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ONDERHOuDSREINIGING

Professionele 
 gereedschappen voor 
dagelijkse en 
periodieke reiniging
Efficiënt - Ergonomisch - Hygiënisch
Onze onderhoudsreinigingsgereedschappen leveren een-
voudige oplossingen voor veel reinigingstaken. Ze zorgen 
ervoor dat professionals hun werk beter, sneller en een-
voudiger kunnen uitvoeren.
Hun ergonomische design en de doordachte opzet voldoen 
aan de eisen voor moderne gebouwreiniging.

KLEURCodERING Producten worden op kleur gecodeerd, 
om duidelijk aan te geven in welk bereik ze gebruikt kunnen 
worden en om verspreiden van bacteriën te voorkomen.

AANBEVoLEN GEBRUIK

Sanitaire ruimtes

Spoelbereik

Keukenbereik

Allgemeen reiniging

Speciale reiniging



67

ergoTeC®

nifTynabber®

STarduSTer®

SmarTfiT™
aquadozer®

WaTerWand™
SmarTColor™

SmarTColor™ 
miCroWipe™

ONDERHOuDSREINIGING

De vloerreinigingsgereedschappen van Unger leveren 
effectieve oplossingen voor de meeste reinigingstaken. 
De productlijn bestaat uit vloerwisser, vloerschraper en 
een vlakmopsysteem.

Het reinigingssysteem van Unger voor sanitaire ruimtes 
bevat perfect op elkaar afgestemde gereedschappen voor 
een optimaal werkproces en hygiënisch onberispelijke 
resultaten in sanitaire ruimtes en toiletten. Alle 
 gereedschappen hebben een rode kleurcodering om het 
verspreiden van bacteriën te voorkomen.

Een breed assortiment aan stofborstels en microvezel-
producten. Alle gereedschappen kunnen met de hand 
of op de telescoopsteel gebruikt worden. Zo werkt u 
altijd veilig vanaf de grond en blijft u op afstand van stof 
en vuil.

Een kleurcoderings- en kwaliteitsniveausysteem met vijf 
verschillende kleuren optimaliseert de oppervlaktereiniging. 
De kleuren kunnen aan bepaalde reinigingsbereiken 
toegewezen worden, om verspreiding van bacteriën te 
voorkomen. De kwaliteitsniveaus helpen om de juiste 
investering voor de betreffende toepassingsintensiteit te 
kiezen.

De wereld van onderhoudsreiniging

VLoERREINIGING REINIGING VAN SANITAIRE RUIMTES

oNTSToFFING MICRoVEzELdoEKEN

Met toepassings-
leidraad

p. 68 p. 78

p. 80 p. 76
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ONDERHOuDSREINIGING > VLOERVERzORGING >
VLOERWISSERS > SmartFit™

VLoERoNdERHoUd

UNIVERSELE, RoBUUSTE 
STEELHoUdER
•  Snelle wissel van stelen
•  Stevig vast, de wisser 

blijft stabiel op de steel
•  Eenvoudig losmaken en 

bevestigen van de steel
•  Past op alle gangbare 

mopstelen

VLoERWISSERRUBBER-INFo
•  EPdM = ethyleen-propyleen-dieen, vast  

Eigenschappen: zeer goed bestand tegen weersinvloeden en vocht. 
Resistent tegen ozon en hoge temperaturen. Hoge elasticiteit. 
Wordt ook vaak voor afdichtingen of in dakafdekkingen gebruikt. 
Beschikt over uitstekende eigenschappen voor vloerreiniging door 
hardheid en bestendigheid in de AquaDozer wisser.

•  SBR = styreen-butadieen, vast 
Eigenschappen: rubber, kan goed tegen water, alcohol,  
zuren en basen, zwelt weinig op, is niet geschikt voor olie etc. 
 Thermische bestendigheid: ca. – 40 °C tot +70 °C.

•  Mosrubber = natuurrubber, schuimstof 
Multifunctioneel op oneffen oppervlakken. Zeer slijtagebestendig. 
Overwegend te gebruiken in water. Slechts beperkt bestand 
tegen zuren, oplosmiddelen en olie.

HyGIËNISCHE  
PRodUCTVERzoRGING 
•  Openingen op de 

 steelhouder
•  Snel reinigen en drogen 

van de steelhouder
•  Minimaliseert de opbouw 

van bacteriën
•  Geschikt voor de 

 vaatwasser

Het innovatieve vloerwisser-systeem bespaart geld 
en is extreem duurzaam.
Stabiel design, voor vele vloertypes. Verplaatst grote 
hoeveelheden water en vuil. Hoogwaardige, gesloten 
 dubbele lip van mosrubber.

De wereldwijde revolutie op 
het gebied van vloerreiniging:
SmartFit™

FLEXIBELE 
 KLEURCodERING 
•  Voorkomt de verspreiding 

van bacteriën
•  Duidelijke indeling van 

reinigingsbereiken
•  Flexibel chip-systeem
•  Een product met vier 

kleur-opties
•  Vereenvoudigt het 

 voorraadbeheerg

AANBEVoLEN  
GEBRUIK

Sanitaire ruimtes

Spoelbereik

Keukenbereik

Allgemeen reiniging

Speciale reiniging
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PM45G 45 cm 10

PM55G 55 cm 10

PB45G 45 cm 10

PB55G 55 cm 10

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

VLOERWISSERS

SmartFit™ sanitaiRWissER 
stanDaaRD

Vloerwisser met dubbele lip van mosrubber en kunststof houder.
–  Universele steelhouder, houdt standaard stelen met Ø 20-29,5 mm
–  Flexibele kleurcodering met kleurenchips
–  Open steelhouder voor hygiënische verzorging.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

SmartFit™ sanitaiRbORstEL  
vERstERkt

Vloerwisser met dubbele lip van mosrubber en kunststof houder.  
Met borstel. 2 in 1.
–  Universele steelhouder, houdt standaard stelen met Ø 20-29,5 mm
–  Flexibele kleurcodering met kleurenchips
–  Open steelhouder voor hygiënische verzorging.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

cOmbi bORstEL

2 gereedschappen in één: borstel met haren van polypropyleen en wisser met 
dubbele lip van mosrubber, zwart. ACME-schroefdraad.
–  Schrobber voor het losmaken van vuil.
–  Mosrubberen lip voor het drogen van vloeren en voegen.
–  Zeer robuust, maar licht.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

mOsRubbEREn WissER

Wisser met dubbele lip van mosrubber, zwart. ACME-schroefdraad.
–  Kunststof frame voor meer hygiëne.
–  Bestand tegen zuren, roest- en krasvrij.
–  Met spatbescherming.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

WaterWand™ vERstERkt

dubbele lip van mosrubber, zwart, reinigt ook voegen. Verstevigde steelhouder.
–  Verstevigde versie voor zware werkzaamheden.
–  Robuuste metalen behuizing.
–  Droogt streeploos.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

WaterWand™ vERstERkt, ROOD

dubbele lip van mosrubber, rood, oliebestendig, reinigt ook voegen.  
Verstevigde steelhouder.
–  Verstevigde, oliebestendige versie voor zware werkzaamheden.
–  Robuuste metalen behuizing.
–  Droogt streeploos.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

WaterWand™ stanDaaRD

dubbele lip van mosrubber, zwart, reinigt ook voegen.
–  Standaard versie voor lichtere werkzaamheden.
–  Robuuste metalen behuizing.
–  Droogt streeploos.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

WaterWand™ acmE-schROEfDRaaDstuk

Voor alle WaterWandTM wissers.

Art. Nr. VPE €/stuck

18,02

21,74

23,96

26,90

21,02

23,98

14,98

18,76

7,82

8,54

12,40

11,10

16,42

3,82

2,98
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EDTBG EDPBR

EDTBG 83 x 30 cm 6

EDPBR 83 x 30 cm 6

FP600 60 cm 6

FP900 90 cm 6

FP60C 60 cm 6

FP90C 90 cm 6

FH600 60 cm 10

FH800 80 cm 10

FRR60 60 cm 10

FRR90 90 cm 10

FAAI0 10

QS140 40 cm 10

QS010 40 cm 10

ONDERHOuDSREINIGING > VLOERVERzORGING >
VLOERWISSERS

WoNdERWAXER
Met de zeer lichte en flexibele WonderWaxer kunt u bij bijna 
elk plekje op de vloer. De flexibele kop kan naar wens gebogen 
worden. De hoes kan gewisseld worden en zit stevig op de 
houder, dankzij speciale houders. Vormt samen met de grote 
emmer een perfect team.

ERgO schOP

Voor het snel verwijderen van grof afval.
–  Ergonomisch en praktisch.
–  Afvalbak klapt bij het optillen terug en houdt het afval vast.
–  Telescopische steel (EDTBG), past zich perfect aan de lichaamslengte aan.

Art. Nr. Afmeting Type VPE €/stuck

telescoopisch

standaard

AquaDozer®

Voor zware werkzaamheden, zwart EPdM-rubber.
–  Robuuste constructie.
–  Stevige steelhouder.
–  Optimaal voor het gebruik in industriële toepassingen.

Art. Nr. Afmeting Versie VPE €/stuck

recht

recht

gebogen

gebogen

PushPuLL

voor zware werkzaamheden, recht, hard SBR-rubber, frame van licht,  
sterk aluminium, beweeglijke rail.
–  Voor het verschuiven en trekken van normale hoeveelheden water.
–  Optimaal in industriële omgevingen.
–  Beweeglijke steelhouder.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

AquaDozer® 
REsERvERubbER

zwart EPdM-rubber, voor rechte en gebogen Aquadozer®.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

AquaDozer® acmE-
schROEfDRaaDstuk

Voor alle Aquadozer®.

Art. Nr. VPE €/stuck

WOnDERWaXER

Compleet, 140 cm steel.
– Voor het aanbrengen van wax op houten vloeren.
– Comfortabel staand werken.
– Flexibele kop, hoes met drukknoppen.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

WOnDERWaXER REsERvEhOEs
Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

53,08

51,08

33,08

41,34

37,62

45,80

16,84

20,54

14,96

22,54

3,70

23,38

11,68
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AL14A 1,40 m 10

AL14T 1,40 m 10

MH140 1,40 m 20AL14G 1,40 m 5

AL140 1,40 m 10

AL140 AL14A AL14T AL14G

> STELEN

STELEN

ProAlu acmE

Punt van zinklegering, ACME-schroefdraad.
–  Doorsnede 2,5 cm, lengte 1,40 m.
–  Compatibel: AquaDozer, WaterWandTM.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

ProAlu acmE 3.0°

Conische steelhouder, ook voor ACME-schroefdraad.
–  Doorsnede 2,5 cm, lengte 1,40 m.
–  Compatibel: AquaDozer, WaterWandTM.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

mOPhOuDER stEEL

Aluminium, Ø 23 mm.
–  Doorsnede 2,3 cm, lengte 1,40 m.
–  Voor het vastklikken van mophouders.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

ProAlu 1.5° stEEL, 3-DELig

Conische steelopname, uit elkaar te halen.
–  Aluminium, licht en stabiel.
–  3-delig uit elkaar gehaald voor beter transport.
–  Compatibel: WaterWandTM, Push Pull.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

ProAlu 1.5° stEEL

Conische steelhouder. Aluminium, licht en stabiel.
–  Doorsnede 2,5 cm, lengte 1,40 m,
–  Compatibel: WaterWandTM, Push Pull.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

oVERzICHT STEELE

aquaDozer®

Met ACME-schroefdraadstuk.

Zonder schroefdraadstuk.

WaterWand™

Met ACME-schroefdraadstuk.

Zonder schroefdraadstuk.

cOmbiWissER

PushPuLL

smartfit®

13,50

14,98

5,289,32

9,32
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LH120 1,20 m 10 cm 10

RB100

HO350 35 cm 5

HO700 70 cm 5

HU450 45 cm 5

HU900 90 cm 5

HDSB0

MDSC0 1,50 m 15 cm 10

MDSB0

HDSS0 1,50 m 20 cm 1

HDSC0 0,90–1,50 m 20 cm 5

EG450 10

ONDERHOuDSREINIGING > VLOERVERzORGING >
VLOERSCHRAPERS

vLOERschRaPERs Licht, 1,20m, aLuminium

Lichte werkzaamheden, ergonomische tweecomponenten-greep.
– Voor voldoende kracht bij licht schoonmaakwerk.
– Comfortabel staand werken.
– Dubbelzijdig scherp/stomp mes.

Art. Nr. Greep Mes VPE €/stuck

Vloermesse 10 cm – dubbelzijdig scherp/stomp mes

1 box = 10 mesen 10x box

hanguP

Multifunctionele gereedschapshouder. Gereedschap wordt van voren in de houder 
gestoken. In 2 versies verkrijgbaar.
– Gereedschap klikt frontaal in de rubberen rollen vast.
– Zeer praktisch en snel hanteerbaar.
– Gewoon aan de muur bevestigen.

Art. Nr. Afmeting Info VPE €/stuck

3 houders

6 houders

hOLDuP
Gereedschapshouder, gereedschap wordt van onderen ingestoken en door sterke 
rubberlippen vastgehouden.
– Gewoon aan de muur bevestigen.
– Kleine haken aan de voorzijde voor het ophangen van kleiner gereedschap.
Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

vLOERschRaPER mEDium

Voor middelzwaar schoonmaakwerk, aluminium steel, 1,50 m.
– Voor voldoende kracht bij middelzwaar schoonmaakwerk.
– Voor industrieel schraapwerk.
– Dubbelzijdig scherp/stomp mes.

Art. Nr. Greep Mes VPE €/stuck

Vloermessen 15 cm – dubbelzijdig scherp/stomp mes

  1 box = 10 messen 5x box

vLOERschRaPER zWaaR

Voor zwaar schoonmaakwerk, stalen steel, 1,50 m.
– Uitstekend geschikt voor zwaar schoonmaakwerk.
– Comfortabel staand werken.
– Dubbelzijdig scherp/stomp mes.

Art. Nr. Greep Mes VPE €/stuck

vLOERschRaPER zWaaR tELE

Voor zwaar schoonmaakwerk, telescopische steel, 0,90-1,50 m.
– Uitstekend geschikt voor zwaar schoonmaakwerk.
– Met telescoopsteel.
– Dubbelzijdig scherp/stomp mes.

Art. Nr. Greep Mes VPE €/stuck

hOLD uP REsERvERubbER
Art. Nr. VPE €/stuck

Vloermessen 20cm – dubbelzijdig scherp/stomp mes.

Art. Nr. Info VPE €/stuck

1 box = 10 messen 5x box

16,70

5,72

13,98

23,24

21,16

35,24

30,04

10,96

56,42

75,22

3,12

28,52
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COMBG 30 l 1

COMBR 30 l 1

SM40G 40 cm 5

SM40R 40 cm 5

SMSBG 1

WH180 180 cm 10

COMSG 15 l 1

COMSR 15 l 1

SPREG 1

SPRER 1

DubbELE ROLEmmERS & mOPHOuDER

SmartColor™ cOmbO 30L

Complete dubbele rolemmer met pers.
– Twee waterkamers, houdt schoon en vuil water van elkaar gescheiden.
– 30 l inhoud.
– Legen van de emmer via het afvoe ventiel en de kantelkant.
– Kleurcodering met bijgevoegde etiketten.
– Compleet met verticale pers. Toebehoren: Vulslang WH180, zijkantbak SMSBG.

Art. Nr. Content Kleur VPE €/stuck

SmartColor™ mOPhOuDER

Vlakke mophouder met houderklemmen.
– Unger mops zitten stevig en kunnen op de mophouder uitgeperst worden.
– Universeel scharnier, komt in alle hoeken en is vlak.
– Verkort de reinigingstijd met ca. 10%.
– Kan met een druk op de knop ingeklapt worden om uit te persen of de mop te wisselen.
– Nieuwe steelhouder, voor conus of stelen met 23 resp. 25 mm doorsnede.

Art. Nr. Afmeting Kleur VPE €/stuck
SmartColor™ ziJkantbak

Extra opbergruimte aan de dubbele rolemmer.
– Makkelijke montage.
– Aan de zijkant van de 30 l rolemmer vast te klikken.
– 1 VPE bevalt 1 zijkantbak.
– Past op BUCKG en COMBG.

Art. Nr. Kleur VPE €/stuck

EasyaDPatER vuLsLang
Vulslang voor dubbele rolemmer.
– Past op elke standaard waterkraan.
– Praktisch: Ter plaatse vullen van de emmer.
– Spaart lange wegen.
– Zeer sterk.
Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

SmartColor™  
buckEt 15L

Complete dubbele rolemmer met pers.
– Twee waterkamers, houdt schoon en vuil water van elkaar gescheiden.
– 15 l inhoud.
– Praktische draaggreep, houdt de emmer recht.
– Kleurcodering met bijgevoegde etiketten.
– Compleet met verticale pers. Toebehoren: vulslang WH180.

Art. Nr. Content Kleur VPE €/stuck

SmartColor™ kunststOf PERs
Art. Nr. Kleur VPE €/stuck

133,20

133,20

33,22

33,22

9,98

12,60

99,00

99,00

66,56

66,56
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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

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

ONDERHOuDSREINIGING > VLOERVERzORGING >
mICROVEzELmOPS

SmartColor™ micROmOP 7.0

Microvezelmop voor vuile en ruwe vloeren.
–  7 mm lange vezels; optimaal voor vloeren met ruw oppervlak en vlakke voegen.
–  Gesneden microvezel voor optimale vuilopname en streeploze reiniging.
–  Vermindert bacteriële vervuiling met ca. 96%.
–  Neemt het 6-voudige van zijn eigengewicht aan water op; voor grote oppervlakken.
–  Makkelijk uitwasbaar (tot 500 wasbeurten in de machine en droger).
–  Past op de vlakke mophouder SM40G van Unger.

Art. Nr. Afmeting Kleur VPE €/stuck

SmartColor™ micROmOP 15.0

Microvezelmop voor zeer vuile en grove vloeren.
–  15 mm lange vezels, optimaal voor tegels en stenen vloeren.
–  Gesneden microvezel voor optimale vuilopname en streeploze reiniging.
–  Vermindert bacteriële vervuiling met ca. 96%.
–  Neemt het 6-voudige van zijn eigengewicht aan water op; voor grote oppervlakken.
–  Makkelijk uitwasbaar (tot 500 wasbeurten in de machine en droger).
–  Voor de juiste kleurcodering in 4 kleuren verkrijgbaar.
–  Past op de vlakke mophouder SM40G van Unger.

Art. Nr. Afmeting Kleur VPE €/stuck

SmartColor™ DamPmOP

Microvezelmop voor de vochtige reiniging van gladde vloeren.
–  Optimaal op plaatsen die snel moeten drogen.
–  Reinigt streeploos en gelijkmatig.
–  Hoog absorptievermogen en lage afgifte van vochtigheid. Dicht op elkaar staande lussen.
–  Makkelijk uitwasbaar (tot 500 wasbeurten in de machine en droger).
–  Past op de vlakke mophouder SM40G van Unger.

Art. Nr. Afmeting Kleur VPE €/stuck

SmartColor™ sPiLLmOP 1L

Microvezelmop voor de opname van grote hoeveelheden vloeistof.
–  14 mm lange microvezels, extra groot oppervlak.
–  Neemt meteen tot 1l vloeistof op.
–  Makkelijk uitwasbaar (tot 500 wasbeurten in de machine en droger).
–  Past op de vlakke mophouder SM40G van Unger.

Art. Nr. Afmeting Kleur VPE €/stuck

SmartColor™ DamPmOP PaD
–  100% microvezelpad met zeer dicht op elkaar staande lussen voor een streeploze reiniging.
–  Zeer lange levensduur, bestand tegen 500 wasbeurten.
–  Heeft weinig water en reinigingsmiddelen nodig waardoor de vloer sneller droogt.
–  Duurzame lussen/haken aan de achterzijde.
–  Keuze uit verschillende kleuren voor het indelen in reinigingsgebieden en -taken met het 

Smart-Color systeem van Unger.
–  Passend bij de SV40G DampMop Pad Holder of willekeurige standaard 18“-padhouder.

Art. Nr. Afmeting Kleur VPE €/stuck

SmartColor™ DamPmOP PaDhOuDER

–  Draaischarnier, glijdt beter over de vloer.
–  Lus- en haaktechniek voor een snelle bevestiging van de pad.
–  Te gebruiken met de DampMop pads uit de SmartColor DV40 serie.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

10,00

10,00

10,00

10,00

11,34

11,34

11,34

11,34

8,78

8,78

8,78

8,78

15,18

15,18

15,18

15,18

8,78

8,78

8,78

8,78

20,80
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COMBG

MS18G SM40G

CB20G

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

EZ25G 1,30 – 2,50 m 10 23,14

EP24R 1,30 – 2,50 m 10 23,14

EW35G 35 cm 10

EW35R 35 cm 10

MH14G 1,40 m 21 mm 10 

HH13R 1,30 m 23 mm 10

MS14G 1,40 m 21 mm 10

MS18G 1,30 – 1,80 m 25 mm 10

 MS18G SM40G CoMBG

SC14G 1

SF14G 1

SB20G 20 x 8 cm 10

CB20G 22 cm 10

SB20G

> mOPSTEELEN, bORSTELS, SETS

3 Elementen

Teleskopisch + extra Element

SmartColor™ mikROvEzEL-fRanJEmOP
–  Microvezelstroken voor verhoogde opname van vloeistof en vuil.
–  Snelle vloerreiniging zonder strepen.
–  Dit systeem dekt bij de reiniging meer oppervlak en is beter te sturen; de stroken 

raken niet in de knoop bij het wassen.
–  Te gebruiken met de Unger String Mop Holder Clip of andere standaard mophouder en steel.
–  De uitvoering voor sterke vervuiling weegt 450g en heeft 32 lussen; de uitvoering voor 

gemiddelde vervuiling weegt 310g en heeft 22 lussen.
Art. Nr. Kleur Kwaliteit VPE €/stuck

FransenMop Houder

SmartColor™ tELEscOOPstEEL 250

Ergonomische telescoopsteelen.
–  Bestaande uit 2 elementen, 2,50 m lang (2x 1,25 m).
–  Kan passend op de lichaamslengte ingesteld worden.
–  Stevig en licht van aluminium met schroefmechanisme.
–  Conus met schroefdraad en gat voor goede grip op de mophouder.
–  Ook voor het bereiken van hogere plaatsen zonder ladder.
–  Kleurcodering met bijgevoegde etiketten.

Art. Nr. Afmeting Kleur VPE €/stuck

ERgO tEgELWissER, 35 cm

–  Lichte dubbele lip van mosrubber; voor het drogen van tegels en voegen.
–  Streeploze reiniging.
–  Materiaal van de houder van zuurbestendig polypropyleen.
–  Ergonomische greep, afschroefbaar; wisser kan ook op een steel gezet worden.

Art. Nr. Afmeting Kleur VPE €/stuck

SmartColor™ mOPstEEL

Lichte mopsteelen.
–  Mophouder wordt vastgeklikt.
–  Stevig en licht van aluminium met ergonomische kunststof greep.

Art. Nr. Afmeting Ø Kleur VPE €/stuck

SmartColor™ vLOERREinigingssEts

de praktische vloerreinigingssets.
–  Compleet met mophouder en telescoopsteel.
–  SF14G extra met grote dubbele rolemmer.
–  Perfect voor de professionele vloerreiniging.
–  Kies een bodemmop uit ons uitgebreide assortiment. Let op de juiste kleurcodering.

Art. Nr. VPE €/stuck

SmartColor™ sWivELbORstE &
SmartColor™ sWivELhöRnbORstE

Smalle borstel voor hoeken en randen.
–  Verwijdert ook hardnekkig vuil dankzij de harde borstelharen van polypropyleen.
–  Kleurcodering met bijgevoegde etiketten.
–  Draaibare, vlakke kop; makkelijk te bewegen,voorkomt rugklachten.
–  Borstelharen staan schuin voor een optimale reiniging in hoeken en randen.
–  Steelhouder met schroefdraad (ACME) voor Unger conus.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

11,42

11,42

11,42

11,42

17,16

17,16

17,16

17,16

4,42

23,14

23,14

14,26

14,26

5,08

13,62

14,74

13,34

36,48

173,06

13,18

10,96
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MicroWipe™

4000
MicroWipe™

2000
MicroWipe™

200
MicroWipe™

500

MicroWipe™ 4000

MicroWipe™ 2000

MicroWipe™ 500

MicroWipe™ 200

ONDERHOuDSREINIGING > mICROVEzELDOEKSYSTEEm >
mICROVEzELDOEKEN

MICRoVEzELdoEK SySTEMEN

WAARoM EEN KWALITEITSNIVEAUSySTEEM?

Reinigingsapparaten die microvezel gebruiken (mops, doeken, 
hoezen) zijn door vele kwaliteitskenmerken zoals bijv.  vezeldikte, 
lengte, veredeling, slijtage, opname, afmeting, kwaliteit van de 
randen, fabricagetechnologieën etc. gekarakteriseerd.  
Unger heeft enkele prestatiecriteria opgesteld, die door het 

 onafhankelijke ASTM laboratorium en andere US standaard-
tests gecontroleerd, gemeten en beoordeeld werden.  
Deze criteria moeten de gebruiker bij de beslissing helpen, 
welke microvezeldoek hij voor zijn gebruik nodig heeft.

BESCHRIjVING VAN dE TESTCRITERIA

•  Levensduur (slijtagecycli)** Hoe hoger deze factor is, des te 
vaker kan de microvezeldoek over een ruw oppervlak bewogen 
worden, voordat het dunner wordt en gaten krijgt.

•  Schrobfactor (slijtage)** Hoe hoger deze factor is, des te 
beter verwijdert de microvezeldoek vuil en bacteriën ook uit 
 microscopisch kleine voegen en spleten.

•  opname* Hoe hoger deze factor is, des te meer vloeistof kan de 
microvezeldoek opnemen en vasthouden.

•  Wascycli Een hoog aantal wascycli geeft informatie over de 
 levensduur van de doek bij wassen in de machine en drogen in de 
droger, voordat het aan kwaliteit verliest.

** ASTM Tests *Standard US Industry Tests

VooRKoM dE VERSPREIdING VAN BACTERIËN!
•  Kleurensysteem bestaande uit vier niveaus voor de optische 

codering. Taalbarrières worden opgeheven. Werkprocessen 
worden door de verdeling van gereedschap en gebieden 
verbeterd.

•  Indeling van het gecodeerde gereedschap bij bepaalde rein-
igingsgebieden voorkomt gevaarlijke verspreiding van bacte-
riën en beschermt daardoor reinigingskrachten en derden.

•  Kleurcodering vergemakkelijkt het gebruik van specifieke 
chemicaliën en helpt daardoor bijvoorbeeld meubels en 
vloeren te beschermen.

ToEPASSINGSLEIdRAAd
•  Voor de keuze van de juiste doek voor uw werk.
•  Optimaliseer uw dekkingsbijdrage door het inkopen van 

de juiste kwaliteit voor uw gebruik.
•  Beste microvezelkwaliteit op elk niveau.

LEVENSdUUR

Katoenen doek

Blauwe chirurg. doek
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4000

MF40R 40 x 38 cm 450 g 4000** 38** 1700 ml/5,2 oz.* 1500 10

MF40J 40 x 38 cm 450 g 4000** 38** 1700 ml/5,2 oz.* 1500 10

MF400 40 x 38 cm 450 g 4000** 38** 1700 ml/5,2 oz.* 1500 10

MF40B 40 x 38 cm 450 g 4000** 38** 1700 ml/5,2 oz.* 1500 10

2000

MB40R 40 x 40 cm 350 g 2000** 36** 1400 ml/4,4 oz.* 1000 10

MB40J 40 x 40 cm 350 g 2000** 36** 1400 ml/4,4 oz.* 1000 10

MB400 40 x 40 cm 350 g 2000** 36** 1400 ml/4,4 oz.* 1000 10

MB40B 40 x 40 cm 350 g 2000** 36** 1400 ml/4,4 oz.* 1000 10

500

MC40R 40 x 40 cm 300 g 500** 34** 1100 ml/3,3 oz.* 500 10

MC40J 40 x 40 cm 300 g 500** 34** 1100 ml/3,3 oz.* 500 10

MC400 40 x 40 cm 300 g 500** 34** 1100 ml/3,3 oz.* 500 10

MC40B 40 x 40 cm 300 g 500** 34** 1100 ml/3,3 oz.* 500 10

200

ME40R 40 x 40 cm 250 g 200** 39** 250 ml/0,8 oz.* 200 10

ME40J 40 x 40 cm 250 g 200** 39** 250 ml/0,8 oz.* 200 10

ME400 40 x 40 cm 250 g 200** 39** 250 ml/0,8 oz.* 200 10

ME40B 40 x 40 cm 250 g 200** 39** 250 ml/0,8 oz.* 200 10

ME40W 40 x 40 cm 250 g 200** 39** 250 ml/0,8 oz.* 200 10

MMIRG 22 cm 5

BSOAB 5

SOABG 1 l 5

KWALITEITSNIVEAuSYSTEEm
DOEKEN & SPRAYERS

AANBEVoLEN  
GEBRUIK

Sanitaire ruimtes

Spoelbereik

Keukenbereik

Allgemeen reiniging

Speciale reiniging

opleidings-
ruimtes

Gymzalen

LaboratoriaHallen

Kantoren
Cafeteria

Keukens

Ingangen

Toiletten

SmartColor™ microWipe™

Microvezeldoek voor zwaar schoonmaakwerk. Hoogwaardig materiaal. Bestand tegen regelmatige wasbeurten in wasserijen.  
Lange levensduur – lage bedrijfskosten. Maximaal absorptievermogen.

Art. Nr. Afmeting Kleur Gewicht/m2 Levensduur
Schrobfactor

(slijtage)
opname Wascycli VPE €/stuck

 

SmartColor™ micROmitt hD 

Microvezelhandschoen – Grondige ontstoffing van oppervlaktes, armaturen en hout.
–  Praktisch als handschoen voor links en rechts.
–  Hoge opname, nat of droog te gebruiken.
–  Reinigt zonder chemicaliën.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

hEuPRiEm vOOR  
sPRayER On a bELt

zeer stevig; van eersteklas à nylon. À lengte instelbaar

Art. Nr. VPE €/stuck

sPRayER On a bELt
Sproeifles aan de riem. Kleurcodering met bijgevoegde etiketten.
–  Optimale gewichtsontlasting omdat de fles aan de 

riem wordt geklemd.
–  Flexibele slang. Ook geschikt voor omhoog sproeien 

onder de toiletrand.
–  1 liter-fles inclusief, compatibel met in de handel 

verkrijgbare flessen.
Art. Nr. Content VPE €/stuck

** ASTM Tests,  * Standard US Industry Tests,  Informatie zie hieronder p. 76

5,02

5,02

5,02

5,02

3,40

3,40

3,40

3,40

2,42

2,42

2,42

2,42

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

8,74

13,62

30,62
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RR350

ES35R

NE350

EC45R

NS45R

BBWHR 5

BSWHR 5

NN40R 45 cm 10

IMIRR 29 – 46 cm 5

IKITR 16 cm 1

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

ONDERHOuDSREINIGING > REINIGING VAN SANITAIRE RuImTES >
TOILETTEN, OPPERVLAKKEN, INSPECTIE

ERgO tOiLEtbORstEL /  
sWab cOmPLEEt

de complete uitrusting.
–  Ergonomische toiletborstel voor professioneel 

gebruik (66 cm steel).
–  Geen bukken, voldoende afstand tot de wc, geen 

spatten op de kleding.
–  Verhoogde productiviteit; vervangbare borstelkoppen 

en 360° werkradius.
–  Swab voor het optimaal aanbrengen van 

 reinigingsmiddelen.
–  Hygiënische en ergonomische houder.
–  Borstel staat vast, houder kan aan de greep 

 gedragen of aan de rijwagen gehangen worden.
–  Verwijderbare voet, borstel staat droog, houder kan 

gedesinfecteerd worden.

Art. Nr. Content VPE €/stuck

borstel cpl., houder, 
reservekop

Swab cpl., houder, 
reservekop

NiftyNabber® 45 cm

de hygiënische multifunctionele grijper.
–  Houdt vuil op een afstand, dankzij 45 cm lange steel.
–  Stevige constructie van aluminium en metaal.
–  Krachtige grijptangen met rubber bekleed;  

voor stevig en precieze houvast van voorwerpen.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

insPEctiEkit sPiEgEL

Voor de controle van slecht zichtbare gebieden.
–  Op telescoopsteel 29-46 cm.
–  5 cm spiegeldoorsnede.
–  Rode greep van vinyl.
–  Praktisch zakformaat.
–  Optimaal voor toiletranden, armaturen etc.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

 
insPEctiEkit – uv-LamP

Maakt sporen zoals kalk en urine zichtbaar.
–  Voor een optimale controle van het reinigingsresultaat.
–  Optimaal voor het trainen van nieuwe medewerkers.
–  Praktisch zakformaat.
–  UV-lamp en stift met onzichtbare inkt.
–  Stroomvoorziening: 4x AA-batterijen (niet bij verpakking inbegrepen).

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

ErgoTec® WissER

Ergonomische wisser voor spiegels en gladde oppervlakken.
–  Ergonomische greep, bestaande uit twee componenten.
–  Zit optimaal en ligt ergonomisch in de hand.
–  Roestvrijstalen S-rail voor snel wisselen van het rubber.
–  Optimaal reinigingsresultaat dankzij zacht rubber (professionele kwaliteit).

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

StripWasher®  
inWassER 15.0 

Voor de reiniging van spiegels en wanden.
–  Microvezels voor de hoogst mogelijke reinigingskracht.
–  Neemt het 6-voudige van zijn eigengewicht aan water op; voor grote oppervlakken.
–  Makkelijk uitwasbaar.
–  Waterkamers in de kunststof houder voor extra wateropname.
–  Lange levensduur.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

sanitaiR cOmbi bORstEL

2 gereedschappen in één: borstel met haren van polypropyleen en wisser met 
 dubbele lip van mosrubber, zwart. ACMEschroefdraad.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

ERgO tOiLEtEnbORstEL / sWab:
stEEL + 2 bORstELkOPPEn

Ergonomische toiletborstel.
–  Ergonomische toiletborstel voor professioneel gebruik (66 cm steel).
–  Geen bukken, voldoende afstand tot de wc.
–  Verhoogde productiviteit; vervangbare borstelkoppen en 360° werkradius.
–  Swab voor het optimaal aanbrengen van reinigingsmiddelen.

Art. Nr. Content VPE €/stuck

2x borstel, steel

2x Swab, steel

Borstelhouder

2x borstelkoppen

2x Swab-koppen

22,30

21,08

15,98

10,46

24,90

15,56

5,92

2,16

13,62

10,70

20,34

13,14

11,92

9,84

7,86

6,64
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COBW0 20 cm 6 LWDU0 6

SP060 6

FEDU0 6

PIPE0 5

WALB0 5

ONDERHOuDSREINIGING > ONTSTOFFING >
bORSTELS & STOFFERS

StarDuster® 
stOfbORstEL

Voor het ontstoffen van muren, oppervlakken en hoeken. Past optimaal op telescoopsteel.
–  Grondige ontstoffing door statische oplading.
–  Gespleten nylonborstels voor optimale stofopname.
–  Kan op telescoopsteel worden geschroefd.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

StarDuster®  
stOffER, Lam

Van lamswol. Voor kasten, oppervlakken etc. Buigzaam, past zich goed aan.
–  Neemt optimaal stof op.
–  Greep en steel kunnen erop- en eraf geschroefd worden.
–  Buigzaam.

Art. Nr. VPE €/stuck

ROEtvREtEnDER sPOns

Bijzonder geschikt bij brandschade. Neemt stof en roetdeeltjes droog op.
–  Makkelijk uitwasbaar.
–  Kan indien nodig ook op maat gesneden worden.
–  Van rubber.

Art. Nr. VPE €/stuck

StarDuster®  
stOffER, stRuisvOgEL

Van struisvogelveren. Voor vitrines, meubels etc.
–  Neemt optimaal stof op.
–  Komt in de kleinste kieren.
–  Past op de telescoopsteel.

Art. Nr. VPE €/stuck

StarDuster®  
PiJPbORstEL

Rond, voor het reinigen van pijpen en ronde oppervlakken. Buigzaam.
–  Optimaal voor het afstoffen van gebogen oppervlakken.
–  Past op de telescoopsteel.

Art. Nr. VPE €/stuck

StarDuster®  
WanDbORstEL

ovaal, voor het reinigen van ventilatoren, muren etc.
–  Optimaal voor het afstoffen van ruwe oppervlakken.
–  Optimaal voor het afstoffen van vlakke voorwerpen.
–  Past op de telescoopsteel.

Art. Nr. VPE €/stuck

7,64 10,80

6,64

28,36

13,50

13,64
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CEDUG 25 cm 5

PFD7G 75 cm 10

PS50W 75 cm

PM05W 75 cm

LWDUR 70 – 150 cm 10

DS10Y 46 x 18 cm

DS50Y 46 x 18 cm

PXD7G 75 cm 10

mICROVEzELSTOFFERS

StarDuster® stOffER vOOR vEntiLatOREn

Voor het afstoffen van rotorbladen en andere vlakke oppervlakken.  
Hoge retentie van stof door microvezels.
–  Eenvoudige en snelle ontstoffing.
–  Veilig vanaf de grond werken.
–  Kan op telescoopsteel worden geschroefd.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

StarDuster®  
PROfLat75

Ideaal voor smalle tussenruimtes. Met microvezelhoes.
Incl. 3 reservehoezen.
–  Zeer flexibel en buigzaam.
–  Robuuste kunststof constructie.
–  Ergonomische greep, past op de telescoopsteel.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

StarDuster®  
PROfLat/fLEX hOEzEn

Wegwerphoezen en reserve microvezelhoezen voor vaker gebruik.
–  Optimale vuilopname.
–  Wasbaar in de machine.
–  Standaard met microvezelhoes.

Art. Nr. Afmeting Info VPE €/stuck

Wegwerphoezen 1 zak (50)

Microvezelhoezen 1 zak (5)

StarDuster®  
PRODustER

driedelige lamswollen stoffer op telescoopsteel.  
Perfect voor het afstoffen van hooggelegen plekken. Incl. reservehoezen.
–  Uitschuifbaar van 70 tot 150 cm.
–  Buigzame kop.
–  Houdt het vuil uit de buurt van het reinigingspersoneel.

Art. Nr. Afmeting Info VPE €/stuck

Duster + 3 Wegwerph.

Wegwerphoezen 1 zak (10)

Wegwerphoezen 1 zak (50)

StarDuster®  
PROfLEX75

Perfect voor de reiniging boven en onder objecten en om hoeken.
–  Buigzaam in iedere gewenste vorm.
–  Wasbare resp. vervangbare microvezelhoes.
–  Past op de veiligheidsconus en heeft een veilige arrêtering.

Art. Nr. Afmeting VPE €/stuck

16,48

19,94

11,06

42,82

23,80

3,76

12,18

27,14




