendszer miatt,
 profi eredmények, magas termelékenység - minimális
 képzéssel / magyarázattal,
 ergonomikus és biztonságos munkavégzés, csökkentett
 munkaterhelés az alkalmazottak számára,
 magasabb m² teljesítmény,
 hosszú élettartam - kiváló minőségű anyagból készül,
 a legjobb minőségű professzionális eszköz.
 Egy adott pont, felület takarítása is lehetséges,
 nincs szálló vegyszer és csöpögés.

Üvegtisztító eszközök

 Top eszköz: ErgoTec lehúzó és vizező termékcsalád

Takarító eszközök

 Top eszköz: Alumínium teleszkóp, 2,5 méteres – EZ250

Ablaktisztítás

 Az Unger termékei fejlesztése során a profi felhasználók tapasztalatait és
igényeit veszi mindig figyelembe.
 Minden takarítási feladatra megoldást nyújtunk. A hagyományos
tisztításhoz széles választékot kínálunk a vizezőktől az ablaklehúzókig, a
legújabb mikroszálas párnáktól a számos kefe fajtáig.
 Az innováció és az ergonómia mindig a kutatás és a termékfejlesztés
központi eleme. Ily módon a szakember gyorsabban, biztonságosabban
és hatékonyabban képes elvégezni a munkát.
 A különböző hosszúságú teleszkópoknak és az ergonómikus kialakítású
fogantyúknak köszönhetően a talajról biztonságosan és gyorsan lehet
dolgozni létra nélkül.
 Minden Classic márkájú eszköz illeszkedik az OptiLoc, az UniTec és a
TelePlus teleszkóp rendszerekhez, akár 60 cm-től a 20 méter magasságig.

Ready-to-use HydroPower ozmózis vízrendszerek kültéri
takarításhoz

Ready-to-use HydroPower ozmózis vízrendszerek kültéri
takarításhoz
ÜVEG – ABLAK – MŰANYAG – PORTÁL – FÉM - NAPELEM
A tiszta víz a legtisztább formában! A szűrési folyamat során az ásványi
anyagokat, a meszet és a sótartalmat kiszűri HydroPower filter a vezetékes vízből.
Szűrés után a végtermék, a tiszta víz 100%-ban ásványmentesített, a TDS értéke 0
ppm*.
A megtisztított víz kiváló tisztítási tulajdonságokkal bír – a felületen lévő
szennyeződést is magával ragadja, ezáltal csík, csepp és foltmentes takarítást
eredményezve. Teljesen környezetbarát, mivel nem szükségszerű a vegyi
anyagok vagy a szappan használata.
Az nLite teleszkóp rendszer segítségével nagy magasságban – akár 20 méter
magasan is biztonságos és hatékony módon lehet takarítani.
Időt és pénzt takarít meg!
Minden más módszernél tisztább
felületet eredményez.
* TDS Összes oldott szilárd anyag / ppm ppm / millió; részecskék / millió
** USA és EU adatok alapján.

Ready-to-use HydroPower ozmózis vízrendszerek kültéri
takarításhoz

Ready-to-use HydroPower ozmózis vízrendszerek kültéri
takarításhoz

Az Unger HydroPower DI egy mobil víztisztító rendszer a vezetékes víz
helyszíni tisztítására. Direkt ozmózis tisztítással tiszta vizet készít.

Teljesítmény a legmagasabb szinten:
 időt és pénzt takaríthat meg a HydroPower DI-val,
 könnyen és egyszerűen használható,
 alacsony beruházási költségek,
 hatékony, gyors munkavégzés,
 azonnal használható, nincs hosszú előkészületi munka.
 a direkt ozmózis víz használata után csíkmentesen szárad le a felület,
 a nagy magasságú nLite teleszkópok segítségével, akár 5 emelet
magasságig is takaríthatunk,
 minimálisra csökkenti az ablak tisztításával kapcsolatos költségeket,
rugalmas és mobil rendszer,
 A DI egy olcsó és komplett készlet, nLite teleszkóppal, slaggal és
kefével, körülbelül 1200 liter tiszta vizet lehet készíteni egy gyanta
filterrel, a víz keménységétől függően,
 a felhasználó számára biztonságos, a rendszer a városi
csapvíznyomással működik, nincs szükség áramforrásra.

Különböző vastagságú, színű mikroszálas kendők

A Unger mikroszálas kendőket több fajta takarítási folyamathoz lehet
használni. A kendők kiváló minőségű anyagokból készülnek, így hosszú az
élettartamuk.

 A mikroszálas kendő több színben kapható, a könnyű megkülönböztetés
érdekében.
 ellenálló a baktériumok terjedésének,
 tartós,
 enyhe és makacs szennyeződésekhez is használható,
 4 különböző vastagság
 5 különböző szín – 5 különböző felhasználási helység:
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általános fürdőszoba
enyhén szennyezett helységek
konyha, bár takarítás
vegyszeres alkalmazáshoz
előírás szerinti alkalmazás

 Top eszköz: mikroszálas kendők - MF40L ÉS MF60L

Övre csatolható spray

Hatékonyan és ergonomikus munkaeszköz az övre csatolható tisztítószer
permetező:
mindig kéznél van, nem marad elöl, időt spóról vele,
spray-palack övre csatolható,
a könnyű megkülönböztetés érdekében matricás színkóddal van ellátva,
optimális súlyterhelés a csípőre, flexibilis és kihúzható vékony slag,
alkalmas a WC belső peremének tisztítására, asztalok egyéb felületek
lemosására,
 1 literes palack, amely kereskedelmi forgalomban kapható palackokkal is
kompatibilis.







Eszközök konyhai tisztításhoz

 Hatékony, gyors és biztonságos eszközök a rendszeres takarításhoz.
 Nehezen elérhető felületek takarítása.
 Kaparók - sütő és grill sütő takarításához.

ErgoTec hosszú nyelű
kaparó

Mikroszálas vizező
teleszkóppal

Hordozható WC tisztító kefe

A kínálatunkban megtalálhatóak azon ergonómiai takarítóeszközök, melyek
biztosítják a higiénikus és praktikus használatot. Ezen eszközök vörös színkóddal
rendelkeznek, annak érdekében, hogy elkülönüljön a többi eszköztől és
megelőzhető legyen a baktériumok terjedése.

Ergo Swab WC-kefe:
 ergonómikus WC-kefe, 66 cm magas,
 nem kell lehajolni a használata során,
 megfelelő távolságban lehet a WC és piszoár
csészéjét takarítani a ruházat bekoszolódása nélkül,
 higiénikus és ergonomikus tartó fül,
 eltávolítható az alja, kefe könnyen ki tud száradni,
 fertőtlenítőszerekkel szemben ellenálló,
 takarítókocsira csatolható.
 Masszív, tartós és stabil eszköz

ErgoTec szaniter takarítóeszközök

SmartColor fuga kefe - CB20G – SB20G:
 eltávolítja a makacs szennyeződést a polipropilén sörtékkel,
 Felhasználási felületek szerint megkülönböztető, színkóddal ellátott,
 forgatható, lapos fej; könnyen mozgatható,
 a sörték döntöttek az optimális tisztítás érdekében.

Ergo vízlehúzó - EW35R:
 könnyű moha gumi dupla fejjel, csempe és fuga szárítására,
 csíkmentes tisztítás,
 saválló polipropilén,
 ergonomikus markolat,
 kicsavarható markolat, nyélre szerelhető, teleszkópra helyezhető.
Strip Washer csempe, tükör és ablak vizező - EC45R:
 nagy tisztítóteljesítményű mikroszálak,
 könnyen mosható, 500 alkalommal mosható gépbe,
 erősen nedvszívó, súlyának a hatszorosát,
 tartós anyag.

Eszköztartó rendszerek

Az Unger szerszámtartók különféle eszközök tárolására alkalmasak, két változatban
kapható.

Elölről beilleszthető szerszámnyéltartó
 az eszközöket a nyelüknél fogva kell behelyezni,
 kicsi horgok az elülső oldalon kisebb szerszámok rögzítéséhez is,
 falra szerelhető,
 45 és 90 cm-ben kapható.
Alulról beilleszthető szerszámnyéltartó
 multifunkciós felfüggesztési rendszer gumihengerekkel,
 a nyeleket elölről a tartóba kell helyezni,
 bekattintva praktikus és higiénikus,
 falra szerelhető,
 21-32 mm átmérőjű nyelekhez,
 35 és 70 cm-ben kapható.

Ergo – takarító seprűk

Speciális, ergonómikus lobbi-seprű a hulladékok egyszerű és gyors eltávolításához.

Ergo lapát:
 ergonomikus és praktikus,

 a szemétkosár mozgatható, lecsukható szeméttároló
fedél,
 teleszkópos nyéllel is kapható, változtatható
magassággal.

NiftyNabber hulladék eltávolítása és felszedése

A NiftyNabber eszközök hulladék felvételére és gyűjtésére tervezett termékcsalád.
Ergonómikus és robusztus eszközök beltéri és kültéri használatra.

NiftyNabber szeméttároló:
 robusztus és időjárásálló hulladéktartály (180 liter),
 húzni lehet a földön,
 kopásálló, műanyag aljzat,
 teljesen összehajtható – helytakarékos,
 nagy bemeneti nyílás az egyszerű
használathoz.

NiftyNabber hulladékkezelő és felszedő eszközök

Kényelmes szúróeszköz a hulladék, például papír, dobozok, poharak stb.
felszedésére.

Hosszú, erős tűvel felszerelt:
 ergonómikus, nem hajlítható,
 éles tűponttal hatékonyan és gyorsan lehet felszűrni a szemetet,
 a fém tartalék tűvégek külön is kapható,
 hossza 100 cm.

NiftyNabber hulladékkezelő és felszedő eszközök

Tartós hulladékgyűjtő, erős belső vezető sínnel. A fogófej 360 °-ban teljesen
elforgatható és a fogantyú nagyon könnyen kezelhető.

NiftyNabber fogantyú:
 4 hosszúságban kapható: 63, 83, 93 és 102 cm,
 könnyű vezérlés,
 közvetlen irányítású a kényelmes használathoz,
 kiváló minőségű műanyagból készült, üvegszálas erősítésű
fogantyú, a nehéz tárgyakat is meg lehet fogni velük,
 legfeljebb 13 cm szélesre nyitható és 4.5 kg tart meg,
 alumínium cső (erős és rozsdamentes),
 könnyen kezelhető, kíméli a kart és a hátat.

NiftyNabber hulladékkezelő és felszedő eszközök

Különösen erős, belső vezetősín, erős fogó és masszív acélcső.

NiftyNabber Pro:
 4 hosszúságban kapható: 52, 97, 130 és 250 cm,
 gumival borított acél fogók, extra erős és pontos fogást biztosítanak,
 még a legkisebb tárgyakat, például törött üvegeket és cigarettacsikkeket
is fel tud venni,
 legfeljebb 13 cm szélesre nyitható,
 masszív cső rozsdamentes védőfestékkel,
 tökéletes a mindennapi szabadtéri használatra,
 könnyen kezelhető, kíméli a kart és a hátat.
 Top eszköz: Nifty Nabber Pro - NN900

Unger Magyarország – ProdCost Kft.
Unger GmbH
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