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EVOLUČNÍ WATER FED POLE TECHNOLOGIE PRO PROFESIONÁLY!
S víceúčelovým Water Fed Pole systémem značky nLite® je daleko snazší dosáhnout nejvyšších profesionálních 
čistících a údržbových standardů. Tento systém je vhodný k mytí skel, domovních fasád, nerezové oceli, solárních 
panelů, značení a vozidel. Inovativní nLite®  Water Fed Pole systém využívá obou konceptů, teleskopického i modu-
lového, pro pohodlné užití a dovolí vám bezpečně čistit ze země ve výškách až do 20 m (65ft).

Str. 10

PRO SKUTEČNÉ PROFESIONÁLY

UNGER je poháněn potřebou neustále vyvíjet nové produkty, 
které nabízí skutečnou hodnotu pro profesionály v oboru 
čištění. Všechny naše výrobky jsou zákaznicky orientované 
a byly testovány a schváleny zákazníky ještě před jejich 
vpuštěním na trh. Každý výrobek UNGER je vyroben s 
ideou vysoké bezpečnosti, pohodlného užití a efektivity pro 
koncového zákazníka. Díky smluvním partnerům ve více než 
80 zemích světa, kteří vložili svou důvěru do kvality značky 
UNGER, získala naše společnost mezinárodní reputaci  
jakožto  přední výrobce profesionálních čistících nástrojů a 
nástrojů pro údržbu..

INOVACE, EFEKTIVITA A PROFESIONÁLNÍ 
KVALITA ZNAČKY UNGER

ZNAČKA UNGER PŘEDSTAVUJE
- INOVACI
- KVALITU
- SERVIS
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NEJEFEKTIVNĚJŠÍ DI PURE WATER SYSTÉM ZE 
VŠECH!
Inspirováno našimi zákazníky a vytvořeno dle 
patentovaných designových inovací, HydroPower 
DI Filtry nabízí nespočet benefitů pro profesi-
onální umývače oken (a každého, kdo čistí čistou 
vodou).

JEDNIČKA V TRADIČNÍM 
MYTÍ OKEN.
ErgoTec® NINJA je naší 
prémiovou řadou sofisti-
kovaných nástrojů. Každý 
produkt ve skupině ErgoTec® 
NINJA je nabitý prvky, které 
vám pomohou dosáhn-
out vynikajících výsledků  
s minimálním úsilím; k 
zajištění nejlepšího výkonu 
byly pečlivě vybrány mate-
riály nejvyšší kvality. 

LEPŠÍ  VÝSLEDKY - S MENŠÍM ÚSILÍM!
Po nějakou dobu se uživatelé stěrky  po celém 
světě snažili prodloužit lištu stěrky pro zvýšení 
výkonu a snížení nedostatků.  My jsme se rozhodli 
učinit tento rys dostupným všem vytvořením nové 
stěrky S-Channel Plus se zahnutými konci. 

STINGRAY - NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ČISTÍCÍ NÁSTROJ ZE VŠECH!
Objevte Stingray - bezpečnou a jednoduchou cestu k čištění vnitřních 
povrchů!
Revoluční, rychle zprovoznitelné řešení vašich potřeb při vnitřním mytí 
oken. UNGER Stingray myje okna až o 25% rychleji a používá až o 39% 
méně chemikálií než tradiční metoda rozprašovače a hadru. 
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 Rychlý vyhledávač produktů Další informaceStr. XXX

LEPŠÍ   Standardní verze

DOBRÁ   Základní verze. Volba dobré ceny.  

NEJLEPŠÍ   Nejprodávanější pro výborné vlastnosti

PRÉMIOVÁ   Top výrobek dané řady, plný nových prvků

KVALITA VÝROBKŮ UNGER

Zjistěte více o produktech UNGER a objevte nejnovější 
čistící technologie: www.ungerglobal.com

- Stáhněte si nejaktuálnější brožury, produktové listy a 
uživatelské manuály:
www.ungerglobal.com/downloads
 - Procházejte a sdílejte novinky z průmyslového mytí oken, 
stejně jako nejlepší tipy a případové studie
www.clean-magazine.com
- Zůstaňte informováni! Přihlaste se k odběru našeho 
zpravodaje:
www.ungerglobal.com/news
- Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás:
ungereurope@ungerglobal.com
- Požádejte svého obchodního zástupce o živou demonstraci 
nebo produktové školení.

UNGER VIDEO KNIHOVNA: WWW.UNGERGLOBAL.COM/VIDEO

PRODUKTOVÉ DEMO: ObjEVTE NAšE 
NEjNOVější INOVACE A SlEDujTE 
uNGER PRODuKTY V AKCI!

ZAŠKOLENÍ: SlEDujTE Náš SNADNý, 
KROK ZA KROKEM POPSANý NáVOD NA 
užITí VýRObKů ZNAčKY uNGER NEbO 
SI OSVOjTE NOVé TEChNIKY čIšTěNí!

KLAUS-VIDEO: V TOMTO ANIMO-
VANéM, POPuláRNě NAučNéM 
VIDEu VáM uMýVAč OKEN "KlAuS" 
VYSVěTlí PODSTATu MYTí OKEN 
čISTOu VODOu A MNOhO jEhO 
VýhOD.

PRODUKTOVÉ DEMO
nLite® systém

ŠKOLENÍ
hydroPower DI 

KLAUS-VIDEO
Mytí čistou vodou 

nLite® online konfigurátor  Vytvořte si svou 
vlastní soupravu na mytí pomocí PuRE WATER 
SYSTEM.

ŠKOLÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ ZDROJE

Str. XXX
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MYTÍ OKEN

Již přes 50 let přinášíme řešení expertů a servis vysoké kvality

Profesionální mytí oken

Světová jednička v profesionálním mytí oken, značka 
UNGER, dodává inovativní řešení pro odborné mytí a údržbu 
již od roku 1964. během těchto let jsme oslavili mnoho 
významných milníků, ze kterých mnoho naleznete v tomto 
katalogu.
Dnes náš sortiment zahrnuje  široký výběr nejlépe prodá-
vaných tradičních nástrojů na mytí oken a mnohonásobně 
oceněný Pure Water Cleaning Systém, vytvořený pro 
bezpečné a efektivní mytí venkovních skel, fasád budov, 
solárních panelů, značení a dalších ve výškách až do 20m.

Poslední inovace značky UNGER - Stingray Indoor Cleaning 
System vám umožňuje mýt vnitřní okna a další povrchy až o 
25% rychleji a s použitím až o 39% menším množstvím che-
mikálií. Stingray vám umožní bezpečně dosáhnout ze země 
až do výšky 4m, a díky profesionální náhradní náplni 3m 
Scotchgard vytvoříte s každým mytím trvající ochranu proti 
prachu, otiskům prstů a zamlžování.
Protože všechny výrobky značky UNGER jsou kryté Garancí 
Spokojeného Zákazníka, věří v kvalitu značky UNGER doda-
vatelé čistících prostředků ve více než 80 zemích světa.

Aplikována Water Fed Pole systé-
mem, jakým je třeba nLite®, je čistá 
voda PuRE WATER SYSTéM tou 
nejefektivnější cestou bezpečného mytí 
ze země ve výškách až 20m.  A navíc 
nepotřebuje žádné chemikálie nebo 
sušení skel - čímž šetří čas i peníze.
ObVYKlé VYužITí: Mytí obytných nebo 
kancelářských oken, mytí velkých 
skleněných ploch, mytí domovních fasád, 
vozidel, značení a solárních panelů.

Tradiční ruční nástroje, vytvořené ke 
splnění požadavků profesionálního mytí 
oken (více na str. 34).

ObVYKlé VYužITí: Vhodné pro mytí 
většiny venkovních a vnitřních skel a 
oken.

Inovativní a efektivní nástroje vytvořené 
dle požadavků všeobecných uklízečů pro 
rychlé a efektivní vnitřní mytí oken. 
ObVYKlé VYužITí: Vhodné pro mytí 
vnitřních skel, oken, zrcadel a mnoho 
dalších povrchů.
Perfektní pro mytí těžko dosažitelných 
ploch ve výšce až do 10m.

PURE WATER MYCÍ SYSTÉM TRADIČNÍ MYTÍ OKEN VNITŘNÍ MYTÍ OKEN

MYTÍ OKEN



www.ungerglobal.com8

K

 
 
www.ungerglobal.com/configurator

 
www.ungerglobal.com/video

MYTÍ OKEN 
PURE WATER SYSTÉMEM

MYTÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ
- pravidelné mytí zabraňuje usazování špíny a 
zajišťuje větší energetický výkon
- solární výkon může být značně navýšen
- mytí 100% čistou vodou nezanechá žádné mapy 
nebo zbytky čistidel

MYTÍ OKEN A FASÁD
- rychlá a efektivní metoda s výbornými výsledky!
- snadný přístup k těžko dosažitelným oblastem

BEZPEČNOST
- UNGER tyčový systém dovoluje čistit bezpečně ze 
země ve výškách až 20m
- není třeba používat nebezpečné žebříky nebo si 
půjčovat drahé vybavení

PRACOVNÍ EFEKTIVITA
- mytí v jenom kroku - není třeba sušit okna
- velké plochy mohou být čištěny rychleji než  při 
mytí tradičními metodami

EKONOMICKÉ BENEFITY
- zvýšená bezpečnost pomáhá snížit pojistné 
náklady
- vyšší efektivita znamená, že může být za ten samý 
čas uděláno více práce
- není třeba používat drahé chemikálie, což je dobré 
pro životní prostředí, umývače oken i klienta.

OBVYKLÉ VYUŽITÍ

VÝHODY

nLite® je modulový systém. Individuální komponenty mohou 
být vybrány a sestaveny tak, aby vytvořily unikátní systém, 
který vyhoví osobním požadavkům.

PURE WATER MYTÍ - KLÍČOVÉ KOMPONENTY

To je voda ve své nejčistší formě, zbavená všech minerálů, 
které by jinak způsobily vápnité skvrny a proužky.
Takovéto nečistoty jsou známé pod pojmem TDS (Celkově 
rozpuštěné pevné látky) a jsou měřeny v ppm (částeček na 
milion).

Voda je považována za 100% demineralizovanou v případě, 
že TDS je 0 ppm.

CO JE ČISTÁ VODA?

Str. 10

Str. 16

Str. 17

Str. 21

WATER FED POLE SYSTÉM

HUSÍ KRKY

KARTÁČE

FILTRY ČISTÍCÍ VODU

MYTÍ ČISTOU VODOU
PROČ POUŽÍVAT PURE WATER NA MYTÍ?

PERFEKTNÍ 4 KROKOVÝ SYSTÉM: 

Protože její čistota nabízí kvalitnější čistící sílu a výsledky 
bez potřeby chemikálií. Nechává sklo a povrchy bez skvrn a 
proužků - šetří tedy čas, úsilí i peníze.

Aplikována Water Fed Pole Systémem jakým je UNGER 
nLite®, je čistá voda rychlá, bezpečná a velmi efektivní 
metoda mytí, hlavně ve výškách.

nLite® online konfigurátor  Vytvořte si svou 
vlastní soupravu na mytí pomocí PuRE WATER-
SYSTEM. 

KlAuS-VIDEO
Mytí čistou Vodou 
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lehký, modulový a snadný k použití. Náš nLite® set nastavil 
nové měřítko v profesionálních čistících technologiích. 

Vhodný pro mytí skel a domovních fasád, nerezové oceli 
nebo solárních panelů, značení a vozidel. Inovativní systém 
zahrnuje všechno, co můžete potřebovat při bezpečném mytí 
ze země až do výše 20m (65ft).

SYSTÉM WATER FED POLE

Super lehké kartáče se štětinami z vysoce kvalitního poly-
esteru nebo s přírodními štětinami jsou vytvořeny tak, aby 
dosáhly i do nejmenších koutů a pomohly s čištěním.
12 různých nasměrování štětin s velkým výběrem velikostí. 
určitě existuje perfektní kartáč, který vám pomůže překonat 
jakoukoli výzvu. 

Silné a lehké husí krky z karbonového vlákna umožňují 
našroubování nLite® kartáčů přímo na  husí krky a následné 
upevnění na WARE FED POlE systém k dosažení jakéhokoli 
úhlu.

KARTÁČE

HUSÍ KRKY (ÚHLOVÉ NÁSTAVCE)

FILTRY ČISTÍCÍ VODU

jsou dvě známé metody na výrobu čisté vody v průmyslu 
mytí oken. Obrácená Osmóza a Deionizace.

Sortiment značky UNGER  zahrnuje filtry uplatňující obě 
tyto metody - otočte na stranu 21 pro více informací.

Str. 10

Str. 16

Str. 17

Str. 21



www.ungerglobal.com10

USA, Chicago, 
ISSA/InTeRCleAn 2012

UK, Birmingham, 
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P

      
    

    
   

   
   

   
   

UNGER NLITE ®

MADE IN
GERMANY

      
    

    
   

   
   

   
   

UNGER NLITE ®

MADE IN
GERMANY

 
 
www.ungerglobal.com/configurator

 
www.ungerglobal.com/video

nLite® One nLite® Connect

MYTÍ OKEN
WATER FED POLE SYSTÉM

evoluční Water Fed Pole 
technologie pro profesionály

Evoluční technologie pro profesionály představená v roce 
2012 na ISSA/INTERClEAN v Amsterdamu, nLite®Water 
Fed Pole systém okamžitě nastavil novou laťku v technolo-
giích mytí čistou vodou.

Od té doby nLite® řada vyhrála několik prestižních 
inovačních cen a stala se řešením pro profesionální 
umývače oken na celém světě, to vše díky svému ergono-
mickému designu, snadnému užívání a perfektní rovno-
váhou mezi váhou a tvrdostí.

Tato technologie je vhodná pro mytí skel a domovních 
fasád, nerezové oceli, solárních panelů, značení a vozi-
del. nLite®Water Fed Pole systém zahrnuje všechno, 
co potřebujete, abyste mohli mýt bezpečně ze země ve 
výškách až 20m. 

Existuje perfektní nLite®  tyč pro jakoukoli 
čistící výzvu. Všechno co musíte udělat, je 
rozhodnout se, která pro vás bude ta správná. 

Nejprve si vyberte mezi teleskopickou 
nLite®One a teleskopickou modulovou nLite®  
Connect, následně prozkoumejte své možnosti 
u vybrané tyče dle dosahu a pevnosti.  

2 odlišné designy

TELESKOPICKÝ 
MODULOVÝ 

DESIGN
TELESKOPICKÝ 

DESIGN

nLite® ONLINE KONFIGURÁTOR  Vytvořte 
si svou vlastní soupravu na mytí čistou vodou. 

PRODUKTOVÉ DEMO
nLite® Systém 
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MYTÍ OKEN
WATER FED POLE SYSTÉM

nLite® PRVKY

VEDENÍ HADIČEK
Použijte praktický nLite® 
klip, abyste upevnili 
hadičku po celé délce tyče 
a vyhnuli se tak zamotání a 
zvýšili bezpečnost.

ČERVENÁ VAROVNÁ 
OBLAST
Na konci každé tyče je 
červená sekce, která 
předchází přetažení tyče. 
Tento prvek je na 
nLite® One i 
nLite® Connect.

ODOLNÝ PLASTOVÝ KONEC
Předchází neúmyslnému 
poškození konce tyče. Nabízí 
široký otvor pro
výstupní hadice při použití
uvnitř tyče.

ŽLUTÁ VAROVNÁ OBLAST
Vrchní část Extension tyče 
pomáhá vyhnout se neúmysl-
nému oddělení.

ODOLNÉ SVORKY
Pro snadnou manipulaci 
jednou rukou, se šrouby s 
UNGER logem pro poloho-
vání bez potřeby dalšího 
nářadí.
žlutá svorka ukazuje, kde 
je připevněn další kus, aby 
nedošlo k neúmyslnému 
odpojení.

NOVÝ DESIGN DRŽADLA
Integrovaný kulatý tvar 
držadla je vytvořen tak, aby 
pohodlně padl do ruky pra-
covníka. Pro spolehlivé ucho-
pení a lepší kontrolu kartáčů 
má držadlo členitý povrch. 
Nabízí široký otvor pro
výstupní hadice při použití
uvnitř tyče.

Seznamte se s nLite®One - 
novou řadou teleskopických 
tyčí, vyrobených ze stejně 
perfektních materiálů jako 
původní nLite® systém sdí-
lejících mnoho jeho dobrých 
prvků.

RYCHLÉ A SNADNÉ 
NASTAVENÍ
Tradiční teleskopický design 
vám umožní jednoduše 
roztáhnout a stáhnout tyč 
nebo přizpůsobit její délku ve 
vteřinách.

KOMPAKTNÍ VELIKOST
Krátká délka složené tyče 
činí nLite®One ideální pro 
práci na zemi nebo pro 
přepravování menšími vozidly.

Původní Master a Extension 
tyčový systém, kombinující 
to nejlepší z modulového i 
teleskopického designu má 
nové jméno - nLite®Connect.

PLNÁ FLEXIBILITA
Modulová konstrukce vám 
umožní přidat či odejmout  
Extension tyče, abyste 
vytvořili teleskopické tyče v 
různých délkách při mytí v 
různých výškách.

35mm PRŮMĚR
Průměr nLite®Connect tyče 
nikdy nepřesáhne 35 mm, bez 
ohledu na počet nastavených 
modulových tyčí.

TELESKOPICKÝ 
DESIGN

TELESKOPICKÝ MODU-
LOVÝ DESIGN
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MYTÍ OKEN
WATER FED POLE SYSTÉM

nLite® průvodce výběrem tyčí

Vytvořena ze stejně vysoce kvalitních materiálů jako 
má původní nLite® řada a zachovávajíc si většinu jejích 
důležitých prvků, nová teleskopická nLite®One řada se stává 
vítězem, jakmile přijdou na řadu jednoduchost a rychlost 
použití.

Všechny tyče mohou být prodlouženy, přizpůsobeny nebo 
staženy ve vteřinách - rychlé a snadné!

Kompaktní složená velikost této řady jí dělá ideální pro 
práci jak na zemi tak ve výškách a usnadňuje její přepravu v 
menších vozidlech.

SKLENĚNÉ VLÁKNO
Vyberte mezi 6 možnými délkami tyčí, začínajíc na 1,5m - 
mini-tyč, která lze roztáhnout pouze do 90 cm - což ji činí 
ideální pro mytí při slaňování nebo při práci na 
vysokozdvižných plošinách.

KARBONOVÉ VLÁKNO
Nabízejíc stejnou staženou délku jako nLite® Connect tyče 
z karbonového vlákna, plně teleskopický design nLite®One 
tyče poskytuje ještě větší pevnost, perfektní pro snadnou 
kontrolu kartáčů.  Dostupné ve 4 délkových variantách.

JEDNODUCHOST

Ke správnému spočítání pracovního dosahu jakékoli tyče můžete
 připočítat 1m tělesné výšky navíc.

Vyšší výšky požadují tyče s větší pevností a nižší váhou pro 
co nejlepší výkon. 
Klíčovým faktorem ovlivňujícím pevnost tyče je materiál, ze 
kterého je vyrobena a jeho konečná síla, což je měřeno v 
gigapaskalech (GPa).

Každá nLite®  tyč je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu, 
nabízejíc pevnost skla. Takže se 6 nabízenými možnostmi 
délky je pro každou výšku jedna perfektní tyč.

AluMINIuM = hlINíK, 30 GPa
Doporučováno pro práci ve výškách do 9m.

GlASS FIbRE = SKlENěNé VláKNO, 70 GPa
Doporučováno pro práci ve výškách do 9m.

TELESKOPICKÝ 
DESIGN   

max. 
2,5 m

max. 
4,5 m

max. 
6,4 m

max. 
7,5 m

max. 
8,7 m

max. 
8,1 m

max. 
9,5 m

max. 
10,9 m

max. 
12,2 m

max. 
1,5 m
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Inovativní řada nLite® Connect spojuje oba koncepty - 
teleskopický i modulový, takže můžete přidávat nebo ode-
bírat Extension tyče pro pohodlné mytí v jakékoli výšce.

Průměr nLite® Connect tyče, kterou držíte, nikdy 
nepřekročí 35 mm, bez ohledu na to, kolik jste přidali 
Extension tyčí. 

Maximální počet Extension tyčí, které může být napojeno 
na hlavní Master tyč závisí na materiálu, ze kterého jsou 
vyrobené. Podrobnosti vidíte znázorněné vedle.

Vyberte si ze 6ti kvalitních materiálů, vybraných experty 
značky UNGER s cílem poskytnout perfektní vyvážení mezi 
váhou a pevností v jakékoli výšce.

FLEXIBILITA
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KARBON, 210 GPa
Doporučováno pro práci ve výškách do 13,5 m.

HYBRID, 96 GPa
Doporučováno pro práci ve výškách do 10 m.

HiMODULUS KARBON, 360 GPa
Doporučováno pro práci ve výškách do 20 m.

ULTRA HiMODULUS KARBON, 760 GPa
Doporučováno pro práci ve výškách do 20 m.

TELESKOPICKO -
MODULOVÝ DESIGN

nLite® ONLINE KONFIGURÁTOR  Vytvořte
si svou vlastní soupravu na mytí čistou vodou. 

max. 
9 m

max. 
9 m

max. 
10 m

max. 
13,5 m

max. 
20 m

max. 
20 m
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CAR

CAR

GLA

GLA

UHiM

HiM

HYB

ALU

210 GPa

210 GPa

96 GPa

70 GPa

70 GPa

30 GPa

760 GPa

360 GPa

MYTÍ OKEN - WATER FED POLE SYSTÉM -
TELESKOPICKÉ & TELESKOPICKO-MODULOVÉ TYČE

nLite® One WATER FED SYSTÉM TELESKOPICKÝCH TYČÍ

nLite® Connect WATER FED POLE TELESKOPICKO MODULOVÝ SYSTÉM

HiMOD  KARBON

ULTRA HiMOD

KARBON

HYBRID

SKLENÉNÉ VLÁKNO

HLINÍK

Novinka

RUKO J E Ť

POHODLNÁ

KONC OV K A

PEVNÁ

KARBON

SKLENĚNÉ VLÁKNO
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CT12T 12,20 m 1,95 m 8 3,5 kg 47 mm 1
CT10T 10,90 m 1,95 m 7 2,9 kg 44 mm 1
CT96T 9,50 m 1,95 m 6 2,5 kg 41 mm 1
CT81T 8,10 m 1,94 m 5 2,0 kg 38 mm 1

GF87T 8,70 m 1,80 m 8 3,4 kg 47 mm 1
GF75T 7,50 m 1,80 m 7 2,9 kg 44 mm 1
GF63T 6,40 m 1,42 m 6 2,3 kg 41 mm 1
GF45T 4,50 m 1,41 m 4 1,5 kg 35 mm 1
GF25T 2,50 m 1,40 m 2 0,7 kg 29 mm 1
GF16T 1,50 m 0,90 m 2 0,5 kg 29 mm 1

 

CT67G 6,63 m 1,87 m 4 1,6 kg 35 mm 1 CT35G 3,41 m 1,91 m 2 0,8 kg 35 mm 1

uC67G 6,63 m 1,87 m 4 1,5 kg 35 mm 1 uC35G 3,41 m 1,91 m 2 0,7 kg 35 mm 1

 >

uh67G 6,63 m 1,87 m 4 1,5 kg 35 mm 1 uh35G 3,41 m 1,91 m 2 0,7 kg 35 mm 1

 

hT67G 6,63 m 1,87 m 4 1,7 kg 35 mm 1 hT35G 3,41 m 1,91 m 2 0,9 kg 35 mm 1

 

GF60G 6,00 m 1,71 m 4 1,7 kg 35 mm 1 GF30G 3,00 m 1,69 m 2 0,9 kg 35 mm 1
GF45G 4,50 m 1,34 m 4 1,4 kg 35 mm 1

 

AN60G 6,00 m 1,71 m 4 2,0 kg 35 mm 1 AN30G 3,00 m 1,69 m 2 1,1 kg 35 mm 1
AN45G 4,50 m 1,34 m 4 1,6 kg 35 mm 1

nLite® Connect ulTRA hIMOD KARbONOVá MASTER TYč nLite® Connect ulTRA hIMOD KARbONOVá PRODlužOVACí TYč

Teleskopická Master Tyč. jedinečná v pevnosti. Super lehká. 
Zahrnuje adaptér se závitem a koncovým uzávěrem. 
unikátní pevnost materiálu: 760 GPa

Teleskopická Prodlužovací Tyč
žlutá varovná zóna k předejití neúmyslného odpojení.

Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení

nLite® Connect KARbONOVá MASTER TYč nLite® Connect KARbONOVá PRODlužOVACí TYč

Teleskopická Master Tyč. jedinečná v pevnosti. Super lehká. 
Zahrnuje adaptér se závitem a koncovým uzávěrem. 
unikátní pevnost materiálu: 360 GPa

Teleskopická Prodlužovací Tyč
žlutá varovná zóna k předejití neúmyslného odpojení.

Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení Žlutá Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení

nLite® Connect hIMOD KARbONOVá MASTER TYč nLite® Connect hIMOD KARbONOVá PRODlužOVACí TYč

Teleskopická Master Tyč. jedinečná v pevnosti. Super lehká. 
Zahrnuje adaptér se závitem a koncovým uzávěrem. 
unikátní pevnost materiálu: 360 GPa

Teleskopická Prodlužovací Tyč
žlutá varovná zóna k předejití neúmyslného odpojení.

Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení

nLite® Connect hYbRID MASTER TYč nLite® Connect hYbRID PRODlužOVACí TYč

Teleskopická Master Tyč. jedinečná v pevnosti. Super lehká. 
Zahrnuje adaptér se závitem a koncovým uzávěrem. 
unikátní pevnost materiálu: 96 GPa

Teleskopická Prodlužovací Tyč
žlutá varovná zóna k předejití neúmyslného odpojení.

Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení

nLite® Connect GlASS FIbER MASTER TYč nLite® Connect GlASS FIbER PRODlužOVACí TYč

Teleskopická Master Tyč. jedinečná v pevnosti. Super lehká. 
Zahrnuje adaptér se závitem a koncovým uzávěrem. 
unikátní pevnost materiálu: 70 GPa

Teleskopická Prodlužovací Tyč
žlutá varovná zóna k předejití neúmyslného odpojení.

Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení

nLite® Connect hlINíKOVá MASTER TYč nLite® Connect hlINíKOVá PRODlužOVACí TYč

Teleskopická Master Tyč. jedinečná v pevnosti. Super lehká. 
Zahrnuje adaptér se závitem a koncovým uzávěrem. 
unikátní pevnost materiálu: 30 GPa

Teleskopická Prodlužovací Tyč
žlutá varovná zóna k předejití neúmyslného odpojení.

Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení Kód Rozložené Složené Sekce Váha Ø Balení

GPa (gigapaskal) je jednotka měřící materiálovou pevnost.

nLite® One TELESKOPICKÁ TYČ Z KARBONOVÉHO VLÁKNA

Teleskopická tyč. Vynikající pevnost. lehká tyč.
Síla kompozice vlákna: 210GPa*

Kód Vytažené Balení Části Váha Ø Balení

nLite® One TELESKOPICKÁ TYČ ZE SKLENĚNÉHO VLÁKNA

Teleskopická tyč. Nejvyšší pevnost ve své třídě. 
Síla kompozice vlákna: 70GPa*

Kód Vytažené Balení Části Váha Ø Balení

KARBON

MASTER TYČ - ZÁKLADNÍ

GLASFASER

PRODLOUŽENÍ
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NlG20

NlG30

NlG15

NlG20 20 cm 130 g 1
NlG30 30 cm 140 g 1
NlG15 150 cm 390 g 1

FTMGS 1

FTMGl 1

FTPlS 1

FTYAD 1

FTlCA 1

FTGOS 1

nLite® HUSÍ KRKY

nLite® MULTILINK HUSÍ KRKY

Super lehké karbonové husí krky.
- lze použít každý zvlášť nebo zkombinovat k dosažení jakéhokoli úhlu. 
- NlG20 a NlG30 zahrnují nLite® adaptér se závitem pro připevnění kartáče.
- NlG15 zahrnuje přizpůsobitelný plastový úhlový adaptér.

Kód Velikost Váha Materiál Balení
Karbon
Karbon
hybrid

MYTÍ OKEN - WATER FED POLE SYSTÉM - HUSÍ KRKY

HiFlo® HUSÍ KRKY

HiFlo® MultiLink HUSÍ KRKY A PRODlOUŽenÍ

Pevný, anodizovaný, hliníkový úhlový adaptér.
- silný, s bezpečným připojením
- kartáč může být  zamknut v jakékoli pozici v 360°vytvářejíc tak perfektní pracovní 
úhel.
- kombinujte dva a více k dosažení perfektního úhlu nebo vzdálenosti.

Kód Velikost Balení

krátká

dlouhá

rovná

HiFlo MultiLink Y-ADAPTeR

Anodizovaný, hliníkový adaptér pro použití dvou nástrojů na tyči.
- silný, s bezpečným připojením
- šetří čas - pouze otočíte tyč a je nástroj změněn.
- může být kombinován s Multilink husími krky k dosažení perfektního úhlu.

Kód Balení

HiFlo® MultiLink KORnOUTOVÝ ADAPTÉR

Pevný, anodizovaný, hliníkový adaptér pro tradiční čistící nástroje.
- silný, s bezpečným připojením
- kompatibilní s ErgoTec® locking Cone NCAN0 - všechny tradiční nástroje mohou 
být připojeny k hiFlo® tyčím
- vhodný na Multilink husí Krky

Kód Balení

HiFlo® MultiLink ADAPTÉR

Plastický úhlový adaptér se závitem.
- snadné upevnění
- odolný
 - kompatibilní se všemi hiFlo® kartáči

Kód Balení

Pro připojení kartáčů k UNGER nLite® Water Fed Pole. 
Naše husí krky z karbonového vlákna vám dovolí dosáhn-
out  skutečně na jakékoli místo k mytí, zatímco udrží váhu 
na nejnutnějším minimu pro snazší kontrolu kartáčů. 
nLite® husí krky z karbonového vlákna jsou vyrobeny ze 

souvislé, lehké, super pevné, karbonové trubky. Nejvyšší 
kvalita materiálů z karbonového vlákna  je vyrobena tak, aby 
vydržela, zajistila dlouhou životnost a garantovala výsledky. 
je kompatibilní s většinou Water Fed kartáčema se stan-
dardním závitem.

Pro připojení kartáčů k HiFlo® a nLite® Water Fed Pole. S 
různými kombinacemi husích Krků dosáhnete téměř jakého-
koli pracovního úhlu nebo vzdálenosti. 

- Přizpůsobitelná objímka může být zamčena na jaké-
koli pozici v 360°, čímž vytváří nespočet úhlů pro těžko 
dosažitelné oblasti.
- Vyrobeno z tvrdého robustního anodicky oxidovaného 
hliníku

O více než 25% lehčí 

a 5x silnější než naše 

předchozí verze!

Do vyprodání zásob

Do vyprodání zásob

Do vyprodání zásob
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NlE27
NlE40

359 g*
466 g*

403 g*
510 g*

27 cm
40 cm

4
8 8 cm*

NlR27
NlR40

364 g
535 g

408 g
579 g

27 cm
40 cm

4
8

7,5 cm
8,5 cm

Nl27Y
Nl40Y
Nl60Y

364 g
535 g
872 g

408 g
579 g
916 g

27 cm
40 cm
60 cm

4
8

12

7,5 cm
8,5 cm
9,5 cm

Nl27A
Nl40A
Nl60A

270 g
408 g
806 g

314 g
452 g
850 g

27 cm
40 cm
60 cm

4
8

10

7,5 cm
8,5 cm
9,5 cm

FTSOY – 490 g 27 cm 2 5 cm –

FTS27 – 490 g 27 cm 2 5 cm –

FTR27
FbR27 – 560 g 27 cm 2 5 cm –

FTO27
FTO40 – 450 g

690 g
27 cm
40 cm 2 5 cm –

CT27A
CT40A – 347 g

380 g
27 cm
40 cm 2 5 cm –

MYTÍ OKEN - WATER FED POLE SYSTÉM - HUSÍ KRKY MYTÍ OKEN - WATER FED POLE SYSTÉM - 
KARTÁČE

nLite® & HiFlo KARTÁČE

VÁHA ŠÍŘKA TĚLO ŠTĚTINY TRYSKY

kartáč +adaptér
trysky Materiál Formát Trysky

pozice Materiál Měkký/
Tvrdý Délka Pružný Materiál Rozpraš./

Trysky

nLite® BOAR 
BRISTle BRUSH

Plastické 
porézní jádro, 
hladký pevný 

povrch.

Přírodní 
štětiny z 
divočáka

měkký plast obojí Str. 19

nLite®  
RADIUS BRUSH

Plastické 
porézní jádro, 
hladký pevný 

povrch.

Rozpouštědlu 
odolné 

syntetické 
štětiny

střední plast obojí Str. 19

nLite® SOlAR 
RADIUS BRUSH

Plastické 
porézní jádro, 
hladký pevný 

povrch.

Rozpouštědlu 
odolné 

syntetické 
štětiny

střední plast obojí Str. 19

nLite® ReCTAn-
GUlAR BRUSH

Plastické 
porézní jádro, 
hladký pevný 

povrch.

Rozpouštědlu 
odolné 

syntetické 
štětiny

střední plast obojí Str. 19

HiFlo SOlAR 
BRUSH Pevný plast Syntetické 

štětiny tvrdý mosaz trysky Str. 20

HiFlo ReCTAn-
GUlAR BRUSH Pevný plast Syntetické 

štětiny měkký mosaz trysky Str. 20

HiFlo  
RADIUS BRUSH Pevný plast Syntetické 

štětiny
tvrdý

měkký
mosaz trysky Str. 20

HiFlo  
OVAl BRUSH Pevný plast Syntetické 

štětiny měkký mosaz trysky Str. 20

HiFlo  
CARBOn TeC 
BRUSH

Pevný plast Syntetické 
štětiny tvrdý mosaz trysky Str. 20

PRŮVODCE NÁKUPEM
1. VáhA: Pro delší dobu práce vybírejte lehčí kartáče.
2. VElIKOST: 27 cm  pro standardní užití; 40 cm pro větší plochy; 60cm pro speciální čištění, např. solární panely.
3. šTěTINY: Zvažte typ povrchu stejně jako jeho znečištění - prohlédněte si průvodce štětinami na vedlejší stránce.
4. TVAR: trojúhelníkový je obvyklý tvar, ideální pro jakýkoli povrch. Radius kartáče jsou perfektní pro okenní parapety a rámy.
5. TRYSKY: Zvažte plochu i typ skla, které budete mýt, stejně jako možný tlak vody. Na druhém listě si prohlédněte informace ohledně užívání 
trysek.

* u přírodních štětin možná cca 10% tolerance odchylky 

nLite® ONLINE KONFIGURÁTOR  Vytvořte 
si svou vlastní soupravu na mytí čistou vodou. 

PRODUKT DEMO
Mytí solárních panelů 

POZOR: Některé povrchy je snadné poškrábat. Vždy zkuste kartáče před použitím. 
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NlbjF NlbjP

NlhPC 1
14954 1

NlbjF 1 Set
NlbjP 1 Set

MYTÍ OKEN - WATER FED POLE SYSTÉM - KARTÁČE  

nLite® PřÍDAVnÉ TRYSKY

Připojte dvě trysky ke kartáči.
 - dva kousky hadice (každý cca 29cm) + 1T kus
- T-kus (Kód 14954)

Kód Balení

nLite® TRYSKY

Měnitelné, rychle odpojitelné trysky pro nLite®  kartáče.
- rozprašovací trysky pro hydrofóbní sklo
- tužkové trysky pro hydrofilní sklo

Kód Informace Balení
1 Set = 2 Trysky
1 Set = 2 Trysky

TYPY ŠTĚTIN:
PŘíRODNí šTěTINY Z DIVOčáKA: drsné na 
povrchu, přirozeně prasklé po délce, každé 
vlákno čistí povrch celou svou délkou, efektivně 
odstraňuje špínu i z nejmenších prasklinek. 

POlYESTEROVé šTěTINY: lehké a velmi 
odolné s bočními vlákny. 
žluTý POlYESTER: nachází se na solárních 
kartáčích, odstraní i tu nejodolnější špínu a 
přesto je dostatečně jemný, aby nepoškrábal 
ani jemný povrch PV/ solárních panelů.

nLite® KARTáčE

Super lehké kartáče UNGER jsou vytvořeny tak, aby se 
dostali i do těch nejmenších rohů a vysoce účinně si poradí 
se špínou. Tělo nLite® kartáče je technickou špičkou  s 
výborným designem. S pórovitým jádrem a jemným 
pevným vnějším povrchem  nabízí vylepšenou strukturální 
stabilitu a menší váhu než pevný blok kartáče z továrny.

2 Trysky = 
sučástí kartáče:
1 set trysek
1x NlhPC hadičková sada

4 Trysky = 
potřebujeme extra části:
1 set trysek
2x NlhPC hadičková sada

6 Trysek = 
potřebujeme extra části:
2 sety trysek
4x NlhPC hadičková sada

Tužková tryska 
(NlbjP)

Rozprašovací tryska 
(NlbjF)

TRYSKY
Ačkoli obyčejné kartáče mívají pouze dvě trysky, nLite® 
kartáče obsahují až dvanáct rychle uvolňujících trysek, 
které o mnoho zjednodušují kontrolu vodního proudu a 
oplachování povrchů.

TYPY TRYSEK
Tužkové trysky pro hydrofilní sklo. Rozprašovací trysky pro 
hydrofóbní sklo. 

PŘIDÁVÁNÍ TRYSEK
Vytvořte množství vzorů s až 12 umístěními pro výměnné, 
rychle odpojitelné tužkové nebo rozprašovací trysky.

ŘÍZENÍ TLAKU
Přidávání dalších trysek vám umožňuje čistit větší plochy  
rychleji a lépe. 
Množství trysek, které můžete použít, záleží na stupni 
vodního tlaku - čím větší tlak, tím více trysek můžete v jeden 
okamžik použít. 

nLite® KARTÁČE
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NlR27 
NlR40

Nl27A 
Nl40A 
Nl60A

NlE27
NlE40

Nl27Y 
Nl40Y 
Nl60Y

NlbRS 1

Nl27A 27 cm 314 g 4 1
Nl40A 40 cm 452 g 8 1
Nl60A 60 cm 850 g 10 1

NlR27 27 cm 408 g 4 1
NlR40 40 cm 579 g 8 1
Nl27Y 27 cm 408 g 4 1
Nl40Y 40 cm 579 g 8 1
Nl60Y 60 cm 916 g 12 1

NlE27 27 cm 403 g 4 1
NlE40 40 cm 510 g 8 1

ŠTĚTINY Z DIVOČÁKA
Nejlepší štětiny z divočáka byly poptány specialisty z uNGER 
k výrobě nových nLite® boar bristle brusches - kartáčů se 
štětinami z divočáka. hrubé na dotek, přirozeně rozdělené podél 
délky, každé vlákno čistí povrch celou svou délkou, efektivně 
odstraňujíc špínu i z nejmenších prasklin.  Individuálně ručně 
zasazené do těla kartáče a upevněné epoxidovou pryskyřicí 
dodává každý svazek štětin bezkonkurenční čistící výkon a bez 
chemikálií. barva přírodních štětin se může měnit.

nLite® HlAVICe nA KARTÁČ

Náhradní hlavice pro připojení kartáče 
k husím krkům.

Kód Balení

nLite® ReCTAnGUlAR BRUSH - TROJÚHelnÍKOVÝ KARTÁČ

Super lehký kartáč s přívodem vody a polyesterovými štětinami.
- rovné tělo kartáče ideální pro jakýkoli povrch
- různé pozice  pro měnitelné trysky s rychlým odpojením
- plastické porézní jádro těla kartáče pro nižší váhu

Kód Šířka Váha Trysek Balení

nLite® RADIUS BRUSH / SOlAR RADIUS BRUSH

Super lehký kartáč s přívodem vody a polyesterovými štětinami. 
- zahnuté tělo kartáče je ideální pro mytí okenních parapetů a rámů
- různé pozice  pro měnitelné trysky s rychlým odpojením
- plastické porézní jádro těla kartáče pro nižší váhu
Kartáče se žlutými štětinami jsou ideální pro mytí delikátních povrchů. 

Kód Šířka Váha Trysek Balení

nLite® BOAR BRISTle BRUSH - Ze ŠTĚTIn DIVOČÁKA

Super lehký kartáč s přívodem vody a premiovými štětinami z divočáka.
- excelentní čistící výkon bez chemikálií.
- různé pozice pro přídavné trysky
Plastické porézní jádro kartáče pro super nízkou váhu.

Kód Šířka Váha Trysek Balení

ROTACE KARTÁČE
Tělo kartáče může být otočeno do jiné pozice otočením 
hlavice o 180°. Otočením může hlavice změnit pozici 
a úhel štětin a trysek, čímž poskytne větší flexibilitu 
a kontrolu při mytí a oplachování rozdílných povrchů, 
úhlů a struktur.  

nLite® ONLINE KONFIGURÁTOR  Vytvořte si 
svou vlastní soupravu na mytí čistou vodou.
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FTSOY 27 cm 1

CT27A 27 cm 1

CT40A 40 cm 1

FTS27 27 cm 1

FTR27 27 cm 1

FbR27 27 cm 1

FTO27 27 cm 1

FTO40 40 cm 1

MYTÍ OKEN - WATER FED POLE SYSTÉM - KARTÁČE

HiFlo® KARTÁČE

HiFlo® CarbonTec Brush

Nylonové, šedé, monofilamentní štětiny
- záda vyrobena z robustního pevného plastu
- kompletní s 1x FTCbA a připojením na hadici
- dostupný ve dvou velikostech

Kód Šířka Štětiny Balení

tvrdé

tvrdé

HiFlo® Radius Brush

Měkký s roztřepenými nebo tvrdý s neroztřepenými štětinami.
- zahnuté tělo
- ideální pro parapety, rohy  nebo rámy
- kompletní s napojením na hadici.

Kód Šířka Štětiny Balení

měkké

tvrdé

HiFlo® OVAl BRUSH

Měkké polyesterové štětiny
– kompletní s napojením na hadici
– velmi silný
– dostupný ve dvou velikostech

Kód Šířka Štětiny Balení

měkké

měkké

HiFlo® SOlAR BRUSH SOFT

Měkký s roztřepenými štětinami.
- speciálně vytvořený pro fotovoltaické panely
- vysoce efektivní při odstraňování špíny
- nepoškodí povrch panelu
- kompletní s připojením na hadici

Kód Šířka Štětiny Balení

měkké

HiFlo® ReCTAnGUlAR BRUSH

Měkký s roztřepenými polyesterovými štětinami.
- čtvercové kraje jsou ideální pro rohy
- velmi silný
- kompletní s napojením na hadici

Kód Šířka Štětiny Balení

měkké
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MYTÍ OKEN - WATER FED POLE SYSTÉM - KARTÁČE

VODNÍ FILTRY

Tyto filtry využívají iontoměničové 
pryskyřice, která odstraní ioniso-
vané soli a nečistoty z vody, čímž 
vytvoří 100% deionizovanou čistou 
vodu bez jakéhokoli plýtvání 
vodou.

Přestože pro pořízení DI filtrů je 
třeba poměrně malá počáteční 
investice, když se to srovná s RO, 
je třeba častého měnění staré 
pryskyřice za novou k dosažení 
výroby 100% čisté vody.

S mobilním designem a 
přenosností, s nulovou potřebou 
energie nebo čerpadla mohou být 
naše DI filtry postaveny kdekoli - 
všechno co potřebujete je vodo-
vodní kohoutek.

UNGER DEIONISATION (DI) HYDRO POWER

S. 22

MYTÍ OKEN - VODNÍ FILTRY

Jsou dvě známé metody výroby čisté vody v průmyslu mytí 
oken - Deionisace a Reverzní Osmóza

Značka UNGER zahrnuje filtry užívající vždy jednu z těchto 
metod. Tato stránka vám pomůže rozhodnout, která metoda 
lépe vyhovuje vašim požadavkům a která tím pádem nejlépe 
zhodnotí vaši investici.

Vyberte si svůj filtrovací systém

DOPORučENO PRO:
- oblasti s měkkou nebo středně tvrdou vodou
- malé velikosti filtrů jsou ideální pro mytí malých až  
středních velikostí ploch. Také jako vstupní řešení pro profe-
sionální mytí
- pro časté mytí velkých ploch
- jako poslední stádium v čistícím procesu - po filtrech s RO 
membránou, k dosažení naprosto 100% čisté vody

Tyto filtry využívají mechanický 
filtrační proces  reverzní osmózy 
přes semipermeabilní mem-
bránu, který odstraní až 98% 
minerálů z vody.
UNGER RO30 má vestavěný 
pryskyřicový filtr, který dokončí 
čištění vody na 100% čistou vodu.

Navzdory jeho poměrně vysokým 
prvotním nákladům, vyžadují RO 
filtry minimální údržbu a nabízí 
cenově výhodný způsob výroby 
konstantního vysokého množství 
čisté vody. Přicházející voda je 
rozdělována na čistou a odpadní 
během filtračního procesu, což 
vyžaduje odpadní zařízení ke 
spláchnutí nečistot do odpadních 
vod. 

S. 30

UNGER REVERSE OSMOSIS (RO)

DOPORučENO PRO:
- oblasti s tvrdou nebo velmi tvrdou vodou
- konstantní, vysoký objem výroby čisté vody

KLAUS VIDEO
Mytí čistou vodou 
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Pfeil ist falsch,
bei den 
herkömmlichen 
Systemen ist der 
Wassereingang oben 
links, Wasser läuft im 
Filter runter und auf 
der anderen Seite 
wieder rauf. 
Wasserausgang oben 
rechts.

Pfeil ist falsch,
bei den 
herkömmlichen 
Systemen ist der 
Wassereingang oben 
links, Wasser läuft im 
Filter runter und auf 
der anderen Seite 
wieder rauf. 
Wasserausgang oben 
rechts.
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MYTÍ OKEN - PURE WATER FILTRY  
HYDRO POWER DI FILTRY

Nejefektivnější DI systém na čistou vodu ze všech!

HYDRO POWER DI SYSTÉM

JEDNODUCHÁ A EFEKTIVNÍ MANIPULACE

TDS Měřák (celkové 
rozpuštěné pevné látky)
- Pro okamžité měření tvr-
dosti odchozí vody

Standardní hadicové 
připojení
- Spolehlivé rychlo 
odepínací konektory vhodné 
pro většinu hadicových 
připínacích systému obvykle 
používaných.

Rychlé otevření a odemknutí 
flitru

- Snadné a rychlé otevření a 
vyjmutí filtru

- bezpečný zamykací 

mechanismus

Odstranitelné víko 
- Včetně pryskyřicového 
stop mechanismu, k 
zabránění úniku pryskyřice 
při vypouštění vody

Tento inovativní distribuční vodní systém zajišťuje 
efektivnější vodní proud skrz celou nádobu, čímž zlepšuje 
efektivitu pryskyřicového              filtru a prodlužuje jeho 
životnost.

Geniální rychle vyměnitelné pryskyřicové pytlíky dovolují 
uživatelům urychlit výměnu pryskyřice na deset minut - 
jednoduše vyjmete pytlík s prošlou pryskyřicí a vložíte nový.

Nový rychle vyměnitelný pryskyřicový pytlík nabízí rychlou 
a snadnou výměnu pryskyřice s minimálním znečištěním 
místa. Kdykoliv a kdekoliv!
- Výměna pryskyřice je nyní stejně snadná jako výměna 
kávové tablety v kávovaru.
- Není třeba  zdlouhavého vyprazdňování, proplachování a 
plnění přímé filtrační nádoby.
- Každý pytlík je vyroben z vodě propustných  materiálů a 
obsahuje před připravené správné množství UNGER vysoce 
kvalitní panenské pryskyřice.

Inspirováno našimi klienty a vyrobeno dle nejposlednějších 
designových inovací, HydroPower DI filtry nabízí množství 
benefitů pro profesionální umývače oken (a každého kdo 
čistí nebo pracuje s čistou vodou).

hydroPower DI filtry přesahují standardy DI filtrové efekti-
vity, výkonu, plynulosti práce a pohodlí díky těmto novinkám:

- FloWater technologie

- Rychle měnitelné pryskyřicové pytlíky

- Rychlé otevření a odepnutí filtru

FLOWATER TECHNOLOGIE

RYCHLE VYMĚNITELNÉ PYTLÍKY

Standardní DI filtr
 (uNGEr DI400)

HydroPower DI filtr
MNOHEM EFEKTIVNĚJŠÍ

PRODUKTOVÉ DEMO
hydroPower DI 

ŠKOLENÍ
hydroPower DI 
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MYTÍ OKEN - PURE WATER FILTRACE 
HYDRO POWER DI FILTRACE

HydroPower DI Systém!

Rychlé otevírání
Snadné a rychlé otevření 
nádoby, s přetlakovým ven-
tilem.

FloWater Technologie
Efektivně rozvádí vodní 
proud skrz pryskyřici 
zvyšujíc tak  množství a 
kvalitu čisté vody.

PP NXT Materiál
Materiál vylepšený 50% 
skleněného vlákna. Silnější, 
lehčí a bezpečnější.

Rychlá výměna 
pryskyřicových pytlíků.
Rychlá a snadná výměna 
při práci. žádné další plý-
tvání s pryskyřicí.

nLite® ONLINE KONFIGURÁTOR  Vytvořte si 
svou vlastní soupravu na mytí čistou vodou.

PRODUKTOVÉ DEMO
hydroPower DI 

ŠKOLENÍ
hydroPower DI 
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Bar
Pure Water Output  
at the brush with EcoFlo and 
with nlite® Pole hose, 25 m

6

5

4

3

> 1.570

470 – 1.570

260 – 470

< 260

> 3.140

1.130 – 3.140

670 – 1.130

< 670

> 6.360

2.450 – 6.360

1.490 – 2.450

< 1.490

DI48T
30 × 31 cm 116 cm

– –

DI48C –

DI24T

30 × 31 cm 59 cm

– –

DI24W    –

DI24C –

DI12T
30 × 31 cm 35 cm

– –

DI12W    –

Vyberte si ze tří velikostí filtrací podle toho, kolik čisté 
vody potřebujete a také dle toho jak často budete filtraci 
používat, abyste správně maximalizovali návratnost vaší 
investice.
Všechny filtrace jsou plně vybaveny rychle měnitelnými 
pryskyřicovými pytlíky a mají integrovaný TDS měřák, aby 
monitoroval tvrdost vypouštěné vody. 

VÝKON FILTRACÍPŘIZPŮSOBENO KAŽDÉ VELIKOSTI

Tvrdost vody: 
Měkká  méně než 100ppm
Středně tvrdá  100-250ppm
Tvrdá  250 - 400ppm
Velmi tvrdá  více než  400 ppm
Pro dosažení naprosto čisté vody je třeba mít maximálně 10 ppm.

TVRDOST VODY
Výkonnost filtrace závisí na několika faktorech, jako třeba 
velikost filtrace, vodní tlak, teplota a ten nejdůležitější - tvrdost 
vody.
Tvrdost vody se měří v ppm (částeček na milion) a mění se dle 
geografické oblasti.

Tabulka níže poskytuje přehled očekávaného výkonu Hydro-
Power Filtrace do doby, než je třeba vyměnit pryskyřicový pytlík. 

HydroPower DI FIlTR

Kód Základna Výška Pytlíků Kola Vozík

4 
(24 l)

2 
(12 l)

1 
(6 l)

Malá (HydroPower DI12…)

Tvrdost vody Výstup čísté vody

měkká

středně tvrdá

tvrdá

velmi tvrdá

Střední (HydroPower DI24…)

Tvrdost vody Výstup čísté vody

měkká

středně tvrdá

tvrdá

velmi tvrdá

Velká (HydroPower DI48…)

Tvrdost vody Výstup čísté vody

měkká

středně tvrdá

tvrdá

velmi tvrdá

DI12X
OBSAHUJE 1  RYCHLE MĚNITELNÝ 
PRYSKYŘICOVÝ PYTLÍK (6L)

DI 24X
OBSAHUJE 2 RYCHLE MĚNITELNÉ 
PRYSKYŘICOVÉ PYTLÍKY (12L)

DI 48X
OBSAHUJE 4 RYCHLE MĚNITELNÉ 
PRYSKYŘICOVÉ PYTLÍKY (24L)

ECO FlO - OPTIMAlIZujE VODNí PROuD
V závislosti na tlaku příchozí vody, použitím HydroPower EcoFlo 
vám dovolí omezit vodní proud na optimální, což je mezi 
120 - 150 l za hodinu, což je ideální pro běžné mytí skel.
Optimalizování vodního průtoku tímto způsobem vám umožní 
použít méně čisté vody, čímž se prodlužuje životnost a výkon 
jednotlivých pryskyřicových náplní v HydroPower DI Filtracích 
alespoň o 20% bez snížení kvality vaší práce. 

- automaticky redukuje vodní průtok - viz. tabulka
- sedí na jakékoli průmyslově 
standardní ventily
- může být nasazeno, odebráno 
nebo vyměněno ve vteřinách - 
jednoduché
- dodáváno jako standard se všemi 
HydroPower DI Filtracemi, bez 
ohledu na velikost
- náhradní může být objednán 
na: www.underglobal.com/ecoflo 

TABULKA TLAKŮ

Tlak
Výstup čisté vody
na kartáči s EcoFLo a s 
nLite® tyčovou hadicí, 25

180 l/hodina

150 l/hodina

120 l/hodina

Nepoužívejte EcoFlo! 

MYTÍ OKEN - PURE WATER FILTRACE 
HYDRO POWER DI FILTRACE
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DIK12 1  
DIO12 1  

DIK24 1
DIO24 1

DIK48 1DIO48 1

*barva se může měnit.

STARTOVNÍ SADA 6,00 MVSTUPNÍ SADA 2,50 M

POKROČILÁ SADA 6,00 MEXPERTEN SADA 8,10 M

PROFESIONÁLNÍ SADA 10,00 MMASTER SADA 12,20 M

HydroPower DI12C s nLite®Connect hliníkový
Obsahuje:
DI12T HydroPower DI 6 l (včetně TDS měřáku a pryskyřice)
AN60G nLite® Connect hliniková master tyč 6 m
FTG0S HiFlo® Multilink Úhlový Adaptér
NlR27* nLite® RADIuS Kartáč 27cm
Nl20G nLite® hadice 20 m

Kód Balení

HydroPower DI12T s nLite®ONE se skleněným vláknem

Obsahuje:
DI12T HydroPower DI 6 l (včetně TDS měřáku a pryskyřice)
GF25T nLite®One teleskopická tyč 2,50m se skleněným vláknem
FTG0S HiFlo® Multilink Úhlový Adaptér
NlR27* nLite® RADIuS Kartáč 27cm
Nl20G nLite® hadice 20 m
TM00V HiFlo® Kontrolu s nLite® svorkami - pásky se suchým zipem

Kód Balení

HydroPower DI24C s nLite®Connect  se skleněným vláknem
Obsahuje:
DI24W HydroPower DI 12 l (včetně TDS měřáku a pryskyřice)
GF60G nLite® Connect tyč se skleněným vláknem 6 m
FTG0S HiFlo® Multilink Úhlový Adaptér
NlR27* nLite® RADIuS Kartáč 27cm
Nl20G nLite® hadice 20 m

Kód Balení

HydroPower DI24T s nLite®ONE karbon

Obsahuje:
DI24T HydroPower DI 12 l (včetně TDS měřáku a pryskyřice)
CT81T nLite®One teleskopická tyč 8,10m s karbonovým vláknem
FTG0S HiFlo® Multilink Úhlový Adaptér
NlR27* nLite® RADIuS Kartáč 27cm
Nl25G nLite® hadice 25 m
TM00V HiFlo®Kontrolu s nLite® svorkami - pásky se suchým zipem

Kód Balení

HydroPower DI48C s nLite®Connect karbon

IObsahuje:
DI48C HydroPower DI 24 l (včetně TDS měřáku a pryskyřice a vozíku)
CT67G nLite® Connect tyč s karbonovým vláknem 6,63 m
CT35G nLite® Connect tyč s karbonovým vláknem prodlužovací 3,41 m
NlG20 nLite® Multilink Úhlový Adaptér 20 cm
NlR27* nLite® RADIuS Kartáč 27cm
Nl20G nLite® hadice 20 m

Kód Balení

HydroPower DI48T s nLite®ONE karbon

Obsahuje:
DI48T HydroPower DI 24 l (včetně TDS měřáku a pryskyřice)
CT12T nLite®One teleskopická tyč 12,20m s karbonovým vláknem
NlG20 HiFlo® Multilink Úhlový Adaptér 20cm
NlR27* nLite® RADIuS Kartáč 27cm
Nl25G nLite® hadice 25 m
TM00V HiFlo® Kontrola s nLite® svorkami - pásky se suchým zipem

Kód Balení

 MYTÍ OKEN - PURE WATER FILTRACE
HYDRO POWER SETY

Nové
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DIb61 1

DIb64 1

DIb84 1

DIb25 1

DIP25 1

DIb25
DIP25

DIb61

DIb64

DIb84 Rychlo měnitelný pryskyřicový pytlík 6l

Každý pytlík je vyroben z vodě propustného materiálu.
 - Obsahuje předměřené množství UNGER prémiové kvalitní panenské pryskyřice
 - jednoduše odstraníte pytlík se spotřebovanou pryskyřicí a vložíte nový.

Kód Kusů pytlíků Balení

1 ks (6 l) ve vzduchotěsném kyblíku

4 ks (24 l) ve vzduchotěsném k.

4 ks (24 l) ve vzduchotěsném k.

PRÉMIOVÁ PAnenSKÁ MÍCHAnÁ PRYSKYřICe

Dostupná 25 l plastovém pytli nebo ve znovu uzavíratelném kbelíku.
- ideální pro všechny UNGER DI kazety a HydroPower DI Filtrace
- okamžitě produkuje 100% čistou vodu pro čistá skla bez kapek a proužků
- použití vhodné pro plnitelné DI kazety, DI tlakové nádoby nebo filtrace na čistou 
vodu pro mytí oken.

Kód Výrobek Balení

pytel 25 l

kýbl 25 l

MYTÍ OKEN - PURE WATER FILTRACE  
IONTOMĚNIČOVÁ PRYSKYŘICE

Geniální rychlo měnitelné pryskyřicové pytlíky umožňují 
uživatelům zrychlit proces výměny pryskyřice až 10x - 
jednoduše vyndají pytlík se spotřebovanou pryskyřicí a vloží 
nový.
Nové rychlo měnitelné pryskyřicové pytlíky nabízí rychlé a 
snadné vyměnění pryskyřice přímo na místě  s minimálním 
nepořádkem - kdykoli a kdekoli!

RYCHLE MĚNÍCÍ PRYSKYŘICOVÉ PYTLÍKY 
pro HydroPower DI Filtrace

Vysoce kapacitní panenská míchaná iontoměničová 

pryskyřice pro naprostou deionizaci a vyčištění vody. 

Okamžitě produkuje 100% čistou vodu pro skla bez         

kapek či proužků.

Použití vhodné v:
- plnících DI kazetách
- DI tlakových nádobách
- Filtracích na mytí oken čistou vodou

Prémiová panenská míchaná pryskyřice

Nové

Nové

ŠKOLENÍ
hydroPower DI 
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FILTER
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PRODUKTOVÉ DEMO
hydroPower RO XXl 

MYTÍ OKEN - PURE WATER FILTRACE 
HYDRO POWER RO XXL SYSTÉM
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TRlR1

18845

- Průtoky pro mycí a oplachovací 

módy mohou být kdykoli 

přizpůsobeny na digitálním kont-

rolním panelu. Toto dovoluje 

pracovníkům vybrat více či méně 

silný průtok, aby vyhověl čištění a 

zároveň šetřit a uchovávat vodu, když 

je potřeba. Také je možné přepnout 

mezi módy mýt a oplachovat  doty-

kem knoflíku na bezdrátovém dálko-

vém ovladači.

- Možno dokoupit ochranný kryt pro 

kola s hadicemi. Robustní kamio-

nová plachta, která  může být 

připevněna na nový připevňovací bod 

na rámu.

Vhodné pro vozidla s tažnou kapacitou 1350kg. Velkokapacitní nádrž integro-
vanou do lehkého podvozku je snadné táhnout. Přívěs je jednoosý, s integro-
vanými světly a indikátory,  s brzdovým asistentem. Dodáváno s evropsky 
schváleným pojezdovým kolečkem a manunální parkovací brzdou.
Vyhovuje všem Evropským nařízením a regulacím.

BEZPEČNOST:

FLEXIBILITA:

OCHRANA:

- Design multikomorové nádrže s 

nízkým těžištěm je designovaná k 

maximilizování stability během 

převozu. Také je vybavena AutoShut 

Off zařízením, které se aktivuje během 

výroby čisté vody v případě, že je již 

nádrž plná a během čištění vody, když 

TDS odtokové vody hlásí 5ppm (toto 

číslo může být zvýšeno nebo sníženo).

ochranný kryt

HydroPower RO XXL PŘíVěS
Kód

•	 Plně integrovaný přívěsný systém s filtrací  s reverzní osmózou a zásobníkem na 750 l vody 
•	 Naprosto flexibilní pro výrobu a převoz 100% čisté vody pro water fed pole mytí
•	Jediná skutečná alternativa ke komerčním na dodávky montovaným systémům.

- NOVé: Automatické oplachování pomáhá předcházet 
zanášení RO membrány a prodlužuje tím její životnost.
- maximální nádrž je 750l, kapacita na čistou vodu je 650l
- 1 nebo 2 pracovníci s použitím 2 nerezových hadicových 
kol a 2x12 V (10 bar, 150 psi) čerpadel
- 2 vysoce kvalitní 100m hadice pro optimální dosah
- výkon čištění vody - až 125 l na hodinu na osobu
- digitální kontrolor monitoruje průtok vody, tlak a stav 
baterie
- kontrolujte průtok vody manuálně nebo pomocí bezdráto-
vého ovladače (max. dosah 100m v otevřené oblasti)
- 3 stupně výroby čisté vody s 12V čerpadlem (10bar, 150psi) 
- karbonový předfiltr, RO membrána a hydroPower DI filtr.
- integrovaný TDS měřák
- vysoká kapacita 12V AMG baterie nabízí  zdroj na celý den 
práce než je třeba znovu nabít. 
- bezúdržbová 210amp hodinu AMG baterie s nabíječkou.
- možnosti: Ochranný kryt pro hadicová kola.

Prodloužení životnosti membrány:
- automatické 5 minutové proplachování před započetím 
filtračního procesu odplaví nečistoty a pomůže udržet 
membránu čistou, což značně prodlouží její životnost

Snížená spotřeba DI Pryskyřice:
- optimalizuje výkon membrány na vyšší čistotu vody 
procházející skrz DI filtry a tím prodlužuje životnost 
pryskyřicové náplně

Zjednodušená péče o membránu:
- konzervační roztok je vypláchnut z membrány auto-
maticky, čímž šetří čas i úsilí pracovníků

AUTOMATICKÁ PROLACHOVACÍ FUNKCE
Nové

HYDRO POWER RO XXL SYSTÉM

MOBILITA:
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RO 
FILTER

RO30C

RO30G

RO60S

MYTÍ OKEN - PURE WATER FILTRACE  
FILTRACE S REVERZNÍ OSMÓZOU
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RO30G 1

RO30C 1

RO60S 1

Perfektní pro konstantní vysokou kapacitu produkce čisté vody. Snadné užívání: Žádné spínače. Jen "zapoj a hraj."

Fyzický proces reverzní osmózy odstraní cca 98% minerálů z vody.
Vestavěný pryskyřicový filtr dokončí čištění na 100% čistou vodu.

- automatické ovládání čerpadla s ochranou proti chodu 
naprázdno pro větší bepečnost
- zvýšení výkonu čištění vody o 60% na 350 l/hod.
- vestavěný pryskyřicový filtr zajišťuje 100% čistotu vody
- ekonomický způsob výroby čisté vody pro všeobecné účely 
čištění
- vestavěný TDS měřák sleduje kvalitu vody a pryskyřice
- obsahuje robustní vozíkový rám pro kompletní mobilitu
- žádné kontrolní ventily nebo krytky, které se mohou 
uvolnit
- RO3OC: obsahuje karbonový prefiltr proti chlóru ve vodě 
(výdrž cca 100.000 l při 2ppm chlóru)

- má všechny výborné prvky RO30C a více!
- dvojitá membrána pro zvýšení výroby čisté vody (více než 
700l/hod.)
- extra výkonné čerpadlo pro podporu velkého průtoku vody.
- velký pre-filtr, optimální bezpečnost membrán
- velký karbonový pre-filtr (místo pryskyřicového leštiče) k 
ochraně membrán před chlorem
- ideální pro dva pracovníky s normální kapacitou nebo pro 
jednoho pracovníka se zvýšenou kapacitou. 
- perfektní pro mytí solárních panelů - čím více vody na 
panel, tím lepší oplach a umytí
- karbonový filtr vydrží cca 200.000l při 2ppm chloru

FILTRACE S REVERZNÍ OSMÓZOU

HiFlo® RO FILTRACE HiFlo® RO FILTRACE S VYSOKÝM VÝKONEM

HiFlo® RO FIlTRACe
Kód Výrobek Balení

Mobilní RO Filtrace

Mobilní RO Filtrace ''chlór''

HiFlo® RO FIlTRACe S VYSOKÝM VÝKOneM
Kód Balení
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hCD25 1

hCDEu 1

ROTDS 1

Ph50Y Ph10Y

Ph50Y 50 m 13 mm 1

Ph10Y 100 m 5 mm 1

HiFlo® MÝDlOVÝ DÁVKOVAČ

Profesionální řešení pro silně znečištěné skleněné povrchy.
- sedí na každou filtraci na čistou vodu. Připojte až po filtrační jednotce!
- připojíte pouze páskem
- netřeba žádné elektřiny, čerpadlo poháněné vodou
- míra aditiva 0,3 - 2%
- vodní tlak: 0,2-8bar (2,9-120PSI)
- průtok: 20 - 2500l/h (5,3-660gal/h)
- velikost 56x18,5 cm (22"x7,72")
- váha: 1,8kg (4 libry)
- standardní připojení 3/4"
- kompletní včetně Připojovací sady

Kód Balení

HiFlo® MÝDlOVÝ DÁVKOVAČ

Pro přidání čistícího prostředku do proudu čisté vody, po projití filtrační jednotkou.
- perfektní pro odstranění odolné špíny a mastných skvrn z velmi těžce znečištěných 
povrchů. Snadné připojení na standardní zahradní hadici
- snadné naplnění  a přizpůsobení koncentrace prostředku

Kód Balení

HiFlo® TDS MĚřIČ

Ruční Měřič Celkových Rozpuštěných Pevných Látek (TDS) pro měření tvrdosti 
vody.
- měří tvrdost vody okamžitě v ppm (částeček na milion)
 - na baterie
- obsahuje ochranné kožené pouzdro

Kód Balení

HiFlo® HADICOVÝ SeT

PH50Y
- 2x samiččí QR hadicový konektor
PH10Y
- 1x samčí hadicový připojovač
- 1x samiččí QR hadicový konektor

Kód Délka  Ø Balení

MYTÍ OKEN - PURE WATER FILTRACE  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Do vyprodání zásob
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NlQuI 1

Nl11G  11 m 1
Nl20G 20 m 1
Nl25G 25 m 1

TMECP 1
FTThR  1
hFNlC 1

FTThR

hFNlC

NlbA1 1

TMOOV 1
TMOON 1
TMOOT 1

  

hTKI4 6,63 m 1,87 m 4 1,7 kg 1

hT67G – hybrid

FTGOS

NlbjF
Nl11G

NlbjP
Nl27A

nLite® 

SADA PRO PRODlOUŽenÍ HADICe

Adaptéry pro spojení dvou hadic v jednu.
- zahrnuje 2x hadicovou koncovku, 1x rychlý konektor
- vložte hadicovou koncovku do každé z hadic a spojte použitím rychlo 
konektoru.

Kód Balení

nLite® HADICe

Odolná hadice pro dodávky vody z vodních filtrací do Kartáčů.
- kompletní se standardním hadicovým konektorem pro dodávku vody

Kód Délka Balení

nLite® enDCAP KOnCOVKA

Odolná plastová krytka zabraňuje náhodnému poškození tyče
– vložte do základní sekce a zajistěte uzavřením svěrky
– součástí je otvor pro hadici
– hodí se pro Master i prodlužovací tyče

Kód Balení

nLite® nÁSTROJOVÝ 
              ADAPTÉR

Plastový adaptér pro připojení nástrojů nLite®  tyčím
- FTThR: nástavec pro připojení kartáče na tyč
- hFNlC: uzamykatelný adaptér pro připojení tradičních nástrojů pro mytí oken

Kód Balení

Příklad

Není součástí balení

nLite® BAG

Přenosná taška pro kompletní nLite® set
- pro přenos, ochranu a přepravu kompletní nLite®  sady 
- vyrobeno z pevného nylonového materiálu
- lze nosit v ruce nebo přes rameno
- lze v něm přepravovat 5 a více druhů tyčí, 2 kartáče, 1 husí krk a 1 hadici

Kód Balení

HiFlo® Control
On/off vypínač pro okamžité ovládání průtoku vody na tyči.
- vhodný na základní část tyče
- hadice padne do spínače pod páčku
- přizpůsobte nebo vypněte proud vody úplně jedním plynulým pohybem páčky.
- vhodný na každou hadici v průměrech 20 - 70mm.

Kód Informace Balení
Kompletní i s klipy a pásky na suchý zip

Klipy pro přichycení tyče do průměru 35mm
univerzální pásky na suchý zip

Klipy pro tyče o průměru 35mm

Univerzální pásky na suchý zip
pro tyče v průměrech 

20 - 70 mm.

MYTÍ OKEN - WATER FED POLES  
PŘÍSLUŠENSTÍ

nLite® HYBRID STARTOVnÍ SADA 

Obsahuje: tyč, trojúhelníkový kartáč 27cm, hadici, úhlový adaptér a 2 tužkové trysky

Kód Délka Délka slož. Části Váha Balení
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MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN

Všechny produkty značky UNGER jsou specificky designo-
vané pro to, aby vyhověly vysokým požadavkům profesionál-
ního mytí oken.

Inovace a ergonomie jsou předním bodem našeho zájmu 
pro vývoj produktů, abychom umožnili profesionálům praco-
vat rychleji, efektivněji a nade vše bezpečně.

Dnes naše řada zahrnuje široký výběr tradičních ručních 
nástrojů a příslušenství vytvořených tak, aby vydržely kon-
tinuální používání, den co den.

Většina našeho nářadí může být vybavena UNGER teleskop-
ickými tyčemi, umožňujíc vám mytí ve výškách do 10m 
bezpečně ze země.

Dívejte se po ErgoTec® locking cone symbolu označujícím 
produkty, které mohou být bezpečně připevněny k tyči 
rychloupínacími sponkami zabraňující spadnutí nebo 
otáčení nástroje na tyči.

LEPŠÍ
Standardní verze

DOBRÁ
Základní verze. Volba dobré ceny

NEJLEPŠÍ
výrobek dané řady, plný nových prvků

PRÉMIOVÁ
TOP výrobek dané řady, plný nových prvků

NATLAČIT/ NAŠROUBOVAT
Toto nářadí může být natlačeno a našroubováno na ACME 
závit UNGER konus pro pevné a bezpečné zajištění.  Rýhy na 
UNGER konusu zabraňují nástrojům v protáčení během práce.

nATlAČIT A ZAMKnOUT nA SPRÁVnÉM MÍSTĚ
Všechny nástroje s otvorem na rukojeti a nápisem "lOCK"  
se dají bezpečně zamknout na ErgoTec® konusu. Na 
tyčích TelePlus a Optiloc je konus ErgoTec® locking Cone 
standardním, protože efektivně zabraňuje otáčení nástroje 
během práce, stejně jako spadnutí nástroje z tyče.

BEZPEČNOSTNÍ NASAZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ NA TYČI
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MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN

STĚRKY ROZMÝVÁKY

TELESKOPICKÉ TYČE PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠKRABKY

UNGER stěrky mají pohodlné rukojeti, 
vysoce kvalitní gumu a různé zamykací 
systémy pro rychlou a snadnou výměnu 
lišt.

ErgoTec®  NINJA, ErgoTec,ErgoTec® 
SwivelLoc, S-Channel Plus Pro, Visa-
versa®, GC, Unitec, UniTec Light

lehké, přesto velmi odolné teleskop-
ické tyče různých délek dosáhnou 
všude. čistěte ve výškách až 10m 
bezpečně ze země bez nebezpečných 
žebříků.

OptiLoc, TelePlus, UniTec

Naše rozsáhlá řada zahrnuje všechno 
pro výstavbu profesionální sady - od 
ochranných rukavic, pásků, kapes až 
k speciálním čistícím prostředkům, 
kbelíkům a utěrkám.

UNGER škrabky jsou perfektní 
pro odstraňování odolné špíny a 
zbytků lepidel. S různými designy, 
bezpečnostními prvky a velikostmi 
ostří je zde vždy volba, který vyhoví 
jakémukoli rozpočtu a úkolu.

ErgoTec® NINJA, ErgoTec®,  ProTrim, 
Trim

PROFeSIOnÁlnÍ MYTÍ OKen

UNGER rozmýváky jsou dostupné v 
mnoha materiálech s rozlišnými znaky 
a savostí, stejně jako T-bar designem.

ErgoTec® NINJA, ErgoTec®, Alu, 
Swivel, UniTec, MicroStrip, Monsoon, 
 Original, Pad

Str. 37 Str. 42

Str. 50

Str. 46

Str. 54
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ErgoTec® NINJA 
ŠKRABKA

ErgoTec® NINJA 
TOULEC

ErgoTec® NINJA MICRO uTěRKA
Vysoký výkon utěrky z mikrovlákna

Ergonomická dvousložková o 180° otočná rukojeť s 
Triloc mechanismem pro bezpečné držení lišty a novou 
zamykací funkcí. lišta z T6 extrudovaného leteckého 
hliníku se neohne ani nezlomí. Dodáváno s měkkou 
gumou.

Vhodný pro všechny UNGER stěrky. 
Pro 2 stěrky, 1 rozmývák a 1 škrabku.  
Vhodná pro leváky i praváky. Klipový 
uzávěr pro rychlé připnutí k jakémukoli 
opasku. 

Vyrobena z vysoce savého, 
bezžmolkového  mikrovlákna se čtyřmi 
drhnoucími rohy pro odstraňovaní 
odolné špíny nebo pro pověšení utěrky 
na tyč pro snadné čištění fleků a rohů 
ve výškách. Pratelné v pračce až 500x. 
Dostupné ve 3 velikostech.

Silný, přesto lehký a tvrdý anodisovaný hliníkový T-bar 
s 180° otáčením a se zámkem střední pozice. Vysoce 
absorpční rukáv s 2 abrazivními postranními polštářky 
disponuje vetkanými řadami se škrabacími vlákny.

První světová škrabka 2 v 1 pro profesionální mytí oken! 
Nová škrabka UNGER ErgoTec® NINJA představuje 
unikátní otočný mechanismus, který dovoluje úhlu hlavy 
škrabky otočení o 30°dotykem knoflíku. 

Praktické pouzdro na 
opasek

Dostupná ve 2 pracovních úhlech: 
30°& 40°
Dostupné velikosti:
20 cm - 105 cm

ErgoTec® NINJA STĚRKA 
Nejlepší výkon

ErgoTec® NINJA ROZMÝVÁK 
Dělá těžké úkoly snadnými!



37

ErgoTec®

NINJA
20 –  

105 cm –

ErgoTec®

 
– – – – – –

ErgoTec® – 15 –  
55 cm

ErgoTec®

SwivelLoc
– –

S – 15 –  
55 cm

Pro – 15 –  
55 cm

Visa-
Versa® – 15 –  

55 cm

GC – 25 –  
55 cm –

UniTec – 25 –  
45 cm –

UniTec
Light

– 30 cm –

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
STĚRKY

NÁKUPNÍ PRŮVODCE
1. ROZPOčET: jak dlouho pracujete, jak velká je čištěná plocha? Kolik dalších prvků budete potřebovat?
2. RuKOjEŤ: váha, funkce, ergonomika
3. ÚhEl STěRKY: Potřebujete dosáhnout na těžko dosažitelné plochy? Pracujete s teleskopickými 
tyčemi?
4. lIšTA: jak velký je povrch, který bude čištěn? jak důležitá je rychlá změna lišty?
5. GuMA: Měkká nebo tvrdá guma? Profesionální kvalita nebo stačí standardní kvalita?

Tento produkt bezpečně sedí na 
ErgoTec® zamykací konus.

Tento produkt sedí na UNGER tyče 
bez bezpečnostního zamykacího 
mechanismu.

*Měkká a tvrdá guma jsou měnitelné a objednatelné zvlášť.

Využijte tabulku níže ke srovnání různých modelů stěrek značky UNGER a vyhledání té pravé pro 
vaše čistící úkoly a rozpočet.

STĚRKY

KVALITA RUKOJEŤ OTÁČIVOST LIŠTA GUMA

Materiál
Padne
 k uza-

mykacímu 
kuželu

Upevnění Upevnění Velikost Materiál Typ Měkké Tvrdé Upevnění

Vysoký výkon stěrky, obsahující Tri-
loc mechanismus pro spolehlivé 
držení lišty a volitelně nastavitelná 
a uzamykatelná hlava. Dostupné v  
30° a 40° úhlové verzi.

2k (Plast s 
gumovou 
vložkou)

Kovový 
šroub 

-je třeba 
mince nebo 
šroubovák

Triloc: klip 
jen zmáčkni 

a uvolni
T6 Alu-
minium Tvarovaná

boční klip 
na NINjA 

lištu
Str. 38

Karbon

Super lehká, ručně dělaná rukojeť 
z karbonového vlákna. O 18% lehčí 
než dvousložková rukojeť  stěrky 
ErgoTec.

Karbonové 
vlákno

S-pružina: 
jen zmáčkni 

a uvolni
stiskni 

S-Spring Str. 39

 
Nerezová stěrka s dvousložkovou 
rukojetí. Pokročilý ergonomický 
design pro pohodlné každodenní 
užití. Snadná a rychlá výměna lišty.

2k (Plast s 
gumovou 
vložkou)

S-pružina: 
jen zmáčkni 

a uvolni
Nerezová 

ocel Tvarovaná stiskni 
S-Spring Str. 39

Otočná stěrková hlava, volitelně 
nastavitelná a uzamykatelná 
- řešení problémů pro těžko 
dostupná místa. Dostupné v 2 hla-
vových úhlech rovný a 30°, ideální 
pro práci ve výškách.

2k (Plast s 
gumovou 
vložkou)

Plastový 
šroub 

otočný do 
0°pozice 

knoflíkem.

Pouze 
rukojeť. 0 / 30° Nerezová 

ocel
Pouze 
rukojeť

odšroubujte 
desku,  

30° stiskni
S-Spring

Str. 39

Pevná, nerezová stěrka s rukojetí 
potaženou gumou. S-Spring pro 
snadnou a rychlou výměnu lišty 
a gumy.

Kovový + 
gumový 
rukáv

S-Pružina: 
jen zmáčkni 

a uvolni
Nerezová 

ocel Tvarovaná stiskni 
S-Spring Str. 39

Standardní stěrka pro každodenní 
užití. Klip pro snadnou a rychlou 
výměnu lišty a gumy.  Pogumovaná 
rukojeť pro pohodlný úchop.

Kovový + 
gumový 
rukáv

Klip zámek, 
snadné 
uvolnění

Nerezová 
ocel Tvarovaná otevírací 

klip Str. 39

Stěrka a rozmývák v jednom. šetří 
čas pro práci ve výškách. Není 
třeba měnit nástroj  - jen otočíte.

Plastový - 
vytvarované 

prsty

S-Pružina: 
jen zmáčkni 

a uvolni
Nerezová 

ocel Tvarovaná stiskni 
S-Spring Str. 39

Klasická mosazná stěrka. Odolná 
a bytelná. Mosaz

šroubovací 
deska, 
je třeba 

šroubovák
Mosaz Extrudo-

vaná
šroubovací 

deska Str. 41

Základní kovová stěrka. Rychlé 
uvolnění lišty. Kov Stisknutí 

tlačítka
Nerezová 

ocel
Extrudo-

vaná
otočení 
tlačítka Str. 41

lehká stěrka pro sklo nebo ploché 
povrchy, ideální pro domácí využití. Plast

lišta je 
upevněna 
na rukojeti

Alu-
minium

Extrudo-
vaná

upevnění k 
liště Str. 41
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40°

30°

40° 30°

180º

AC200 20 cm 5

AC250 25 cm 5

AC300 30 cm 5

AC350 35 cm 5

AC450 45 cm 5

AC550 55 cm 5

AC650 65 cm 5

AC750 75 cm 5

AC920 92 cm 5

AC105 105 cm 5

EN000 40° 5

E3000 30° 5

EN300 40° 30 cm 5

EN350 40° 35 cm 5

EN450 40° 45 cm 5

E3300 30° 30 cm 5

E3350 30° 35 cm 5

E3450 30° 45 cm 5

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
STĚRKY

GUMA- INFORMACE

- Tvrdost: 53+-2
 - Ideální pro nižší teploty
 - lépe se přizpůsobuje nerovnostem 

  měkká

- Tvrdost: 60 +- 2
- Ideální pro vyšší teploty
 -Ideální pro hladké velké povrchy

tvrdá

ErgoTec® NINJA STĚRKOVÁ lIŠTA

Kompletní s měkkou gumou a smartklipem na konci.
- lišta z extrudovaného leteckého hliníku T6 - nezlomí se ani neohne
- dokonalé rozložení tlaku
- snadná a rychlá výměna gumy

Kód Velikost Guma Balení

měkká

měkká

měkká

měkká

měkká

měkká

měkká

měkká

měkká

měkká

ErgoTec® NINJA RUKOJeť

- naklápěcí ergonomická hlava se 180° úhlem
- Triloc mechanismus pro bezpečné zajištění lišty
- vhodné na tyče s uzamykacím konusem

Kód Úhle Balení

ErgoTec® NINJA OKennÍ STĚRKA

Kompletní s NINJA lištou a profesionální měkkou gumou.
- ergonomická rukojeť s 180° naklápěním
- rukojeť s Triloc mechanismem pro bezpečné držení lišty
- lišta z extrudovaného leteckého hliníku T6 - nezlomí se ani neohne
- vhodné na tyče s uzamykacím konusem

Kód Úhel Velikost Guma Balení

měkká

měkká

měkká

měkká

měkká

měkká

Zámek 0°

zavřené

otevřené

signalizace

Vyberte mezi 30°a 40°úhlem hlavy.

uzamykací mechanismus k zajištění 
naklopení hlavy v centrální pozici.

Střední pozice může být uzamčena 
stlačením uzamykacího knoflíku.

Nový a vylepšený klipový mechanis-
mus.
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73 g

ES250 25 cm 10
ES350 35 cm 10
ES450 45 cm 10
ES550 55 cm 10
ES25h 25 cm 10
ES35h 35 cm 10
ES45h 45 cm 10
ES55h 55 cm 10
ETG00 10
ETX00 + 2,5 cm 10

lS000 0° 5
lA000 30° 5

SE250 25 cm 10
SE350 35 cm 10
SE450 45 cm 10
SE25h 25 cm 10
SE35h 35 cm 10
SE45h 45 cm 10
SG000 10

PR250 25 cm 10
PR350 35 cm 10
PR450 45 cm 10
PR000 10

VP250 25 cm 10
VP350 35 cm 10
VP450 45 cm 10

30°

0°

uCh00 1

ErgoTec® STĚRKA

Stěrka z nerezové oceli s dvousložkovou rukojetí.
- pokročilý ergonomický design rukojeti pro pohodlné užití
- rychlé a snadné vyměnění lišty
- sedne bezpečně na tyče se zamykacím konusem
- kompatibilní s S-Channel a S-Channel Plus

Kód Šířka Guma Balení
měkká
měkká
měkká
měkká
tvrdá
tvrdá
tvrdá
tvrdá

rukojeť
rukojeť xl

ErgoTec® RUKOJeť S OTOČnÝM ZÁMKeM

Otáčecí stěrková hlava, volně přizpůsobitelná a uzamykatelná.
Řešení problému s těžko dosažitelnými místy.
- pokročilá ergonomická dvousložková rukojeť pro pohodlné užití
- dostupné ve dvou hlavových úhlech 0°a 30°
- kompatibilní s S-Channel a S-Channel Plus
- vhodné na tyč se zamykacím konusem

Kód Verze Balení

S STĚRKA

Stěrka z nerezové oceli s rukojetí potaženou gumou.
- pevný design rukojeti
- rychlé a snadné vyměnění lišty S Spring
- sedne na teleskopickou tyč
- vhodné s S-Channel a S-Channel Plus

Kód Šířka Guma Balení
měkká
měkká
měkká
tvrdá
tvrdá
tvrdá

rukojeť

Pro STĚRKA

Nerezová stěrka s rukojetí potaženou gumou
- pevný design rukojeti
- rychlý uvolňovací klip pro rychlou a snadnou výměnu lišty
- Padne na teleskopickou tyč
- vhodné s S-Channel a S-Channel Plus

Kód. Šířka Guma Balení
měkká
měkká
měkká
rukojeť

VisaVersa®  STĚRKA

Stěrka a rozmývák v jednom. Kompletní s S-Channel, Original rozmývákem a pro-
fesionální měkkou gumou.
- šetří čas, bez potřeby měnit nástroj
- sedne bezpečně na tyč se zamykacím konusem
- vhodné s S-Channel a S-Channel Plus

Kód Šířka Guma Materiál Balení
měkká Smíšená tkanina* 

měkká Smíšená tkanina*

měkká Smíšená tkanina* 

ErgoTec® KARBOnOVÁ RUKOJeť

Nejlehčí profesionální stěrková rukojeť.
- o 18% lehčí než dvousložková Ergotec stěrková rukojeť
- vyrobena z výborného karbonového vlákna: T700, 7 vrstev, S-Spring: Vysoce kvalitní 
nerezová ocel 1,4310
- protiskluzový povrch pro spolehlivý úchop
- vhodné s S-Channel a S-Channel Plus

Kód Balení

*  Podpůrný materiál: 100% polyethylen, Vlákna: 100% polyakryl

ErgoTec®  
KARBON
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Standard

    
   

   
   

   
   

   
UNGER QUALITY

MADE IN
GERMANY

RR200 RR20h 20 cm 10
RR250 RR25h 25 cm 10
RR350 RR35h 35 cm 10
RR400 RR40h 40 cm 10
RR450 RR45h 45 cm 10
RR500 RR50h 50 cm 10
RR550 RR55h 55 cm 10
RR600 RR60h 60 cm 10
RR650 RR65h 65 cm 10
RR750 RR75h 75 cm 10
RR920 RR92h 92 cm 10
RR990 RR99h 105 cm 10

RP350 35 cm 25
RP450 45 cm 25
RP35h 35 cm 25
RP45h 45 cm 25

NE250 25 cm 10
NE300 30 cm 10
NE350 35 cm 10
NE450 45 cm 10
NE550 55 cm 10
NE15h 15 cm 10
NE25h 25 cm 10
NE30h 30 cm 10
NE35h 35 cm 10
NE45h 45 cm 10
NE55h 55 cm 10

uC300 30 cm 10
uC350 35 cm 10
uC450 45 cm 10

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
STĚRKOVÉ GUMY  A LIŠTY

INFORMACE
Měkká
- Tvrdost: 53+-2
 - Ideální pro nižší teploty
 - lépe se přizpůsobuje 
nerovným povrchům. 

Tvrdá:
- Tvrdost: 60 +- 2
- Ideální pro vyšší teploty
 -Ideální pro hladké velké 
povrchy

  měkká

Pro STĚRKOVÁ GUMA SqUeeGee RUBBeR

10 gum v jednom balení. Profesionální kvalita.
- vysoce odolná a efektivní
- ostré kraje umožňují dokonalé setření pro dokonalý výsledek

Kód
měkká

Kód
tvrdá Šířka Balení

Pro STĚRKOVÁ GUMA SqUeeGee RUBBeR

25 gum v jedné úložné krabičce. Profesionální kvalita.
- vysoce odolná a efektivní
- ostré kraje umožňují důkladné setření pro perfektní výsledek
- tvrdá plastová krabička udržuje gumy čisté a rovné

Kód Šířka Guma Balení
měkká
měkká
tvrdá
tvrdá

tvrdá

S-CHANNEL

Nerezová lišta s různými polohovými možnostmi.
Kompletní s měkkou  nebo tvrdou gumou.
- zahnuté konce podporují gumu na okrajích pro lepší výsledek mytí blízko u rámů.
- silná a odolná
- snadná výměna gumy

Kód Šířka Guma Balení
měkká
měkká
měkká
měkká
měkká
tvrdá
tvrdá
tvrdá
tvrdá
tvrdá
tvrdá

S-CHANNEL PLUS

Nerezová lišta s různými polohovými možnostmi.
Kompletní s měkkou gumou.
- zahnuté konce podporují gumu koncích pro lepší výsledek mytí blízko rámů.
- silná a pevná
- snadná výměna gumy
- kompatibilní ErgoTec-,S- a Pro stěrkami

Kód Šířka Guma Balení
měkká
měkká
měkká



41

PClIP 10
MClIP 1

GS000 10
GC250 25 cm 10
GC300 30 cm 10
GC350 35 cm 10
GC450 45 cm 10
GC550 55 cm 10

OW250 25 cm 10
OW350 35 cm 10
OW450 45 cm 10
OG000 10

uS300 30 cm 10

hIXXl 15 m 10

hh000 14 cm 10

Sl010 55 cm 10

Plastové klipy

Pro lepší držení gumy na liště. Dostupné v pevném plastu nebo mosazi.
- efektivně napíná a zabezpečuje stěrkovou gumu
- odpojitelné pouze jednou
- praktický pevný skladovací box.

Kód Informace Balení
plast, 40 ks /krabice

mosaz, 100 ks /krabice

Nový design

GC MOSAZnÁ STĚRKA

Klasická mosazná rukojeť.
Mosazný lišta, kompletní s měkkou gumou.
- pevná a odolná
- pevné upevnění lišty se šrouby
- kompatibilní s teleskopickou tyčí

Kód Šířka Rukojeť Balení
25 cm mosaz

lišta
lišta
lišta
lišta
lišta

UniTec STĚRKA

Výhodná kovová stěrka. Dobrá cena.
- pevná
- pevné sevření lišty pomocí šroubu
- kompatibilní s teleskopickou tyčí

Kód Šířka Informace Balení
kompletní
kompletní
kompletní

rukojeť

UniTec leHKÁ STĚRKA

Extra lehká stěrka pro sklo nebo rovné povrchy v domácnostech.
- lehký design pro pohodlné užití
- ideální pro hladké povrchy
- kompatibilní s teleskopickou tyčí

Kód Šířka Informace Balení
kompletní

MeTRÁŽOVÁ GUMA

15m role gumy. Kvalita pro domácnosti.
- pohodlná a praktická
- výhodná cena
- kartonová krabička se snadným přístupem ke gumě

Kód Šířka Balení

Ergo PRODlOUŽenÍ RUKOJeTI

Pordloužení o 14 cm
- nabízí dodatečný dosah pro bezpečnější mytí bez žebříků
- kompatibilní na všechny konusové nástroje

Kód Šířka Balení

lAnKO

Pásek upevňující nástroje  - stěrky
- předchází pádu stěrky
- pružné a pevné, s vnitřním jádrem vyrobeným z kevlaru
- bezpečné upevnění

Kód Šířka Balení
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ErgoTec ® 
NINJA

25 – 75 cm

ErgoTec ® – – 25 – 45 cm

Alu – – 15 – 55 cm

Swivel 35 – 45 cm

UniTec – – 25 – 45 cm

ErgoTec ® 
NINJA

25 – 75 cm 2 x

MicroStrip 25 – 55 cm 1 x

Monsoon 15 – 55 cm 1 x

Original 25 – 55 cm 1 x

Pad 35 + 45 cm  –

UniTec 25 – 45 cm –

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
ROZMÝVÁKY

PŘEHLED PRODUKTŮ
Použijte tabulku níže k porovnání všech různých modelů UNGER rozmýváků a návleků a vyberte 
ten správný pro vaše mytí i rozpočet.

ROZMÝVAČE

DRŽÁKY ROZMÝVÁKŮ

NÁVLEKY NA ROZMÝVÁK

ROZPOČET RUKOJEŤ OTOČNÁ FUNKCE DRŽÁK

Materiál
Padne na 
zamykací 

kužel
Otočná hlava Přizpůsobení 

pevnosti Materiál Váha Velikosti Funkce

Plastová s 
vloženou 
gumou

šroub hliník Velmi lehký Naklápěcí hlava Str. 44

Plastová s 
vloženou 
gumou

– – Plast lehký jamky zadržující 
vodu Str. 44

Plast – – hliník Velmi lehký Nízká váha Str. 44

Plast Knoflík hliník Velmi lehký Naklápěcí hlava Str. 44

Plast – – Plast lehký jamky zadržující 
vodu Str. 44

ROZPOČET MATERIÁL FUNKCE VELIKOSTI UPEVNĚNÍ PAD

100 % Polyamid* 
70 % Polyacryl**

20 % Polyethylen**
10 % Polyamid**

Super savý a abrazivní Suchý zip Str. 45

100 % Polyamid* 
100 % Polyethylen**

udrží tekutinu o 6ti násobku 
své váhy Suchý zip Str. 45

100 % Polyamid* 
70 % Polyacryl**

20 % Polyethylen**  
10 % Polyamid**

Vysoká zádržnost vody Suchý zip Str. 45

100 % Polyethylen*
100 % Polyacryl** Dobrá mycí síla Suchý zip Str. 45

100 % Polyethylen*
80 % Polyacryl** 

20 % Polyethylen**
Odstraňuje odolnou špínu Suchý zip – Str. 45

100 % Polyester*/** Standardní mycí síla Cvočky – Str. 45

* Podpůrný materiál
**Vlákna
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180º

MC350 35 cm 10
MC450 45 cm 10

NA350 35 cm 5

NA450 45 cm 5

NC350 35 cm 10
NC450 45 cm 10

WC250 25 cm 10
WC350 35 cm 10
WC450 45 cm 10

RC350 35 cm 10
RC450 45 cm 10

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
ROZMÝVÁKY

StripWasher® MOnSOOn STRIP PAC

Kompletní rozmývák s návlekem ze smíšených extra dlouhých vláken.
- excelentní čistící síla
- návlek s bočními abrazivními pady je pratelný v pračce až 500x
- lehký, plastový držák rozmýváku s vodními jamkami bezpečně padne na tyč

Kód Šířka Materiál Balení
Smíšená textílie*
Smíšená textílie*

ErgoTec® NINJA OKennÍ ROZMÝVÁK

Kompletní s NINJA držákem rozmýváku a vysoce absorpčním návlekem z mikrov-
lákna.
- dokonalá čistící síla. Návlek je pratelný v pračce až 500x
- návlek má řady abrazivních vláken a 2 abrazivní boční pady
- silný přesto lehký držák rozmýváku z pevného anodisovaného hliníku   

Kód Šířka Materiál Balení

bělená textílie*

bělená textílie*

StripWasher® MICROSTRIP PAC

Kompletní rozmývák s vysoce absorpčním mikrovláknovým návlekem.
- vynikající čistící síla.
- lehký plastový držák rozmýváku  s vodními jamkami bezpečně padne na tyč
- návlek s pady je pratelný v pračce až 500x

Kód Šířka Materiál Balení
Mikrovlákno ***
Mikrovlákno ***

StripWasher® ORIGInAl STRIP PAC

Kompletní rozmývák s návlekem z bělěné tkaniny.
- dobrá čistící síla
- návlek je pratelný v pračce až 500x
- lehký, plastový držák rozmýváku bezpečně padne na tyč

Art. Nr. Šířka Materiál Balení
Smíšená textílie****
Smíšená textílie****
Smíšená textílie****

Otočná funkce: Perfektní pro práci na 
tyči a pro těžko dostupná místa.

Centrální pozice je uzamykatelná 
zmáčknutím knoflíku.

Fixace 0°

* Materiál podpůrný: 100% polyamid, Vlákna: 70% polyakrylát, 20% polyetylen, 10% polyamid
** Materiál podpůrný: 100% polyetylen, Vlákna: 80% polyakrylát, 20% polyetylen

*** Materiál podpůrný: 100% polyamid, Vlákna: 100% polyetylen
**** Materiál podpůrný: 100% polyetylen, Vlákna: 100% polyakrylát

StripWasher® PAD STRIP PAC

Kompletní rozmývák s návlekem z bělené tkaniny a pruhem abrazivního padu
- odstraňuje silnou špínu
- návlek s abrazivními pady je pratelný v pračce až 500x
- lehký, plastový držák rozmýváku s vodními jamkami bezpečně padne na tyče s 
konusem

Kód Šířka Materiál Balení

škrabací polštářky 

škrabací polštářky 
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OE250 25 cm 10
OE350 35 cm 10
OE450 45 cm 10

Eh250 25 cm 10

Eh350 35 cm 10

Eh450 45 cm 10

NI250 25 cm 5

NI350 35 cm 5

NI450 45 cm 5

NI550 55 cm 5

NI750 75 cm 5

AT150 15 cm 10

AT250 25 cm 10

AT350 35 cm 25

AT450 45 cm 25

AT550 55 cm 10

SV350 35 cm 5
SV450 45 cm 5

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
DRžÁKY ROZMÝVÁKŮ

StripWasher® UniTec DRŽÁK

Lehký, jednolitý, plastový držák rozmýváku.
- vodní jamky pro lepší zadržení vody
- bezpečně padne na tyč s konusem

Kód Šířka Balení

StripWasher® OTOČnÝ DRŽÁK

Lehký, hliníkový držák rozmýváku s nastavitelnou hlavou a plastovou rukojetí.
- nastavitelný úhel na 7 pozic 
- bezpečně padne na tyč s konusem

Kód Šířka Balení

StripWasher® ErgoTec® DRŽÁK 

Odolný plastový držák rozmýváku s ergonomickou dvousložkovou rukojetí.
- vodní jamky pro zvýšené zadržení vody
- bezpečně padne na tyč s uzamykacím konusem

Kód Šířka Balení

ErgoTec® NINJA DRŽÁK

Odolný, lehký držák rozmýváku z pevného anodisovaného hliníku.
- ergonomická dvousložková rukojeť s 180° otočnou a zamykací funkcí.
- vynikající výkon bez vytváření velké zátěže rukou a ramen
- bezpečně padne na tyč se zamykacím konusem

Kód Šířka Balení

StripWasher® ALU DRŽÁK 

Lehký držák rozmýváku z pevného hliníku s plastovou rukojetí.
- na rukojeti výlisky na prsty pro bezpečnější držení
- bezpečně padne na tyč se zamykacím konusem

Kód Šířka Balení
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MS150 15 cm 10

MS250 25 cm 10

MS350 35 cm 10

MS450 45 cm 10

MS550 55 cm 10

NS250 25 cm 10

NS350 35 cm 10

NS450 45 cm 10

NS550 55 cm 10

RS350 35 cm 10
RS450 45 cm 10

ON250 25 cm 10
ON350 35 cm 10
ON450 45 cm 10

Nj250 25 cm 5

Nj350 35 cm 5

Nj450 45 cm 5

Nj550 55 cm 5

Nj750 75 cm 5

WS250 25 cm 10

WS350 35 cm 10

WS450 45 cm 10

WS550 55 cm 10

NÁVLEKY ROZMÝVÁKU

StripWasher® MOnSOOn nÁVleK

Návlek ze smíšené tkaniny s extra dlouhými vlákny, abrazivními pady a suchým 
zipem na upevnění.
- vynikající čistící síla
- vysoká schopnost zadržení vody

Kód Šířka Materiál Balení

Smíšená textilie***

Smíšená textilie***

Smíšená textilie***

Smíšená textilie***

Smíšená textilie***

StripWasher® MicroStrip nÁVleK Z MIKROVlÁKnA

Návlek z mikrovlákna s abrazivními pady a suchým zipem na upevnění
- vysoká zadrživost vody - až 6ti násobek vlastní váhy
- pratelné v pračce až 500x

Kód Šířka Materiál Balení

Mikrovlákno ****

Mikrovlákno ****

Mikrovlákno ****

Mikrovlákno ****

StripWasher® nÁVleK S PADY

Standardní návlek ze smíšené textilie s pruhem z abrazivního padu a suchým zipem 
na upevnění.
- časově efektivní mytí silně znečištěných povrchů
- Pratelné v pračce až 500x

Kód Šířka Materiál Balení
Polštářek + Textilie**
Polštářek + Textilie**

StripWasher® UniTec nÁVleK

Syntetický návlek s suchým zipem na upevnění.
- dobrá čistící síla
- dobrá cena
- pratelné v pračce až 500x

Kód Šířka Materiál Balení
Polyester *****
Polyester *****
Polyester *****

ErgoTec® NINJA nÁVleK

Návlek ze smíšené textilie se dvěma abrazivními postranními pady a upevňovačem 
na suchý zip.
- vynikající čistící výkon
- s řadami abrazivních vláken pro efektivní odstranění odolné špíny
- velká zadrživost vody

Kód Šířka Materiál Balení

Smíšená textilie***

Smíšená textilie***

Smíšená textilie***

Smíšená textilie***

Smíšená textilie***

StripWasher® ORIGInAlnÍ nÁVleK

Standardní návlek ze smíšené textilie se suchým zipem na upevnění.
- dobrá čistící síla
- pratelné v pračce až 500x

Kód Šířka Materiál Balení

Smíšená textilie*

Smíšená textilie*

Smíšená textilie*

Smíšená textilie*

* Materiál podpůrný: 100% polyamid, Vlákna: 100% polyetylen
** Materiál podpůrný: 100% polyetylen, Vlákna: 80% polyakrylát, 20% polyetylen

*** Materiál podpůrný: 100% polyamid, Vlákna: 70% polyakrylát, 20% polyetylen, 10% polyamid
**** Materiál podpůrný: 100% polyamid, Vlákna 100% polyetylen
***** Materiál podpůrný/ vlákna: 100% polyester
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NEREZOVé čEPElE PRO šKRAbKY NA SKlO OD ZNAčKY 
UNGER

- Odolné dvoustranné měnitelné čepele škrabek jsou vyrobené z 
rzi odolné 440A nerezové oceli, která má excelentní ostrost a je 
odolná proti zlomení, zajišťujíc tak, že čepel zůstane dlouho 
ostrá.

- Každá čepel podstoupí broušení pod precizním úhlem, 
vytvářejíc tak břitově ostrý a konsistentní řezný úhel, čímž 
zlepšuje rychlost a efektivitu  každého přejetí škrabkou.

- je perfektní pro odstraňování maleb, lepících pásek těžkého a 
stavebního znečištění ze skleněných povrchů.

- Kompatibilní s většinou plochých nebo úhlových 10cm (4") 
nebo 15cm (6") škrabek.

ŠKRABKY

ŠKRABKY NA SKLO ZNAČKY UNGER s karbonovým nebo 
nerezovým ostřím, obsahující dvě ostré hrany, jsou per-
fektní pro odstraňování ptačího trusu, malby, lepenky, lepí-
tek a stavebních zbytků ze skla.
POVRCHOVÉ ŠKRABKY ZNAČKY UNGER s oboustranným 
ostřím, obsahujíc 1 ostré ostří a jedno oblé, jsou skvělé pro 
těžkou práci. Použijte oblé ostří k odstranění odolné špíny 
jako např. cement a štuk.

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
ŠKRABKY NA SKLO

ČEPEL ZNAČKY UNGER Z KARBONOVÉ OCELI

- Vyrobena z extra ostré karbonové oceli, přičemž každá hrana je 
broušená 4mi cestami. 

- Dvě ostré strany pro možné otočení čepele a tím menší 
opotřebení.

- Obě strany lakované pro vyšší odolnost proti rzi.

- Individuální balení ve voskovém papíře pomáhá chránit čepele 
před rezavěním a slepením k sobě.

- bezpečně zabalené a uschované ve výhodném plastovém zásob-
níku.

- V tomto  zásobníku zůstávají čepele suché a vždycky snadno 
dostupné.
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30°

EN100 10 cm 5
EN150 15 cm 5

hT150 5

 

ENh10 10 cm 5
ENh15 15 cm 5

 

ENb10 10 cm
ENb15 15 cm

Změňte úhel hlavy škrabky 
z 0°na 30°zmáčknutím 
knoflíku!

Škrabky obsahují i odstra-
nitelný ochranný kryt na 
čepele.

Bezpečnější a snazší výměna 
čepele - zmáčkněte 
uvolňovací zámek pro přístup 

Praktický držák a škrabka.

ErgoTec® NINJA COMBO  
(ŠKRABKA + DRŽÁK)
Kód Čepel Balení

PReMIOVÉ ČePele ŠKRABKY 
nA SKlO Z neReZOVÉ OCelI
Kód Velikost informace Balení

1 pouzdro = 25 čepelí 10 pouzder
1 pouzdro = 25 čepelí 10 pouzder 

ErgoTec® NINJA ŠKRABKA

První světová škrabka 2 v 1 pro profesionální mytí oken. 
- úhel škrabky může být změněn z rovné na 30°
- bezpečnější a snazší výměna čepele
- bezpečně sedí na tyče s uzamykacím konusem
- zahrnuje prémiovou čepel pro škrabky na sklo z nerezové oceli.

Kód Čepel Balení

ErgoTec® NINJA DRŽÁK

Vyrobeno z odolného pevného plastu.
- držák je vyroben tak, aby odolal častému kontaktu s ostrou čepelí a to díky jeho 
integrovanému nerezovému plátu. Vhodné pro škrabku s nebo bez ochranné krytky
- sedí ke většině standardních opasků na nástroje

Kód Kompatibilita Balení
Sedí na 10 cm a 15 cm škrabky

Dostupné ve dvou velikostech:
10 cm 15 cm

Praktický Držák na     
Opasek

Vhodný pro ErgoTec®, PriTrim a Trim škrabky
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100 250 ×2510

×5 ×10

50 48

SRbDb TR100/TR150Kl100SRb20SRb10

Kl100 10 cm

TR100 10 cm

TR150 15 cm

SRb10 4 cm

SRb20 4 cm

SRbDb 4 cm

SR20K
SR50K

SR03K
SR04K

TM100 10 cm

Th100 10 cm 25

SR03K 4 cm 20

SR04K 4 cm 50

SR20K 4 cm 20

SR50K 4 cm 50

TX100 10 cm 10

EG100 10 cm 10

EG150 15 cm 10

STMIN 4 cm 100

ČePel Z KARBOnOVÉ OCelI - ŠKRABKY nA SKlO 10/15CM

Čepele z karbonové oceli s oboustrannými ostrými hranami. Pro  TX100, EG150, EG 
100, TM100, EN100, EN150.

Kód Čepel Informace Krabic

250 volných čepelí 1

250 čepelí ( 10 krabiček x25 čepelí) 10

250 čepelí ( 10 krabiček x25 čepelí) 10

ČePele Z KARBOnOVÉ OCelI PRO ŠKRABKY nA SKlO

Pro SR04K, SR04K, SR20K, SR50K STMIN.
- jednostranná čepel s hliníkovým držákem.
- snadná výměna.
- SRbDb zahrnuje zásobník s místem pro použité čepele.

Kód Čepel Informace Balení

1 balení = 100 čepelí (5x50) 1 

1 balení = 250 čepelí (5x50) 1 

1 balení = 10 ks v balení (48x10) 48 

TRIM 10+1

Škrabka do držáku stěrky z nerezové oceli
Náhradní čepele: TR100, KL100.
- pevná nerezová ocel
- vhodné na uNGER držák stěrky 
- uschovávatelná čepel pro větší bezpečnost

Kód Čepel informace Balení

1krabice = 1 držák + 10 čepelí 10 krabic 

1 krabička = 25 držáků po 5ti

ErgoTec® BeZPeČnÁ ŠKRABKA

Ergonomická škrabka s bezpečnostním mechanismem. Náhradní čepele SRB10, 
SRB20, SRBDB.
- jednostranná ostrá čepel.
- kovová s gumovým úchopem, pevná a odolná.
- uschovatelná čepel pro větší bezpečnost. 

Kód Čepel Informace Balení

20ks v krabičce

50ks v krabičce

BeZPeČnÁ ŠKRABKA

Výhodná škrabka s bezpečnostním mechanismem. Náhradní čepele SRB10, SRB20, 
SRBDB.
- jednostranná ostrá čepel.
- kovová , pevná a odolná.
- uschovatelná čepel pro větší bezpečnost. 

Kód Čepel informace Balení

20ks v krabičce

50ks v krabičce

PROTRIM 10

Praktická lehká škrabka pro každodenní použití
– pohodlná a kompaktní
– uschovávatelná čepel pro větší bezpečnost
– výměna a vysunutí čepele stisknutím tlačítka

Art. Nr. Klinge Info Balení

baleno v zobrazovacích krabičkách

MInIŠKRABKA

Šikovná plastová škrabka se speciálním zamykacím mechanismem.
- extrémně šikovná - vejde se všude!
- jednostranná čepel pro větší bezpečnost. 

Kód Čepel informace Balení

plastový obal

ErgoTec®ŠKRABKA nA SKlO

Škrabka na velké plochy s ergonomickou dvousložkovou rukojetí.
Náhradní čepele: TR100 (10cm), TR150 (15cm).
- oboustranná čepel
- jednoduchá výměna vysunutím, ochranný klip pro bezpečnost.
- vhodné na tyč s uzamykacím konusem

Kód Čepel Informace Balení

baleno v zobrazovacích krabičkách

baleno v zobrazovacích krabičkách

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
ŠKRABKY NA SKLO

4 CM, SUPER OSTRÁ ČEPEL 10/15 CM OBOUSTRANNÁ OSTRÁ ČEPEL
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Sh250 10 cm 10

Sh000 10 cm 10

Rb100 10 cm

POZOR! ČEPELE ZNAČKY UNGER JSOU OSTRÉ JAKO BŘITVA!
ZACHÁZEJTE S NIMI S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ!

POVRCHOVÉ ŠKRABKY

ErgoTec® ŠKRABKA S DlOUHOU RUKOJeTÍ

Povrchová škrabka s extra silnou dvousložkovou rukojetí.
Náhradní čepele: RB 100
- 25 cm dlouhá rukojeť  - pro delší dosah a sílu
- Oboustranná čepel (ostrá/oblá)
- Ochranný klip pro ochranu čepele

Kód Čepel Balení

ErgoTec® ŠKRABKA

Ergonomický tvar škrabky s dvousložkovou rukojetí.
Náhradní čepele: RB100.
- pokročile ergonomický design rukojeti pro pohodlné užití.
- úhlová těžká kovová hlava s oboustrannou čepelí (ostrá/oblá)

Kód Čepel Balení

neReZOVÉ ČePele PRO POVRCHY

Oboustranná nerezová čepel (ostrá/oblá). 
Pro SH000, SH250
- ostrá hrana pro seškrábání malby, nálepek atd.
- oblá strana pro odstraňování cementu a štuku
- kompaktní zásobník pro nové i použité čepele.

Kód Čepel Informace Balení

1 zásobník = 
10 čepelí 10 zás.

RADA ODBORNÍKA:

- Zkontrolujte, zda je sklo odolné proti poškrábání a je možné na 
něj použít škrabku. Nevhodné pro použití na plexi-skle, solárním 
skle, bezpečnostním skle. Dodržujte pokyny výrobce.

- Zkuste vhodnost škrabky na nějakém skrytém místě

- Před zahájením práce zkontrolujte, zda není na skle žádné 
porušení a pokud je to třeba, oznamte to.

- Zkontrolujte, zda není porušená čepel a vyměňte ji, pokud je to 
potřeba. 

- Povrch, který budete škrábat, by měl být vždy mokrý.

- je nejlepší použít nějaký namáčecí prostředek např. uNGER 
liquid roztok.

- Vždy škrábejte jenom jedním směrem. Nikdy neškrábejte i 
směrem zpět. hrozí riziko poškrábání!

- Po škrábání zkontrolujte, zda nejsou nečistoty přichyceny k 
čepeli, pokud je to nutné vyměňte čepel. 

10 CM, OBOUSTRANNÁ ČEPEL  OSTRÁ/ OBLÁ HRANA
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MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
SYSTÉM TELESKOPICKÝCH TYČÍ

SYSTÉM TELESKOPICKÝCH TYČÍ

Teleskopický systém tyčí značky UNGER dostane vše na 
dosah ruky.

Teleskopické tyče různých délek a s ergonomickými 
rukojeťmi umožňují bezpečnou práci ze země - bez žebříků 
- a navíc šetří čas i peníze.

OptiLoc®

- teleskopické tyče s 2 nebo 3 sekcemi
- dostupné v 9 různých délkách
- dosah nad 9m (30stop) (max. délka tyče 9m(30ft) + výška 
těla)
- včetně ErgoTec® uzamykacího konusu 

TelePlus Systém
- Prodloužitelné modulární teleskopické tyče
- teleskopické tyče s 2 nebo 3 sekcemi
- prodloužení 1,25m (4ft) nebo 2,00 (6,5ft) - jednoduše 
připojíte
- dosah 10 m (32ft) (max. délka tyče 10m (32ft) + výška těla
- včetně ErgoTec® uzamykacího konusu 

UniTec®

- teleskopické tyče s 2 sekcemi
- dostupné v 3 různých délkách
- Vnitřní uzamknutí - otočte doleva či doprava pro zamk-
nutí
- dosah 4m (13 stop) (max. délka tyče 3 m (13 ft) + výška 
těla)

VYHNĚTE SE PRÁCI SE ŽEBŘÍKY

- Teleskopické tyče UNGER vám umožňují pracovat bezpečně ze 
země a to až do výšky 10 m

- UNGER ErgoTec® uzamykací konus umožňuje bezpečnou 
manipulaci a práci, nástroje jsou bezpečně zamčené na tyči a 
nemohou spadnout

- většina nehod se žebříky je spojena s jejich neopatrnou manipu-
lací a ne kvůli jejich poškození

- Vždy zkontrolujte, že práce ze země je bezpečná volba, pokud 
ne, promyslete bezpečnou alternativu a konzultujte odpovídající 
zvýšené náklady se svým klientem

- Vždy trvejte na bezpečných pracovních podmínkách. Neriskujte 
svůj život jen proto, že klient neakceptuje určité služby!

- Vždy vyberte nejbezpečnější cestu. žebříky by neměly být auto-
maticky první volbou jen kvůli pohodlnosti.

- Při určitých podmínkách jsou žebříky extrémně nebezpečné: 
déšť dělá zemi kluzkou, nerovná země nebo její kontaminace 
může způsobit nahnutí nebo pád žebříku.
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OptiLoc

TelePlus System

UniTec

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
SYSTÉM TELESKOPICKÝCH TYČÍ

2 sekce

2 sekce

3 sekce

2 sekce

3 sekce 
+ 3

4 sekce 
+ 4

5 sekcí 
+ 5
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EZ120 1,25 m

EZ250 2,50 m

EZ300 3,00 m

EZ400 4,00 m

EZ500 5,00 m

EZ600 6,00 m

ED180 1,85 m

ED370 3,75 m

ED450 4,50 m

ED600 6,00 m

ED750 7,50 m

ED900 9,00 m

OS210 2,00 m

OS250 3,00 m

OS260 4,00 m

T3120 1,25 m

T3200 2,00 m

T4120 1,25 m

T4200 2,00 m

T5120 1,25 m

T5200 2,00 m

hh240 60 cm

TZ250 2,50 m 2

TD370 3,70 m 3

TV500 5,00 m 4

TF620 6,20 m 5

TZ400 4,00 m 2

TD600 6,00 m 3

TV800 8,00 m 4

TF100 10,00 m 5

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
TELESKOPICKÉ TYČE

TeleSKOPICKÁ TYČ OptiLoc, 2 SeKCe

Teleskopická tyč s ErgoTec® uzamykacím konusem.

Kód Délka

TeleSKOPICKÁ TYČ OptiLoc, 3 SeKCe

Teleskopická tyč s ErgoTec® uzamykacím konusem.

Kód Délka

TeleSKOPICKÁ TYČ UniTec, 2 SeKCe

Teleskopická tyč se standardním konusem.

Kód Délka

TelePlus3 prodloužení

Prodloužení pro teleskopickou tyč průměr 29mm se dvěma sekcemi.

Kód Délka

TelePlus4 prodloužení

Prodloužení pro teleskopickou tyč průměr 33mm se dvěma sekcemi.

Kód Délka

TelePlus5 prodloužení

Prodloužení pro teleskopickou tyč průměr 37mm se dvěma sekcemi.

Kód Délka

TeleSKOPICKÁ TYČ ONESTAGE, 1 SeKCe

S ErgoTec® uzamykacím konusem, Průměr 21 mm

Kód Délka

TeleSKOPICKÁ TYČ TelePlus, SeKCe 1,25 m 

Modulová teleskopická tyč s ErgoTec® uzamykacím konusem.

Kód Délka Balení

TeleSKOPICKÁ TYČ TelePlus, SeKCe 2,00 m

Modulová teleskopická tyč s ErgoTec® uzamykacím konusem.

Kód Délka Balení

   TELESKOPICKÉ TYČE
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CjAO0 5
CjNO0 5

FIXI0 5
hbR00 5
SP010 10

PbR00 5

NCAN0 5

bE000 5

bS010 5

FS000 5

NCA00 5

AFAET 5

ADAPTÉRY & ÚDRžBA

KlOUBOVÉ SPOJenÍ

Volně nastavitelný kloub umožňuje přístup do těžko dostupných míst.
- dostupný v pevné zinkové verzi a nebo v lehké plastové verzi.
- vhodné pro teleskopické tyče.

Kód Verze Balení
Zinkový
Plastový

FIXI-SYSTeM

Inovativní čistící systém, ideální pro čištění velkých a vysokých povrchů např.: lodí nebo 
vozidel
- pevně drží houbu nebo utěrku stiskem klipu.
- vhodné pro teleskopické tyče.
- kartáč s pevnými štětinami efektivně odstraní velmi odolnou špínu.

Kód Verze Balení
Klip

Kartáč
houba

DRŽÁK nÁřADÍ

Ideální na malířské válečky, škrabky a další nářadí s rukojetí.
- umožňuje bezpečnou práci ze země  se zabezpečeným nářadím.
- nastavitelný úhel, bezpečné zajištění pomocí šroubu s maticí
- vhodné na teleskopické tyče

Kód Balení

ErgoTec® UZAMYKATelnÝ KOnUS

Bezpečně zajistí nástroje na uzamykatelné tyči.
- kompatibilní se všemi systémy uNGER
- rychlá a snadná výměna nástroje pomocí uvolňovacího tlačítka

Kód Balení

ZÁVITOVÝ ADAPTÉR 1/2"

S 1/2" závitem. Sedí k obvyklým kartáčům.
- adaptér se vloží do tyče a uzamkne se na místě přes pružinu.

Kód Balení

MĚnIČ KUlATÝCH ŽÁROVeK

Na výměnu kulatých žárovek ve vysoko přístupných místech bez žebříku. Gumou 
potažené ocelové pružinové prsty
- umožňuje rychlejší a bezpečnější výměnu žárovek ze země.
- vhodné pro teleskopické tyče.

Kód Balení

MĚnIČ PlOCHÝCH ŽÁROVeK

Na výměnu plochých žárovek ve vysoko přístupných místech a to bezpečně ze země.
- umožňuje bezpečnější a rychlejší výměnu žárovek ze země.
- vhodné pro teleskopické tyče

Kód Balení

KOnUS

Pro uchycení nebo našroubování na nářadí
- konus se vloží do tyče a uzamkne se na místě přes pružinu

Kód Balení

ZÁVITOVÝ ADAPTÉR PRO HlInÍKOVÉ TYČe

Anodisovaný hliníkový adaptér pro připojení nářadí k hliníkovým tyčím.
- vhodné na jakékoli uNGER hliníkové tyči s 21mm průměrem - jen zaklikni
- umožňuje propojení hliníkové tyče a Multilink husích krků, Prodloužení a Kartáčů.

Kód Balení

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
TELESKOPICKÉ TYČE
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MF40l 40 x 40 cm 10

MF60l 60 x 80 cm 5

FS450 5

FS550 5
SCRM1 92 x 92 cm 10

MN40h 40 x 40 cm 5

MN55h 55 x 55 cm 5

MN60h 80 x 60 cm 5

MF40E 40 x 40 cm 10

MF60E 60 x 80 cm 10

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
UTĚRKY NA SKLO

OKENNÍ SYSTÉM UTĚREK Z MIKROVLÁKNA

ČIŠTĚNÍ S MIKROVLÁKNEM
- Mikrovlákno je díky svým drobně abrazivním vláknům 
vysoce efektivní při odstraňování špíny, mastnoty, usa-
zené špíny a bakterií z povrchů bez použití chemikálií. 
- Suchá staticky nabitá vlákna přitahují a drží prach, 
narozdíl od papíru nebo bavlny.
- Vysoce absorbční mikrovlákno potřebuje méně vody 
a chemikálií pro efektivní mytí, dovolujíc tak nižší 
spotřebu jak vody tak chemikálií.
- Mikrovlákno je odolnější  a znovupoužitelné, čímž 
produkuje méně odpadu na skládkách na rozdíl od 
bavlny nebo papírových utěrek na jedno použití.

MIKROUTĚRKA

Originální utěrka z mikrovlákna, nepouští vlákna.
- váha 350g/m2
- oboustranná - hrubší pro čištění, jemnější pro leštění
- obšití krajů zaručuje stálý tvar
- pratelné v pračce až 500x

kód Velikost Materiál Balení

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

JelenICe

Profesionální kvalita jehněčí jelenice.
- excelentní pro leštění skel
- kvalita se kontroluje rukou

Kód Velikost Materiál Balení

cca 0,4 m2 jehněčí jelenice

cca 0,5 m2 jehněčí jelenice

SCRIM

Pro leštění a odstraňování map ze skleněných povrchů.
- pevná a odolná
- velká velikost pro velké plochy vyprané Scrim utěrky mohou mít menší velikost  
vinou sražení

Kód Velikost Materiál Balení

100 % leinen

ErgoTec® NINJA MIKROUTĚRKA

Nejlepší ve své třídě, utěrka z mikrovlákna, nepouští vlákna.
- váha látky:  400g/m2
- oboustranná - hrubší pro čištění a jemnější pro leštění
- se 4mi  drhnoucími rohy pro odstranění odolné špíny
- rohové kapsy pro pověšení utěrky na tyč pro doleštění ve výškách
- obšití krajů zaručuje stálý tvar
- pratelné v pračce až 500x

Kód Velikost Materiál Balení

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

MIKROUTĚRKA lITe

Utěrka z mikrovlákna, nepouští vlákna
Váha látky: 300g/m2
- super jemná 
- obšité kraje zaručují stálý tvar
- pratelná v pračce až 200x

Kód Velikost Materiál Balení

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

* 70 % Polyester, 30 % Polyamid



55

GlO2S S (7) 18 – 19 cm 5

GlO2l l (8) 20 – 21 cm 5

GlO2X Xl (9) 22 – 23 cm 5

GlO2Z XXl (10) 24 – 25 cm 5

GlOV1 S (7) 18 – 19 cm 10

GlOV2 l (8) 20 – 21 cm 10

GlOV3 Xl (9) 22 – 23 cm 10

GlOV4 XXl (10) 24 – 25 cm 10

GlOC1 S (8) 19 – 21 cm 5

GlOC2 l (9) 22 – 23 cm 5

GlOC3 Xl (10) 23 – 24 cm 5

GlOC4 XXl (11) 24 – 26 cm 5

ErgoTec® neOPRenOVÉ RUKAVICe

Ochranné rukavice proti chladu, vyrobené z 3mm silné neoprenové textilie. 
- šití odolné proti otrhání a lepení pro  trvanlivost
- kolenové vložky  a speciální zahnutý tvar pro ultra pohodlí.
- protiskluzová dlaň ze silikonu  pro bezpečný úchop.
- nastavitelný pásek na suchý zip.

Kód Velikost Rozměr Materiál Balení

Neopren, textil

Neopren, textil

Neopren, textil

Neopren, textil

neOPRenOVÉ RUKAVICe

Ochranné rukavice proti chladu. Gumový neopren.
- šití odolné proti otrhání a lepení pro trvanlivost
- měkké a pohodlné zevnitř.
- protiskluzová dlaň pro bezpečný úchop.
- nastavitelný pásek na suchý zip.

Kód Velikost Rozměr Materiál Balení

Pogumovaný 
neopren

Pogumovaný 
neopren

Pogumovaný 
neopren

Pogumovaný 
neopren

POle RUKAVICe

Rukavice prémiové kvality pro celoroční ochranu.
- ergonomický design pro pohyb celé ruky a kontrolu tyče
- protiskluzový, texturovaný panel na dlani a prstech
- teflonem potažená látka pro perfektní odolnost vůči vodě a trojité švy. 
- nastavitelný pásek ze suchého zipu na zápěstí .
- popruhové očko pro usnadnění oblékání rukavic

Kód Velikost Rozměr Materiál Balení

Smíšená látka*

Smíšená látka*

Smíšená látka*

Smíšená látka *

VYbERTE VElIKOST SVýCh RuKAVIC

Změřte dokola šířku své dlaně přímo pod klouby prstů, 
bez palce.  Vyberte svou velikost rukavic podle tabulek 
napravo.  

OCHRANNÉ RUKAVICE

OCHRANNÉ RUKAVICE

NEOPRENOVÉ RUKAVICE
Zvládněte zimní počasí v těchto pevných a odolných 
neoprenových rukavicích. Pružný a lehký neopren 
nabízí excelentní ochranu proti zimě, a utažitelný suchý 
zip na zápěstí pomáhá chránit ruce před větrem.

POLE RUKAVICE
Pole rukavice prémiové kvality pro celoroční ochranu. 
Specificky designované pro zlepšení úchopu a 
současnou ochranu rukou před podráždění prachem, 
štěrkem, povětrnostními podmínkami či oděrkám spo-
jeným s dlouhodobým používáním tyčí.

Do vyprodání zasob!

* Dlaň: 50% polyester, 50% polyetylen, hřbet  ruky: 50% nylon, 50% polyetylen
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bSTbT 80 – 130 cm 1

bSDhR 8 x 13 cm 1

bSPOu 30 x 37 cm 1

bb010 5

bb020 5

ub000 5

hT000 5

SRZ10 10

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
OPASKY, KAPSY A POUZDRA

TOUleC nA OPASeK

Odolný plastový držák na stěrky, rozmýváky a škrabky.
- pohodlně drží všechny důležité nástroje
- ideální pro použití na žebřících, uvnitř nebo v úzkých prostorách
- klip zámek pro rychlé upevnění

Kód Udrží následující nástroje Balení

NINjA: 1 rozmývák, 2 stěrky, 1 škrabka

Klasické: 1 stěrka, 1 rozmývák, 1škrabka

OPASeK

Pevný nylonový opasek pro připnutí kbelíku a dalších nástrojů na opasek.
- praktická očka na nástroje (stěrka atd.)
- klip zámek pro rychlé upevnění
- nastavitelná délka

Kód Materiál Balení

Polypropylen, Nylon

HENRY‘S DVOJITÉ POUZDRO

Kožený držák na nástroje, dvě komory. K připnutí na opasek.
- vhodný pro držení stěrek a rozmýváků
- extrémně pevná, kvalitní kůže
- vhodné na většinu opasků.

Kód Balení

PlÁTĚnÁ ZÁSTĚRA

Vyrobena z pevného nylonu se dvěma velkými odděleními pro utěrky a škrabky. 
- udržuje základní nářadí chráněné
- výborné pro práci ve výškách
- obsahuje přizpůsobitelný pás

Kód Materiál Balení

Nylon

ErgoTec® OPASeK

Pevný opasek pro nošení nástrojových držáků.  4 očka, vycpávka, rychlé uvolnění

Kód Rozměr Materiál Balení

Nylon

ErgoTec® DVOJITÉ POUZDRO

Silné kožené pouzdro se dvěma kapsami. Na cvoček, pro snadné připnutí k pásku.

Kód Rozměr Balení

ErgoTec® KAPSA

3 oddělení, suché a vlhké utěrky mohou být skladovány odděleně. Přední kapsa s 
klopou a suchým zipem.

Kód Velikost Materiál Balení

Nylon
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UNGER QUALITY

MADE IN
GERMANY

Qb060

Qb080

FG050 10

FR100 12

FR500 2

Rub20 12

Qb220 5

Qb120 10

Qb060 5

Qb080 5

MYTÍ OKEN - TRADIČNÍ MYTÍ OKEN 
KBELÍKY & MÝDLA

UNGER‘s Gel

Gel na mytí oken pro přímou aplikaci na rozmývák.
- ergonomický tvar obalu, pokryje velké plochy
- excelentní čistící síla
- aplikujte přímo na rozmývák

Kód. Obsah Balení

0,5 l

UNGER‘s lIqUID

Ekonomické mýdlo na mytí oken. Koncentrát. Poměr ředění: 1:100
- šetrný k životnímu prostředí
- excelentní čistící síla
- jednoduše přidáte do vody.

Kód Obsah Balení

1 l

5 l

RUB OUT

Profesionální čistič skel. Kompaktní láhev se snadno otevíratelným uzávěrem.
- odstraňuje těžké vodní skvrny, rez, zbytky minerálů, vodní kámen a zbytky mýdel
- silný na skvrny, jemný na sklo

Kód Obsah Balení

0,5 l

KBelÍK 28 l

Kbelík k mytí oken.
- vhodný pro 45 cm stěrku
- včetně měřících značek a dvou vypouštěcích ventilů
- dostupné příslušenství: víko, odkapávač, kolečko

Kód Obsah Balení

28 l

KBelÍK 18 l

Kbelík k mytí oken.
- lehký a snadný k manipulaci
- kovová rukojeť s plastovým vybavením.
- obsahuje plastový držák na rozmýváky a stěrky

Kód Obsah Balení

18 l

PřÍSlUŠenSTVÍ PRO KBelÍK 28 l
Kód Výrobek Balení

Sítko

Víko

GhS/ClP ZNAčENí
UNGER výrobky jsou vyráběny a označeny v 
souladu s nařízením ClP (EG) číslo 1272/2008. 
bezpečnostní list naleznete ve složce down-
loads na  www.ungerglobal.com/downloads.
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MF40l
ETG00
NS350
Eh350
Sh000
PClIP
RR920
SR03K
NE250
NE350
NE450
EZ250

ETSET 1

PR000
NE250
NE350
NE450
RR920
WC350
EZ250
FIXI0
hbR00
SP010
SR20K
TX100

TRSO0 1

ES350
35 cm

Eh350
35 cm

Qb120
18 l

NS350
35 cm

EZ250 

PR000

NE350

WC450

SP010 
TX100 

EZ250 
WC450 
WS450 
PR000 
NE350 
NE450 
RR92h 
TX100 
SP010

PWK00 1

ES350 
Eh350 
NS350 
Qb120

AK013 1

SADY NA MYTÍ OKEN

ErgoTec® SeT

Nejlepší sada na mytí oken z této řady v pevné nylonové tašce.
- obsahuje široký výběr ErgoTec® a dalších uNGER nástrojů. 
- kompaktní pro pohodlnou přepravu.
Obsah:

(3x) Microwipe utěrka z mikrovlákna, 40x40cm
ErgoTec® rukojeť stěrky
StripWaher mikro návlek, 35 cm
ErgoTec® T-bar (držák) , 35 cm
ErgoTec® škrabka, 10cm
Plastové klipy
Měkká guma, 92 cm
ErgoTec® bezpečnostní škrabka
S-Channel s měkkou gumou, 25 cm
S-Channel s měkkou gumou , 35cm
S-Channel s měkkou gumou, 45 cm
Optiloc teleskopická tyč, 2 sekce, 2,50m
2x Vzorky čistících roztoků uNGER

Kód Balení

TRAnSeT

Čistící sada ve výhodné nylonové tašce.
- obsahuje výběr z okenních čistících nástrojů značky uNGER
- Ideální pro začátečníky v čištění oken
- Kompaktní pro lepší přepravu

Pro-rukojeť stěrky
S-Channel s měkkou gumou, 25 cm
S-Channel s měkkou gumou , 35cm
S-Channel s měkkou gumou, 45 cm
Měkká guma, 92 cm
StripWasher® Original StripPac, 35 cm
Optiloc teleskopická tyč, 2 sekce, 2,50m
FIXI klip
FIXI kartáč
FIXI houba
bezpečnostní škrabka
PROTRIM 10 škrabka

Kód Balení

PROFeSIOnÁlnÍ SADA

Profesionální sada se všemi nezbytnými UNGER nástroji na mytí oken.
- ideální pro začátečníky v mytí oken
Obsah:

Optiloc teleskopická tyč, 2 sekce, 2,50m
StripWasher® Original StripPac, kompletní rozmývák 45 cm
StripWasher® Original Návlek, 45 cm
Pro - rukojeť stěrky
S-Channel s měkkou gumou , 35cm
S-Channel s měkkou gumou, 45 cm
Náhradní tvrdá guma, 92 cm
PROTRIM 10 škrabka
houba pro FIXI klip

Kód Balení

ilustrační foto ilustrační foto

SADA nA MYTÍ OKen

Praktická startovní sada.
Obsah:

ErgoTec® stěrka 35cm
ErgoTec® T-bar 35cm
StripWasher Mikrostrip návlek 35cm
Kbelík 18l

Kód Balení
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Poslední výzkumy ukazují, že když přijde na vnitřní 
mytí oken, čistící profesionálové čelí dvěma výzvám - 
efektivita a bezpečnost. Současné nástroje  vedou k 
časově náročným problémům, jako přestavení nábytku 
a dosažení na vysoká nebo neobvykle umístěná okna. * 
Současná řešení těchto problémů vedla  pouze k většímu 
množství promarněného času a rizikům spojeným s 
žebříky. Navíc u méně zkušeného personálu toto vyžaduje 
intenzivní školení, což způsobuje další problémy.

Představujeme vám revoluční UNGER Stingray, 
nejefektivnější vnitřní čistící nástroj ze všech. čistí okna 
až o 25 % rychleji a spotřebovává až o 39% méně che-
mikálií než tradiční metody. **

Inspirován silou a plachtěním jeho jmenovce rejnoka, 
UNGER Stingray využívá několika patentovaných funkcí pro 
překonání výzev spojených s vnitřním mytím oken a přináší 
vynikající výsledky mytí. Modulární tyčový systém umožňuje 
snadno překonat překážky, ideální konstrukce hlavy, 
zajišťuje, že čistící roztok je vždy na správném místě a troj-
úhelníkový tvar maximalizuje pokrytí při mytí rohů a hran 
oken. UNGER Stingray, řešení pro mytí oken a interiéru. *

* Zdro: MarketResarch - Profesionální čističi oken, Německo/uK, 2015, SR Strategy routes
**ve strovnáním s tradičním sprejem a čistící utěrkou (Zdroj: "Interiérové mytí skel," 16.07.15 
Sabine R.Mucj, hygine Consult Muck)

HBITÝ JAKO REJNOK
UNGER Stingray dostává svému 

jménu. Čistí těžko dostupné plochy 

a místa s neuvěřitelnou hbitostí a 

překvapující lehkostí.

nejefektivnější čistící 
nástroj vnitřních ploch 
ze všech!

VNITŘNÍ MYTÍ OKEN

PRODUKTOVÉ DEMO
Stingray 

ŠKOLENÍ
Návod k použití Stingray 
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3D DESIGN

VLOžENÉ SPREJOVÁNÍ

PRECIZNÍ SPREJOVACÍ 
SYSTÉM
SPRAY SYSTEM TLAČÍTKO 

NA AKTIVACI SPREJE

TRIPAD POLŠTÁŘEK Z 
MIKROVLÁKNA TRIPAD

3D KLOUB

PUMPIČKA NA KONTROLU 
MNOžSTVÍ SPREJE

EASY-CLICK-
SYSTÉM

PŘEDPLNĚNÝ PYTLÍK STINGRAY 
čistič skel s ochranou  3MScoth-
gard

Složení okamžitě připravené k použití 

efektivně odstaňuje  špínu, mastnotu a 

otisky prstů. Rychleschnoucí, nenechává 

žádné stopy nebo pruhy.

RYCHLEJŠÍ
Zrychlí mytí vnitřních oken  až o 25%

- Nová technologie jedním krokem

- Nový mikrovláknový TriPad pro současné mytí oken 

i rámů

- Nový design vložené sprejové trubice předchází 

přespejování, čímž zamezuje kapání, pramínkům a 

předělávání spojeným s mokrými okny.

- O 15% větší polštářky šetří čas tím, že nepotřebují 

tak často měnit ( ve srovnání s tradičními e.g. uNGER 

Phl20)

NAPROSTO FLEXIBILNÍ
Zvládnete každou výzvu jedním nástrojem. 

- unikátní trojúhelníkový tvar TriPad činí mytí rohů a 

dalších těžko dostupných míst velmi jednoduchým.

- Nová Easy-Clic-Pole technologie - jednoduše 

přidáte další tyčové prodloužení, abyste dosáhli do 

výšek až 4 m!

NEUVĚŘITELNÉ ZJEDNODUŠENÍ POUžITÍ
Profesionální výsledky s minimálním tréninkem.

- Připravený k použití, jednoduše vyměnitelné 

polštářky, předplněný kvalitním 3mScotchgard - pro-

fesionálním čističem oken. 

- Aktivace spreje knoflíkem je možná na na každé 

Easy-Clik tyči stejně jako na základní jednotce - 

zmáčkni a jedeš!

VNITŘNÍ MYTÍ OKEN MYTÍ OKEN - VNITŘNÍ MYTÍ OKEN 
STINGRAY SYSTÉM

ERGONOMICKÝ A BEZPEČNÝ
Pohodlné a bezpečné mytí až do 4 m.

- Nový design vložené sprejové trysky předchází 

vdechnutí čistícího prostředku

- Trojúhelníkový tvar tyče usnadňuje pevné uchopení 

pro perfektní kontrolu.

- Stingray přenáší svou váhu směrem k čistícímu 

povrchu, takže je lehký k použití a minimalizuje 

bolesti a napětí v zádech.

- baterií napájený rozprašovač pomáhá předejít 

vyčerpání pracovníka.



www.ungerglobal.com62

P

T

 
www.ungerglobal.com/video

 
www.ungerglobal.com/video

MYTÍ OKEN - VNITŘNÍ MYTÍ OKEN
STINGRAY SYSTÉM

Efektivita, kterou nemá nikdo jiný, 
nabízí potenciál růstu obchodu.

Nový Stingray systém prokazuje skvělé výsledky i 
bez profesionální zkušenosti s mytím oken. Jeho 
vysoce intuitivní design vyžaduje minimální trénink 
pracovníka a je vhodný pro většinu omyvatelných 
ploch!

Zvýšená produktivita, vyšší cenová efektivita a 
udržitelnost, protože:
- urychluje mytí vnitřních skel až o 25% *
- Zajišťuje o 39% menší spotřebu čistících prostředků
- Nespočet ergonomických benefitů zlepšuje pohodlí 
a bezpečnost pracovníka - méně prostojů a zdravot-
ních rizik!

- Perfektní pro každodenní mytí: nekape a neteče = 
žádný nepořádek a žádné zdravotní riziko!

Celý zástup využití: vnitřní skla a okna, skleněné 
vnitřní příčky, zrcadla, skleněné dveře ledniček, 
výtahy, omyvatelné dveře a stoly, atd.

Vaše investice se zaplatí během několika měsíců!

* ve srovnání s tradičním sprejem a čistící utěrkou (Zdroj: "Interiérové mytí 
skel," 16.07.15 Sabine R.Mucj, hygine Consult Muck)

PRODUKTOVÉ DEMO
Stingray 
 

ŠKOLENÍ
Stingray 
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SREXl 1

SREXS 1

SRPD1 5

SRl01 24

SRKT3 1

SRKT2 1

SRKT1 1

* Napájen 2x AA bateriemi, které vydrží cca 6 měsíců - založeno na 11.000 cyklech jednosekundového stlačení.      ** při málo až středně znečištěném povrchu

Stingray VnITřnÍ ČISTÍCÍ SeT 330

Stingray s jednou krátkou a dvěma dlouhými easy-click tyčemi.
Obsahuje:
Stingray jednotku do ruky, 1x pytlík Stingray čistič skel, 1x Mikrovláknový trojúhel-
níkový polštářek, 2x AA baterie* + Easy-Click tyče: 1x 0,63m + 2x 1,24m

Kód Velikost Váha Balení

prodloužené až do výšky 
3,27m

1.900 g  
(celý systém)

Stingray VnITřnÍ ČISTÍCÍ SeT 100

Stingray s krátkými easy-click tyčemi.
Obsahuje:
Stingray jednotku do ruky, 1x pytlík Stingray čistič skel, 1x Mikrovláknový trojúhel-
níkový polštářek, 2x AA baterie* + Easy-Click tyč: 1x 0,63m 

Kód Velikost Váha Balení

prodloužené až do výšky 
1,00m

1.200 g  
(celý System)

Stingray VnITřnÍ ČISTÍCÍ SeT JeDnOTKA DO RUKY

Základní jednotka do ruky.
Obsahuje:
Stingray jednotku do ruky, 1x pytlík Stingray čistič skel, 1x Mikrovláknový trojúhel-
níkový polštářek, 2x AA baterie* 

Kód Velikost Váha Balení

0,51 m 750 g

Stingray eASY-ClICK TYČ DlOUHÁ

Prodlouží Stingray o 1,24m.
- trojúhelníkový tvar pro lepší úchop
- lehký, pevný hliník
- obsahuje easy-click mechanismus a sprejovací aktivační tlačítko

Kód Délka Váha Balení

1,24 m 440 g

Stingray eASY-ClICK TYČ KRÁTKÁ

Prodlouží Stingray o 0,63m.
- trojúhelníkový tvar pro lepší úchop
- lehký, pevný hliník
- obsahuje easy-click mechanismus a sprejovací aktivační tlačítko

Kód Délka Váha Balení

0,63 m 270 g

Stingray ČISTIČ SKel

Profesionální čistič skel doplněný Scotchgard 3M ochranou
- lehce roztíratelný, rychle schnoucí - vysoká efektivita
- vyčistí až 150m2 **
- 24 pytlíčků (150ml) v krabici (= minimální objednávka)

Kód Obsah Váha Balení

150 ml 270 g

Stingray ČISTÍCÍ TROJÚHelnÍKOVÝ POlŠTÁřeK

Čistící polštářek z mikrovlákna.
- trojúhelníkový tvar pro perfektní dosah do všech rohů
- perfektní čistící síla díky prémiovému mikrovláknu
- pružné gumičky pro bezpečné držení a snadné sundání
- 5 polštářků v krabici = (minimální objednávka)
- 70% polyester, 30% polyamid

Kód Velikost Materiál Balení

25 x 25 x 25 x 0,25 cm Mikrovlákno

STINGRAY ČISTIČ SKEL

- čistí stejně jako prostředky na silné znečištění, ale bez 
rozpouštědel nebo amoniaku.

- čistí a chrání sklo a jiné povrchy na bázi oxidu 
křemičitého jako např. nepotažený granit, keramiku nebo 
porcelán. 

- Sklo po použití Stingray čISTIčE SKEl vypadá déle čisté.

- Stingray čISTIč SKEl obsahuje méně než 0,1% VOC

- Omezuje mlžení zrcadel a dalších skleněných povrchů

- Také čistí další povrchy, ale ty už nechrání. Např: nerezo-
vou ocel, chrom, hliník, plast, akrylové sklo atd.

Perfektní čistící roztok pro všechny skleněné povrchy s excelentní čistící silou. Stingray čistič skel 
doplněný o Scotchgard 3M ochranu efektivně odstraňuje otisky prstů, rtěnku ale i nesmývatelné fixy, a 
zároveň je další mytí jednodušší.
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AFAET

5 x Phl20

Phh20

Phl20 (5 x)
Phh20
AFAET

PFK20 1

MYTÍ OKEN - MYTÍ VNITŘNÍCH OKEN
MYCÍ SYSTÉM PRO VNITŘNÍ OKNA

UNGER MYCÍ SYSTÉM PRO VNITŘNÍ OKNA

Profesionální systém, snadný k použití, je ideální pro 
každodenní mytí stejně jako leštění skel a zrcadel.
Perfektní pro jakékoli použití i bez předchozí čistící 
zkušenosti.  Může být použito s uNGER hliníkovými tyčemi 
pro bezpečné a rychlé mytí  vyvýšených oken, světlíků a 
skleněných balustrád.
- Kombinujte s uNGER teleskopickými tyčemi k dosažení do 
výšek až 10m a to bezpečně ze země.
- Minimální spotřeba vody - žádné skvrny, žádné pásky, 
žádné plýtvání vodou
- Úspora času mytí v jednom kroku
- Není třeba chemikálií - ušetříte peníze a mytí bude 
bezpečnější jak pro pracovníka tak pro životní prostředí!

EFEKTIVNÍ MYTÍ OKEN

STARTOVNÍ SET

STARTOVnÍ SeT PRO VnITřnÍ MYTÍ

 čistící polštářek z mikrovlákna 20cm
 Držák polštářku 20 cm
 Adaptér na hliníkové tyče

Kód Balení
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PhD20 20 cm 5 Phh20 20 cm 5

Phl20 20 cm 5

PhP20 20 cm 5

PhW20 20 cm 5

OPS20 20 cm 10

AFAET 5

RUČnÍ DRŽÁK HADRU

Hliníkový ruční držák pro vnitřní čistící hadry.
- Pevný suchý zip zespoda pro pevné spojení s hadrem
-  Designovaný pro možnost vyvinutí správného tlaku pro přesné a dokonalé čištění. 
- Snadný na použití

Kód Velikost Balení

KlOUBOVÝ DRŽÁK HADRU

Hliníkový držák padu s kloubem pro vnitřní čistící hadry.
- pevný suchý zip zespoda pro pevné spojení s hadrem
- kloub umožńuje přístup do těžko přístupných míst
- vhodné pro všechny uNGER tyče se závitem

Kód. Velikost Balení

ČISTÍCÍ HADR Z MIKROVlÁKnA

Extra jemný, snadno klouzavý hadr z mikrovlákna se suchým zipem pro pravidelné 
čištění.
- odstraňuje prach, otisky prstů, mastnotu a další lehké zašpinění povrchů
- pevný suchý zip zezadu hadru pro upevnění s Držákem hadru Phh20 a PhD20

Kód Velikost Materiál Balení
Mikrovlákno*

leŠTÍCÍ HADR Z MIKROVlÁKnA

Leštící hadr z mikrovlákna pro pravidelné čištění. 
- odstraňuje prach, otisky prstů, mastnotu a další lehké zašpinění ze skel a zrcadel
- pevný suchý zip zezadu hadru pro pevné spojení s Držákem hadru Phh20 a PhD20

Kód Velikost Materiál Balení
Mikrovlákno*

MYCÍ HADR Z MIKROVlÁKnA

Mycí hadr z mikrovlákna pro opakované mytí a větší znečištění.
- 15mm dlouhá, hustá vlákna snadno odstraní silnou špínu
- pevný suchý zip zezadu hadru pro pevné spojení s Držákem hadru Phh20 a PhD20

kód Veikost Materiál Balení
Mikrovlákno**

DRHnOUCÍ HADR, BÍlÝ

Abrazivní drhnoucí hadr pro odstranění větších nečistot 
– odstraňuje větší nečistoty, ideální pro venkovní mytí
– vhodné pro Držák hadru Phh20 a PhD20

Kód Velikost Materiál Balení
100 % Polyester

ADAPTeR PRO HlInÍKOVÉ TYČe

Adaptér z anodisovaného hliníku pro připevnění držáku hadru k hliníkovým tyčím.
- vhodný pro jakékoli uNGER hliníkové tyči s 21mm průměrem - jednoduše zakliknete
- umožňuje spojení mezi hliníkovými tyčemi a Multilink husími krky, Prodlužovacími 
tyčemi a kartáči.

Kód Balení

** 70 % Polyester, 30 % Polyamid
** 100 % Polyethylen
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Nb300 55 cm 68 cm 1

SBĚR ODPADU

NiftyNabber® KLEŠTĚ PRO SBĚR ODPADKŮ A NOSIČE PYTLŮ  

Perfektní pro ekologické odstraňování odpadků, vnitřní i 
venkovní použití, v průmyslovém nebo domácím prostředí.
Odolné, ergonomické a spolehlivé kleště na sběr odpadků 
značky UNGER jsou také perfektní pro snadné dosažení 
a podání odpadků a menších předmětů bez ohýbání při 
mnoha denních činnostech.

NiftyNabber® nOSIČ  nA ODPADKOVÉ PYTle

Pevný a počasí odolný nosič na pytle na odpadky pro 180l pytle je perfektní alterna-
tivou plastových pytlů.
ODOLNÝ
- může být tažen po zemi, asfaltu nebo podlaze díky jeho  pevnému plastovému dnu
- chrání plastové pytle před protržením
PRAKTICKÝ
- složený je plochý a zajištěný suchým zipem pro kompaktní uschování a přepravu.
- může být použit uvnitř nebo venku jako dočasný odpadkový koš nebo koš na tříděný 
odpad během oslav
ERGONOMICKÝ
- umožňuje se vyhnout zbytečnému ohýbání nebo zvedání těžkých pytlů
- vždy otevřený pro snadný a bezpečný přístup bez dotýkání se odpadků
- vyrobeno z odolného materiálu, aby se omezilo riziko zranění od ostrých odpadků

Kód. Obsah Ø Výška Barva Balení

180 l
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Quality Tools for Smart Cleaning

360°

NN400 52 cm 5

NN900 97 cm 10

NN140 130 cm 5

NN960 250 cm 6

NT060 63 cm 5

NT080 83 cm 5

NT090 93 cm 5

NT100 102 cm 5

PPPP0 100 cm 10

PINP0 10

SBĚR ODPADU

NiftyNabber® PRO (KleŠTĚ nA SBĚR ODPADKŮ)

Sběrač těžkých a velkých odpadků se silným vnitřním kovovým prutem, silnými 
klepety a robustní rukojetí. Dostupný ve 4 délkách včetně 2,50m verze dlouhého 
dosahu.
Ocelová klepeta
- potažená tvarovanou gumou pro bezpečnější úchop
- silný úchop malých nebo nestandardně tvarovaných předmětů - střepy, cigarety nebo 
mince.
- otevřou se až do šíře 15 cm
Robusní design
- násada vyrobena z odolné oceli se rzi odolným potažením pro dlouhou životnost
- dostatečně silný pro těžkou práci, dostatečně lehký na to, aby chránil před napětím v 
zádech a pažích
- převážně ocelová konstrukce je dostatečně odolná, aby vydržela každodenní užívání 

Kód Velikost Balení

NiftyNabber®  - TRIGGeR GRIP (KleŠTĚ nA SBĚR ODPADKŮ)

Odolné kleště se silným vnitřním kovovým prutem, 360°otáčecí hlavou a vysoce 
spolehlivou rukojetí. Dostupný ve 4 délkách.

Robustní kovový prut uvnitř
- pro extra odolnost a úchopovou sílu
-neohne se ani nepraskne jako jiné  kleště.
Rukojeť
- spolehlivý mechanismus pro větší pohodlí
- vyroben z plastu, vyztuženého skelnými vlákny, pro zvýšenou odolnost
Gumová klepeta
- spolehlivý úchop při nejsložitějších tvarech
- otevřou se až do šířky 13 cm a udrží věc o váze až 4,5kg.
Otočná hlavice
- díky 360° otočné hlavici dosáhnete do úzkých prostor
- lze bezpečně uzamknout v každých 90°
Hliníková násada
- pevná a rzi odolná
- lehká, určená ke snížení únavy pracovníka

Kód Velikost Balení

BODlO

Lehký nástroj se silným kovovým hrotem pro sběr odpadků jako je třeba papír nebo 
plechovka.

Ergonomický design
- žádné ohýbání nebo napětí v zádech
- design rukojeti nastaví paži a ruku do optimální polohy pro sběr odpadků
Násada z karbonové oceli
- lekhá a rzi velmi odolná
Silný kovový hrot
- dostatečně dlouhý, aby se dalo sebrat několik odpadků najednou
- prorazí a udrží i pevné hliníkové plechovky 

Kód Velikost Balení

náhradní hroty
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BĚžNÉ MYTÍ

Profesionální nástroje 
pro denní a projektový 
úklid.

efektivní, ergonomický, Hygienický

Nástroje značky UNGER pro údržbové mytí  poskytují 
jednoduché řešení pro mnoho čistících a úklidových úkolů.  
Pomáhají profesionálům dělat jejich práci lépe, rychleji a 
jednodušeji. 
jejich ergonomický design  a funkcionalita zajišťují plnou 
shodu s moderními úklidovými požadavky.

BAREVNÉ ZNAČENÍ
Výrobky jsou nebo mohou být označeny barevně pro 
užití pouze na specifických místech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Úklid koupelen

Klinické

jídelní a barová oblast

Všeobecné prostory s malým rizikem

Specifické

Učebna

Laboratoře

Hala

Kancelář
Jídelna

Kuchyně

Vstup

Toalety
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ErgoTec®

NiftyNabber®

StarDuster®

WaterWand
SmartColor
AquaDozer®

SmartColor 
MicroWipe

BĚžNÉ MYTÍ

Nářadí značky UNGER pro údržbu  a mytí podlah posky-
tuje jednoduchá řešení pro mnoho čistících úkolů. Tato 
řada zahrnuje mopový systém, podlahové stěrky, podla-
hové škrabky, voskovací systém a mopový systém (mokré 
a vlhké mopy)

Koupelnový čistící systém značky UNGER bývá značen 
červeně, aby se předešlo bakteriální kontaminaci.

Inovativní nářadí na efektivní utírání prachu s min-
imálním úsilím. Kompatibilní s UNGER teleskopickými 
tyčemi pro bezpečné čištění ve výškách až do 10m.  

Pěti barevný systém kódování optimalizuje úklid 
rozlišením nástrojů a oblastí. Odpovídající kódované 
nástroje jsou přiděleny ke konkrétní oblasti, čímž 
předchází nebezpečné bakteriální kontaminaci. Náš 
přehledný systém vám pomůže vybrat to správné mikrov-
lákno pro konkrétní úkol.

Svět údržby

MYTÍ PODLAH

MYTÍ KOUPELEN UTÍRÁNÍ PRACHU, PRACHOVKY A KARTÁČE

SYSTÉM UTĚREK Z MIKROVLÁKNA
Str. 70

Str. 80 Str. 82

Str. 78
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SM40G 40 cm 21–23 mm 5

SM40R 40 cm 21–23 mm 5

  *

 *

 *

 *  *

 

ÚDRžBOVÝ ÚKLID - PÉČE O PODLAHY
MYTÍ PODLAH

SmartColor PlOCHÝ DRŽÁK MOPU

OTOčNá hlAVA MOPu S NOVýM "VýKYVNýM" DESIGNEM
- mopy značky uNGER bezpečně drží v klipech a zůstávají na mopu i během ždímání.
- velký povrch zajišťuje více přímého čistícího kontaktu, více čistícího tlaku
- snižuje čas práce až  o 10% a dosáhne do všech koutů
- složení stisknutím knoflíku - pro ždímání nebo výměnu návleku
- vhodné pro tyče s průměrem 21 a 23 cm

Kód Velikost Ø Barva Balení

Vytvořeno pro efektivní, pohodlné a skutečně hygienické 
mytí, mopový systém značky UNGER nabízí perfektní řešení 
mnoha mycích výzev. 

Náš nový průvodce výrobky (viz. níže) vám pomůže vybrat 
nejlepší sadu nástrojů pro udržení vaší podlahy perfektně 
čisté.

ucelený plochý mopový systém činí značný rozdíl ve vašem 
uklízení  a ve vzhledu vašich podlah. Studie ukazují, že 
plochý mopový systém, hlavně když je použit spolu s 
návlekem z mikrovlákna, optimalizuje efektivitu, zvyšuje 
bezpečnost a zajišťuje úsporu peněz i materiálu. Plochý 
mopový systém značky UNGER je o 70% lehčí než tradiční 
mopy, což zvyšuje produktivitu a zlehčuje manévrování. 
Shrnuto, správné užívání systému má za výsledek snížené 
riziko úrazů, méně času stráveného prací a snížení nároků 
na náhradu škody pracovníků.

MOKRÉ A VLHKÉ MOPOVÁNÍ PODLAH (KARTÁČE)

MYTÍ PODLAHY

Tyče k mopům str. 76

Mopy/Násady
 Str. 71

Keramické 
dlaždice

Přírodní 
kámen 
(Granit, 

mramor, 
břidlice)

Flexibilní 
krytiny 

(lino, PVC, 
vinyl, 
guma)

Laminát Parkety/ 
dřevo

Specifické krytiny
Držáky mopů

str. 70/71
Dvojité kbelíky

str. 73
Korek Cement/

Beton
Epoxidové 

krytiny

SmartColor SPILL MOP 1 l

 Těsněná

SmartColor DRžáK 
MOPu

SmartColor  
COMbO 15 l/30 l

SmartColor MICRO MOP 15.0

Na roli Těsněná

SmartColor MICRO MOP 7.0 

Na roli Těsněná Těsněná

SmartColor DAMP MOP

Dlaždice Těsněná Těsněná*

Fransenmop 310 g

Dlaždice Těsněná Těsněná

SmartColor DRžáK 
MOPu

Fransenmop 450 g

Na roli Těsněná*

SmartColor DAMP MOP Pad

Dlaždice Těsněná Těsněná*

SmartColor DRžáK 
PADu

Informace poskytnuté v této tabulce jsou pouze orientační. Neodpovídáme za nepřesnosti.
*K mytí dřevěných nebo uzavřených podlah použijte pouze vlhký nebo suchý mop.
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MD40R 40 cm 5

MD40Y 40 cm 5

MD400 40 cm 5

MD40b 40 cm 5

MM40R 40 cm 5

MM40Y 40 cm 5

MM400 40 cm 5

MM40b 40 cm 5

DM40R 40 cm 5

DM40Y 40 cm 5

DM400 40 cm 5

DM40b 40 cm 5

ST30R 310 g 5

ST30Y 310 g 5

ST300 310 g 5

ST30b 310 g 5

ST45R 450 g 5

ST45Y 450 g 5

ST450 450 g 5

ST45b 450 g 5

FC02G 5

MA45R 47 x 21 cm 5

MA45Y 47 x 21 cm 5

MA450 47 x 21 cm 5

MA45b 47 x 21 cm 5
DV40R 50 cm 5

DV40Y 50 cm 5

DV400 50 cm 5

DV40b 50 cm 5

SV40G 50 cm 5

MIKROVLÁKNOVÉ NÁVLEKY NA MOPY & 
DRžÁKY MOPŮ

SmartColor MICRO MOP 7.0

Návlek na mop z mikrovlákna ideální pro vinyl nebo lepené podlahy bez spár.  
- seseklá mikrovlákna pro větší absorpci nečistot a mytí bez šmouh
- omezuje bakteriální kontaminaci až o 96%
- pratelný v pračce až 500x
- vhodný na uNGER plochý držák mopu SM40G

Kód Velikost Barva Materiál Balení

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

SmartColor MICRO MOP 15.0

Odolný návlek na mop z mikrovlákna ideální pro dlaždice a kamenné podlahy se 
spárami. 
- silná 15mm dlouhá vlákna, a velká plocha
- seseklá mikrovlákna pro větší absorpci nečistot a mytí bez šmouh
- omezuje bakteriální kontaminaci až o 96%
- pojme až 6x svou váhu vody - perfektní pro mytí větších ploch
- pratelný v pračce až 500x
- vhodný pro uNGER plochý držák mopu SM40G

Art. Nr. Maß Farbe Material Balení

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

SmartColor MOP Z MIKROVlÁKen

Mikrovláknové provázky zvyšují absorpci vody i nečistot.
- svázané konce lépe pokrývají plochu, nezamotávají se při praní, podlahy rychleji 
uschnou
- používejte s uNGER String mop držákem na klip a nebo jakýmkoli jiným standardním 
držákem mopů.
- vysoká hmotnost 450g, 32 pramenů, střední hmotnost 310g a 22 pramenů

Kód Barva Velikost Materiál Balení

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

                        String mop držák

SmartColor DAMP MOP 

Návlek na mop z mikrovlákna pro vlhké mytí hladkých podlah. 
- optimální pro plochy, které potřebují rychle uschnout
- myje beze šmouh a rovnoměrně 
- pratelný v pračce až 500x
- vhodný pro uNGER plochý držák mopu SM40G

Kód Velikost Barva Materiál Balení

Mikrovlákno**

Mikrovlákno**

Mikrovlákno**

Mikrovlákno**

SmartColor SPIll MOP 1l

Návlek na mop z mikrovlákna speciálně pro absorpci velkého množství vody.
- 14mm dlouhá mikrovlákna, extra velká plocha
- okamžitě absorbuje až 1 litr tekutiny
- pratelný v pračce až 500x
- vhodný pro uNGER plochý držák mopu SM40G

Kód Velikost Barva Materiál Balení

Mikrovlákno**

Mikrovlákno**

Mikrovlákno**

Mikrovlákno**

SmartColor DAMP MOP PAD

Pad z mikrovlákna  s hustými smyčkovými vlasy.
- používá méně vody, takže podlahy lépe a rychleji schnou
- připíná se k držáku padu pomocí suchého zipu
- používejte s SV40G DampMopPadholder nebo jakýmkoli jiným pad držákem o šířce 
40cm
- otáčecí hlava pad držáku- plynule klouže po povrchu
- pratelný v pračce až 500x

Kód Velikost Barva Materiál Balení

Mikrovlákno**

Mikrovlákno**

Mikrovlákno**

Mikrovlákno**

                       Damp mop držák padu

*** nosný materiál 100 % Polyethylen; vlákna100 % Polyester
*** nosný materiál 100 % Polyester;  vlákna 100 % Polyester
*** nosný materiál 80 % Polyester, vlákna 20 % Polyamid

VýhODY užíVáNí 100% MIKROVláKNOVýCh NáVlEKů NA MOPY 
OD ZNAčKY UNGER

- Méně vody, méně chemikálií a méně šmouh
- Omezuje bakteriální kontaminaci až o 96% ve srovnání s 
tradičními mopy
- jsou odolné a mají dlouhou životnost, vydrží až 500 pracích cyklů
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RRCRT 1

RRMOD 1

BETTERx

ÚDRžBOVÝ ÚKLID - PÉČE O PODLAHY
ÚKLIDOVÝ VOZÍK

SmartColor ÚKlIDOVÝ VOZÍK

Kompletní úklidový vozík včetně vinylového odpadkového 
pytle, a držáků na nástroje.
- odkapávací plocha - základna vozíku tvoří
 odkapávací plochu pro přebytečnou tekutinu
- Ergo Rukojeť- je jedno na které straně vozíku stojíte, 
můžete ho tlačit ze všech stran stejně pohodlně.

Kód Obsah Balení

kompletní vozík

Úložný modul

VYSOKÁ ÚROVEŇ ÚKLIDU A PRODUKTIVITA

Setkejte se se SmartColor Úklidovým vozíkem, prvním 
úklidovým vozíkem designovaným úklidovými specialisty, 
pomocí něj budete pracovat rychleji, bezpečněji a lépe než 
kdykoliv předtím. 

Perfektní pro použití společně s UNGER SmartColor mop-
ovým systémem, dvoj kbelíkem a dalším příslušenstvím. 

Úložný modul zdvojnásobí prostor na 
úklidovém vozíku, takže můžete záso-
bit koupelny bez ztrácení času vra-
cením se pro další zásoby.

Základna vozíku je designovaná tak, 
aby zadržela jakékoli kapky z kapa-
jících nástrojů. Toto vám dovoluje pra-
covat rychle bez jakékoli obavy, že za 
vámi zůstávají nečistoty na podlaze.

Nic nevykukuje ven z oblasti vozíku. 
Můžete projet vozíkem dveřmi, nastu-
povat a vystupovat z výtahů bez ztráty 
či zaseknutí jakéhokoli nástroje nebo 
ohrožení kolemjdoucích.

Ohrádky na kolečka upevňují stabilitu 
kbelíku a drží ho na místě. Pomáhá eli-
minovat rozlití špinavé vody, pokud 
vozík najede na nějakou překážku.

Ilustrační zobrazení

Dodací lhůty na požádání
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COMbG

MS18G SM40G

Cb20G

COMbG 30 l 1

COMbR 30 l 1

 MS18G SM40G COMBG

SC14G 1

SF14G 1

Sb20G 20 x 8 cm 10

Cb20G 22 cm 10

Sb20G

SMSbG 1

Wh180 180 cm 10

COMSG 15 l 1

COMSR 15 l 1

SmartColor PODlAHOVÝ SeT

Výhodný set k péči o podlahy.
- perfektní pro profesionální péči o podlahy
- kompletní s uNGER SmartColor držákem mopu SM40G a teleskopickou násadou
- SF14G set také zahrnuje  velký 30 l dvojitý kbelík
 - vyberte si podlahový mop z naší široké nabídky barevně odlišených produktů

Kód Balení

SmartColor OTOČnÝ KARTÁČ & 
OTOČnÝ ROHOVÝ KARTÁČ

Perfektní do rohů, krajů podlah, zdí a příček.
- odolné polypropylenové štětiny odstraní i tu nejodolnější špínu
- s otočnou hlavou je snadné manipulovat, čímž se zabraňuje zbytečnému ohýbání a 
natahování
- štětiny v úhlu poskytují optimální čistící sílu pro mytí rohů a krajů
- cedulky pro barevné rozlišení přiloženy, ACME závitová objímka rukojetí

Kód Velikost Barva

DVOJITÝ KBELÍK

SmartColor COMBO 30 l

Kompletní dvojitý kbelík se ždímačem.
- dvě přihrádky oddělují čistou a špinavou vodu.
- vypouští se odtokovou výpustí
- cedulky pro barevné značení přiloženy
- dodává se s vertikálním ždímačem
- dostupné příslušenství - Adaptér hlavice Wh180, postranní kbelík SMSbG

Kód Obsah Barva Balení

SmartColor POSTRAnnÍ KBelÍK

Přidavný úložný prostor na dvojitý kbelík.
- cedulky pro barevné označení jsou přiloženy
- vhodný pro uNGER SmartColor Combo kbelík 30l COMbG nebo COMbR

Kód Barva Balení

ADAPTÉR VODnÍ HADICe

Adaptér vodní hadice pro dvojitý kbelík.
- padne na každý standardní kohoutek
- umožňuje pohodlné plnění kbelíků

Kód Velikost Balení

SmartColor  
COMBO 15 l

Kompaktní dvojitý kbelík se ždímačem.
- dvě přihrádky oddělují čistou a špinavou vodu.
- cedulky pro barevné značení přiloženy
- dodává se s vertikálním ždímačem
- dostupné příslušenství - Adaptér hlavice Wh180, postranní kbelík SMSbG

Kód Obsah Barva Balení
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ÚDRžBOVÝ ÚKLID - PÉČE O PODLAHY
PODLAHOVÉ STĚRKY

Ideální pro komerční čištění, uNGER podlahové stěrky 
účinně odstraní přebytečnou vodu, oleje a jiné kapaliny 
z velkých pevných podlahových ploch. Použijte našeho 

průvodce níže pro určení správné stěrky pro konkretní pros-
tor a pracovní požadavky.

PODLAHOVÉ STĚRKY

Násady str. 76

DVOJITÁ ČEPEL
Dvojitá čepel zajištuje efektivní odstranění tekutiny ze všech typů 
plochých povrchů i se spárami, drážkami nebo strukturovanou 
konečnou úpravou.

ČERNÁ GUMA
- víceúčelová pěnová guma
- perfektní pro mytí většiny povrchů

ČERVENÁ GUMA
- excelentní odolnost vůči olejům, kyse-
linám a rozpouštědlům
- ideální pro mytí v továrnách, garážích a 
autoservisech
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Vložení & 
závity

Sanitární stěrka + 
combi kartáč

Setře a usuší:
Voda, tekutiny, 
rozpouštědlo

Přírodní guma (černý a 
přírodní pěnový materiál)

ACME 
závit

Str. 
75

WaterWand (černá 
guma)

Setře a usuší:
Voda, tekutiny, 
rozpouštědlo

černá neoprenová guma 
(chlorofen, pěnový mate-

riál)

uni-
versální 
objímka

Str. 
75

WaterWand (červená 
guma)

Setře a usuší:
Voda, tekutiny, 
rozpouštědlo

červená neoprenová 
guma (chlorofen, pěnový 

materiál)

uni-
versální 
objímka

Str. 
75

AquaDozer®

Setře velké množství:
Voda, špína, odpadky, sníh 

i hobliny

EPDM (ethylene-propyl-
ene-diene)

Kónická 
universální 

objímka

Str. 
75
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Pb45A 45 cm 10

Pb55A 55 cm 10

PM45A 45 cm 10

PM55A 55 cm 10

hM450 45 cm 10

hM550 55 cm 10

hM750 75 cm 10

hW550 55 cm 10

hW750 75 cm 10

MW450 45 cm 10

FWAI0 10

FP600 60 cm 6

FP900 90 cm 6

FP60C 60 cm 6

FP90C 90 cm 6

FAAI0 10

SAnITÁRnÍ COMBI KARTÁČ

2v1: Kartáč s polypropylenovými štětinami a stěrka s dvojitou čepelí z černé 
pěnové gumy. S ACME závitem.
- kartáč pro odstranění špíny
- čepel z pěnové gumy pro sušení podlah
- velmi robustní a zároveň lehká

Kód Velikost Balení

SAnITÁRnÍ STĚRKA

Stěrka s dvojitou čepelí z černé pěnové gumy. ACME závit.
- plastové tělo pro zvýšenou hygienu
- odolná kyselině, rzi a škrábancům
- s ochranným krytem

Kód Velikost Balení

WaterWand HeAVY DUTY

Zpevněná verze pro těžké úkoly a dvojitou čepelí z černé pěnové gumy.
- perfektní pro čištění spár
- pevné kovové tělo pro stírání beze šmouh

Kód Velikost Balení

WaterWand STAnDARD

Pro lehčí úkoly s dvojitou čepelí z černé pěnové gumy.
- skvělá pro čištění spár
- pevné kovové tělo
- pro stírání beze šmouh

Kód Velikost Balení

WaterWand ACMe ZÁVITOVÁ VlOŽKA

Pro všechny WaterWand stěrky

Kód Balení

AquaDozer®

Pro náročné úkoly, černá EPDM guma, ideální pro průmyslové prostředí.
- pevná konstrukce celé stěrky
- pevná objímka rukojeti

Kód Velikost Verze Balení

rovná

rovná

zahnutá

zahnutá

AquaDozer®  

ACMe ZÁVITOVÁ  VlOŽKA

Pro všechny AquaDozer®.

Kód Balení

PODLAHOVÉ STĚRKY

WaterWand HeAVY DUTY ReD

Zpevněná verze pro náročné úkoly s dvojitou čepelí z červené pěnové gumy, oleji 
a kyselinám odolná.
- perfektní pro čištění spár
- pevné kovové tělo
- pro podlahu bez šmouh

Kód Velikost Balení
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MS18G MH14G MS14G MH140 EZ25G EP24R HH13R AL14A AL14T AL140 AL14G

Ø 21 mm Ø 23 mm Ø 23 mm Ø 23 mm Ø 21 mm Ø 21 mm Ø 21 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm

 

SV40G

FC02G

PM45A, PM55A  
PB45A, PB55A

SB20G, CB20G

WaterWand
MW450, HM450, 
HM550, HM750, 
HW550, HW750

+
FWAI0

+
FWAI0

+
FWAI0

AquaDozer® FP600, FP900 +
FAAI0

EZ25G 1,30 – 2,50 m 10

EP24R 1,30 – 2,50 m 10

MS18G 1,30 – 1,80 m 10

Mh140 1,40 m 23 mm 20

Mh14G 1,40 m 23 mm 10

hh13R 1,30 m 21 mm 10

MS14G 1,40 m 23 mm 10

Al14A 1,40 m 10

Al14T 1,40 m 10

Al14G 1,40 m 5

Al140 1,40 m 10

ProAlu 1,5° nÁSADA, 3 SeKCe

Pevná násada s odolnou drážkovanou konstrukcí.
- hliníková, lehká a pevná
- 3 individuální sekce je možné složit do jedné velké tyče

Kód Délka Balení

3 části

Teleskopická tyč + Extra části

SmartColor TelePOle

Ergonomická hliníková teleskopická násada.
- délka může být nastavena a zabezpečena v jakékoli výšce pro vyhovění individuálním 
potřebám
- konus sedí do všech uNGER držáků mopu.
- pevná a lehká, vyrobená z hliníku, s ergonomickou plastovou rukojetí
- cedulky pro barevné rozlišování přiloženy

Kód Délka Barva Balení

SmartColor nÁSADA nA MOP

Lehká, hliníková násada na mop.
- držák mopu se zacvakne na místo
- pevná a lehká, vyrobená z hliníku, s ergonomickou plastovou rukojetí
- cedulky pro barevné rozlišování přiloženy

Kód Délka Ø Barva Balení

ProAlu 1,5° nÁSADA

Násada se 1,5° zúženou objímkou.
- lehký a pevný hliník
- průměr násady 25mm

Kód Délka Balení

ProAlu ACMe

Násada se ACME závitem s hrotem ze zinkové slitiny. 
- lehký a pevný hliník
- průměr násady 25mm

Kód Délka Balení

ProAlu 3,0° nÁSADA

Násada se zúženou objímkou kombinovanou s ACME závitem s hrotem ze zinkové 
slitiny.
- lehký a pevný hliník
- průměr násady 25mm

Kód Délka Balení

ÚDRžBOVÝ ÚKLID - PÉČE O PODLAHY  
NÁSADY K MOPŮM

Držák/Stěrka

Průměr

Závit

Dírka pro 
C-klip

Dírka pro 
C-klip

Dírka pro 
C-klip

Dírka pro 
C-klip

ACME 
Závit

ACME 
Závit

ACME 
Závit

ACME 
Závit

ACME 
Závit Kónický Kónický

SmartColor Držák 
mopu

šedý: SM40G 
červený: SM40R

Str. 
70

SmartColor Damp 
mop držák padu

Str. 
71

SmartColor, String 
mop držák

Str. 
71

Sanitární stěrka
Sanitární combi 
kartáč

Str. 
75

SmartColor  Str. 
73

Str. 
75

Str. 
75tr
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EDTbG EDPbR

EDTbG 83 x 30 cm 6

EDPbR 83 x 30 cm 6

QS140 40 cm 10

QS010 40 cm 10

lh120 1,20 m 10 cm 10

Rb100

hO350 35 cm 5

hO700 70 cm 5

hu450 45 cm 5

hu900 90 cm 5

MDSC0 1,50 m 15 cm 10

MDSb0

hDSS0 1,50 m 20 cm 1

hDSb0

90 – 120 cm

WONDER WAXER
Super lehký Wonder Wax je ideální pro aplikování vosku na 
téměř všechny typy podlah. hlava se otáčí, aby se snáze 
dosáhlo do těžko dosažitelných míst. bezžmolkový látkový 
návlek je vyměnitelný a pevně sedí na držáku pomocí cvočků. 
Wonder Waxer je perfektní pro tělocvičny a komerční prostory. 
Vhodný k 28 l kbelíku Qb220 na straně 58

eRGO DUST PAn - lenOCH 

Pro rychlé a dokonalé sklizení všeho nepořádku.
- ergonomický a výhodný
- lenoch se zavře, když je zvednutý a tím udrží odpad v lopatce
- vybaven teleskopickou tyčí, aby se dal přizpůsobit individuální výšce

Kód Velikost Typ Balení

teleskop

standardní

WOnDeR WAXeR

Kompletní aplikátor vosku s 1,40m dlouhou násadou.
- pro aplikování vosku na dřevěné podlahy
- pohodlné ovládání ve stoje
- otočná hlava, vyměnitelný návlek

Kód Velikost Materiál Balení

Smíšená tkanina*

WOnDeRWAX nÁHRADnÍ nÁVleK
Kód Velikost Materiál Balení

Smíšená tkanina*

*nosný materiál: 100%polypropylen, Vlákna: 68% polyakryl, 32%polyetylen

PODLAHOVÉ ŠKRABKY & ÚDRžBOVÉ 
NÁSTROJE

PODlAHOVÁ ŠKRABKA nA MenŠÍ ZneČIŠTĚnÍ

Pro nízké znečištění, s 1,20 m ergonomickou dvousložkovou násadou.
- pohodlná práce ve stoje
- oboustranná čepel (ostrá/oblá)

Kód Násada Čepel Balení

Podlahové čepele z nerezové oceli 10cm, Oboustranná čepel (ostrá/oblá).

1 zásobník = 10 čepelí 10 zásobníků

HAnG UP - DRŽÁK nÁřADÍ

Držák pro všechny různé druhy nářadí. Nářadí je vkládáno zepředu.
Dostupný ve dvou verzích (3 nebo 6 držáků)
- nástroje se zacvaknou do gumy zepředu
- praktický a ideální pro rychlý přístup k nástrojům
- jednoduše připevněte ke zdi pomocí hmoždinek

Kód Velikost informace Balení

3 držáky

6 držáků

HOlD UP - DRŽÁK nÁřADÍ

Nářadí se vloží zespodu a na místě ho drží silná guma.
- jednoduše připevněte ke zdi pomocí hmoždinek.
- Zepředu vybaveno háčky pro pověšení menších nástrojů.

Kód Velikost Čepel

PODlAHOVÁ ŠKRABKA nA STřeDnÍ ZneČIŠTĚnÍ

Pro střední znečištění, s 1,50 m hliníkovou násadou.
- pohodlná práce ve stoje
- oboustranná čepel (ostrá/oblá)

Kód Násada Čepel Balení

Podlahové čepele 15cm, Oboustranná čepel (ostrá/oblá).

1 zásobník = 10 čepelí 5 zásobníků

PODlAHOVÁ ŠKRABKA PRO VelKÉ ZneČIŠTĚnÍ

Pro velké znečištění, s 1,50 m ocelovou násadou.
- pohodlná práce  ve stoje
- oboustranná čepel (ostrá/oblá)

kód Násada Čepel Balení

Podlahové čepele z nerezové oceli 20cm, Oboustranná čepel (ostrá/oblá).

Kód Informace Balení

1 zásobník = 10 čepelí 5 zásobníků
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MICROWIPE
4000
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MICROWIPE
200

MICROWIPE
500

MicroWipe 4000

MicroWipe 2000

MicroWipe 500

MicroWipe 200

ÚDRžBOVÉ ČIŠTĚNÍ - SYSTÉM UTĚREK Z MIKROVLÁKNA 
UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA

SYSTÉM UTĚREK Z MIKROVLÁKNA 

VYSVĚTLENÍ KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU
Rozlišení, na co všechno může být které mikrovlákno použito, 
je dáno mnoha elementy, včetně tloušťky vlákna, délky, úpravy, 
abrazivnosti, absorbity, rozměrů utěrky, okrajů a kvality výrobního 
zpracování. UNGER ustanovil několik  

výkonostních faktorů, které byly testovány, měřeny a hodnoceny 
společností nezávislých laboratoří ASTM a dalšími uS standard-
ními průmyslovými testy. Tato kritéria by měla pomoci koncovému 
uživateli s procesem výběru správné utěrky z mikrovlákna. 

POPIS TESTŮ

- Odolnost v cyklech **: čím vyšší tento faktor, tím vícekrát může 
tato utěrka z mikrovlákna přejet po drsném povrchu, než se v ní 
vytvoří díry nebo než se rozpadne.

- Drsnost (abrasivita) **: čím vyšší je tento faktor, tím lepší je tato 
utěrka při odstraňování odolné špíny a bakterií z povrchu.

- Savost *: čím vyšší je tento faktor, tím více tekutiny utěrka nasaje 
a udrží.

- Prací cykly: čím vyšší je toto číslo, tím víckrát může tato utěrka 
projít pracím cyklem, než se zhorší její kvalita. 

**ASMT testy  
*Standardní uS průmyslové testy

VYHnĚTe Se BAKTeRIÁlnÍ KOnTAMInACI!
- pěti barevný systém pro optické rozlišení optimalizuje 
uklízení rozdělením nástrojů a oblastí
- přidělením odpovídajících kódových nástrojů do konk-
rétních oblastí úklidu zamezíte nebezpečné bakteriální 
kontaminaci
- barevné značení také spojuje různé chemické přípravky s 
různými zónami, takže chrání citlivé povrchy, např.: nábytek, 
před chemikáliemi určených na odlišné povrchy

PRŮVODCe POVRCHŮ A K nIM VHODnÝCH UTĚReK
- Návod pro vybrání správného mikrovlákna pro konkrétní 
úkol
- Optimalizace návratnosti vaší investice nákupem správné 
utěrky pro vaše potřeby

ODOLNOST UTĚREK A HADRŮ

Bavlněný hadr

Modrý chirurgický
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4000

MF40R 40 x 38 cm 450 g 4000** 38** 1700 ml* 1500 10

MF40j 40 x 38 cm 450 g 4000** 38** 1700 ml* 1500 10

MF400 40 x 38 cm 450 g 4000** 38** 1700 ml* 1500 10

MF40b 40 x 38 cm 450 g 4000** 38** 1700 ml* 1500 10

2000

Mb40R 40 x 40 cm 350 g 2000** 36** 1400 ml* 1000 10

Mb40j 40 x 40 cm 350 g 2000** 36** 1400 ml* 1000 10

Mb400 40 x 40 cm 350 g 2000** 36** 1400 ml* 1000 10

Mb40b 40 x 40 cm 350 g 2000** 36** 1400 ml* 1000 10

500

MC40R 40 x 40 cm 300 g 500** 34** 1100 ml* 500 10

MC40j 40 x 40 cm 300 g 500** 34** 1100 ml* 500 10

MC400 40 x 40 cm 300 g 500** 34** 1100 ml* 500 10

MC40b 40 x 40 cm 300 g 500** 34** 1100 ml* 500 10

200

ME40R 40 x 40 cm 250 g 200** 39** 250 ml* 200 10

ME40j 40 x 40 cm 250 g 200** 39** 250 ml* 200 10

ME400 40 x 40 cm 250 g 200** 39** 250 ml* 200 10

ME40b 40 x 40 cm 250 g 200** 39** 250 ml* 200 10

ME40W 40 x 40 cm 250 g 200** 39** 250 ml* 200 10

MMIRG 22 cm 5

SOAbG 5

 

UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA & SPREJE

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Koupelny 

laboratoře a tělocvičny

Kuchyně

Veřejné prostory

Ostatní nebo jinak 

specifické prostory

SmartColor MicroWipe

Vysoce kvalitní utěrky z mikrovlákna. Odolné proti častým komerčním pracím cyklům. Použijte tabulku níže, abyste vybrali správnou utěrku z mik-
rovlákna pro maximalizování své investice.

Kód Velikost Barva Váha/m2 Odolnost Abraziva Savost Prací cykly Materiáů Balení

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

Mikrovlákno***

 Mikrovlákno***

SmartColor MICRO MITT HD

Perfektní pro mytí pracovní desky linky, dřeva, skla, kovu a maleb.
- silné, měkké provázky na jedné straně zvyšují savost a sběr nečistot.
- prémiové mikrovlákno na straně druhé je perfektní pro utírání prachu a leštění
- dokonalé pro mytí aut

Kód Velikost Materiál Balení

Mikrofaser***

SPReJ nA OPASeK

VHODNÝ NA OPASEK.
-pružná hadička umožňuje sprejování vzhůru nohama
- včetně  1l lahve
- kompatibilní se standardními lahvemi
- pro barevné cedulky

Kód Obsah Balení

1 l

** ASTM Test    * Standardní průmyslový test uS, Detaily str. 78

*** 80 % Polyester, 20 % Polyamid

Do vyprodání zásob!

Učebna

Laboratoře
Hala

Kancelář
Jídelna

Kuchyně

Vstup

Toalety

barvy se mohou dle šarže lišit.

Tělocvična
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RR350

ES35R

NE350

EC45R

NS45R

EW35G 35 cm 10

EW35R 35 cm 10

bbWhR 5

bSWhR 5

NN40R 53 cm 10

ES35R 35 cm 10

NE350 35 cm 10

RR350 35 cm 10

EC45R 45 cm 10

NS45R 45 cm 10

Pb45R 45 cm 10

bbCOR 5

bSCOR 5

bbhlR 5

bbRhR 5

bSRhR 5

ÚDRžBOVÉ MYTÍ - MYTÍ KOUPELEN
TOALETY A KOUPELNY

eRGO WC ŠTĚTKA 

Kompletní sada pro profesionální využití.
- disponuje 66 cm násadou s 360°rádiem
- vyměnitelná štětka nebo tampon
- tampon pro správnou aplikaci čistících prostředků 
- hygienická, ergonomická rukojeť je lehká a izoluje 
bakterie
- držák může být nošen a nebo pověšen na úklidový 
vozík,  vlastní odpojitelná spodní část pro snadné 
čištění

Kód Obsah Balení

štětka, Držák, 
Náhradní hlavice

Tampon, Držák, 
Náhradní hlavice

NiftyNabber® KOUPelnY, 53 CM

Univerzální hygienické kleště.
- velikost 53 cm
- pevná konstrukce vyrobená z hliníku a kovu
- silná gumou potažená klepeta pro pevný a precizní 
úchop předmětů

Kód Velikost Balení

ErgoTec® STĚRKA ČeRVenÁ

Ergonomická stěrka na zrcadla a jemné povrchy, 35 cm.
- ergonomická dvousložková rukojeť, designovaná pro pohodlné užití
- lišta z nerezové oceli s různými možnostmi nastavení 
- profesionální kvalita měkké gumy pro optimální čistící výsledky 

Kód Velikost Balení

eRGO WAll STĚRKA, 35 CM

- lehká dvojitá čepel z pěnové gumy - pro sušení dlaždiček a spár
- mytí bez šmouh
- držák stěrky vyroben z kyselinovzdorného polypropylenu
- ergonomická rukojeť - odpojitelná stěrka také sedí na tyč.

Kód Velikost Barva Balení

StripWasher®  
KOUPelnY 45 CM

Odolný rozmývák z mikrovlákna pro mytí zrcadel a stěn.
- vynikající čistící síla
- vysoká zádržnost vody - až 6x jeho hmotnosti, ideální pro mytí větších ploch
- pratelný v pračce až 500x, návlek s bočními pady
- lehký plastový držák rozmýváku s prohlubněmi

Kód Velikost Materiál Balení

Mikrovlákno*

Mikrovlákno*

SAnITÁRnÍ KARTÁČ PRO KOUPlenY

2 nástroje v jednom: Kartáč s polypropylenovými štětinami a stěrka s černou dvoji-
tou pěnovou gumovou čepelí a ACME závitem

Kód Velikost Balení

eRGOnOMMICKÁ WC ŠTĚTKA  
nÁSADA + DVĚ HlAVICe

Ergonomická WC štětka pro profesionální využití.
- disponuje 66 cm násadou s 360° radiusem
- nahraditelná hlavice, dostupný WC tampon
- WC tampon pro optimální aplikaci čistících prostředků

Kód Obsah Balení

2x hlavice štětky + násada

2x hlavice tampon + násada

Držák WC štětky

2x hlavice s tamponem

2x hlavice s tamponem

* Nosný materiál: 100% polyamid, Vlákna:100% polyetylen

Nový design!
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CObW0 20 cm 6 lWDu0 6

SP060 6

FEDu0 6

PIPE0 5

WAlb0 5

UTÍRÁNÍ PRACHU - PRACHOVKY

StarDuster® 
COBWeB

Pro utírání prachu ze stěn, povrchů a rohů.
- elektrostatická energie přitahuje a zadržuje prach
- roztřepená měkká vlákna pro efektivní odstraňování prachu
- vhodné pro teleskopickou tyč

Kód Velikost Balení

StarDuster®  
Z JeHnĚČÍ VlnY

Pružný ometač z jehněčí vlny nepoškodí ani ty nejjemnější povrchy.
- přírodní olej v jehněčí vlně pomůže odstranit prach s minimálním úsilím
- obsahuje ohnutelné kovové jádro pro přístup do těžko dostupných míst
- vhodné pro teleskopickou tyč

Kód Balení

GUMOVÁ ČISTÍCÍ HOUBA

Znovupoužitelná suchá čistící houba, absorbuje částečky prachu.
- vyrobeno z přírodní vulkanické lehčené pryže, vysoce savá houba efektivně odstraní 
prach , špínu a žmolky z jakéhokoli suchého povrchu.
- vhodná k čištění malovaných zdí a stropů, plakátů, tapet, malovaného kovu a 
dřevěných povrchů, látek a mnoha dalších...
- často používáno v muzeích a starožitném restaurování

Kód Balení

StarDuster®  
OMeTAČ PRACHU

Perfektní pro utírání prachu z citlivých předmětů jakými jsou např: sklo, skříňky a 
lustry.
- dosáhne i do nejmenších škvírek a prasklinek
- připojitelný na teleskopickou tyč

Art. Nr. Balení

StarDuster®  
PIPeBRUSH

Kulatý a ohebný kartáč pro čištění trubek a zahnutých povrchů.
- vhodné pro teleskopickou tyč.

Kód Balení

StarDuster®  
KARTÁČ nA Zeď

Oválný tvar ideální pro čištění  větráků, zdí atd.
- perfektní pro odstraňování prachu z drsných povrchů a odstraňování prachu z 
plochých předmětů
- vhodné pro teleskopickou tyč

Kód Balení
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CEDuG 25 cm 5

PFD7G 75 cm 10

PS50W

PM05W

lWDuR 70 – 150 cm 10

DS10Y 46 x 18 cm

DS50Y 46 x 18 cm

PXD7G 75 cm 10

PRACHOVKY Z MIKROVLÁKNA

StarDuster® PRO CeIlInG FAn

Pro odstraňování prachu z větrákových  lopatek a dalších plochých povrchů.
- drží prach jako magnet díky vláknům z mikrovlákna.
- návlek z mikrovlákna sundatelný a pratelný v pračce.
- vhodný pro tyče s uzamykatelným konusem

Kód Velikost Materiál Balení

Mikrovlákna***

StarDuster®  
PRO FlAT 75

Ohýbatelná plastová prachovka s návlekem z mikrovlákna, ideální pro úzké pros-
tory.
- vyrobena z pevného a pružného plastu
- návlek z mikrovlákna je sundavatelný a pratelný
- vhodný na tyč s uzamykacím konusem
- obsahuje 3 náhradní návleky

Kód Velikost Materiál Balení

Mikrovlákno*

StarDuster®  
PRO FlAT/FleX SleeVeS

Jednorázově nebo znovupoužitelný návlek z mikrovlákna.
- efektivně přitáhne a zadrží prach
- návlek z mikrovlákna je pratelný.

Kód Informace Materiál Balení

Návlek na jedno použití ** 1 pytlík (50)

Návlek z mikrovlákna * 1 pytlík (5)

StarDuster®  
PRO DUSTeR

Teleskopická prachovka z jehněčí vlny s ohýbatelnou hlavou.
- teleskopická násada prodlužitená z 70 cm na 150 cm pro odstranění prachu i z 
vysokých objektů
- staticky nabitý sundavatelný návlek přitáhne a zadrží prach
- obsahuje jeden náhradní návlek

Kód Velikost Informace Balení

Prachovka + náhr. návlek **

Náhradní návlek ** 1  (10)

Náhradní návlek ** 1  (50)

StarDuster®  
PRO FleX 75

Perfektní pro čištění nad hlavou, pod pohovkou a za rohem.
- dá se ohnout a udrží tvar, aby odstranil prach i z těžko dostupných míst
- návlek z mikrovlákna je sundavatelný a pratelný
- vhodný na tyč s uzamykacím konusem
- obsahuje 3 náhradní návleky

Kód Velikost Materiál Balení

Mikrovlákno*

*** 100 % Polyester
*** 100 % Polypropylen
*** 75 % Polyester, 25 % Polyamid

barvy se mohou lišit.


