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STINGRAY QUIK PAD –  
HYGIËNISCH SCHOON  
ZONDER TE WASSEN NIEUW
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HET MEEST EFFICIËNTE  
BINNENREINIGINGSSYSTEEM ALLER TIJDEN

ADAPTER
• Snel en moeiteloos  

bevestigen en vervangen van 
QuikPads op elke Stingray

UITNEEMBARE TANK
• Navulbaar met op alcohol  

gebaseerde glas- en  
oppervlaktereinigers

• Eenvoudig vullen vanuit flessen,  
bussen of doseerstations 

QUIK PAD
• Hygiënisch schoon zonder te 

wassen

• Verwijdert snel en veilig  
vingerafdrukken, vet, etc. 

• Snel en eenvoudig verwisselen

• De perfecte pad om het risico 
op besmetting en bacterie- 
overdracht te beperken

• Bereik per QuikPad: 15 m²

• Opbouw met 3 lagen:  
Reinigingslaag, absorptiekern 
en bevestigingslaag

NIEUW

INGEBED  
PRECISIESPROEISYSTEEM
• Afgeschermd sproeimechanisme voor het 

nauwkeurig aanbrengen van de reinigings- 
vloeistof a rechtstreeks op het oppervlak dat 
moet worden gereinigd

• Geen sproeinevel, drupt niet



HYGIËNISCH SCHOON  
IN EEN HANDOMDRAAI

Hygiënisch schoon zonder kruisbesmetting
In openbare ruimtes moet alles snel gaan, ook bij de  
reiniging tussendoor. Vinger- of handafdrukken op deuren, 
vetsporen op de tafel of waterspatten op de spiegels –  
dergelijke sporen moeten snel, efficiënt en veilig worden 
verholpen. Met uiteraard een hygiënisch schoon resultaat, 
wat uw gasten ook als zodanig zullen ervaren.

Super dat u op UNGER Stingray kunt vertrouwen, het 
meest efficiënte binnenreinigingssysteem aller tijden.  
De nieuwe, snel te verwisselen QuickPads  
vergemakkelijken voor u zonder twijfel het reinigen van 
alle gladde oppervlakken. Steeds hygiënisch fris en  
schoon.

  25 % snellere glasreiniging* 
   39 % minder reinigingsmiddel*
  Onmiddellijk te gebruiken en eenvoudig te bedienen
   Ergonomisch en veilig: zonder inademen van  
sproeinevel, moeiteloze bediening

   Flexibel te gebruiken met alle op alcohol gebaseerde 
glas- en oppervlaktereinigers   

*Vergeleken met gebruikelijke reinigingsmethodes met spray en doeken (bron: „Zeit- und 
Verbrauchsstudie Glasinnenreinigung“, 16.07.15, Sabine R. Mück, hygiëne consult Mück).
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UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze
leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalingsvoor-
waarden van de UNGER Germany GmbH in de meest recente versie
van toepassing, te bekijken op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn
vrijblijvend aanbevolen detailhandelsprijzen exclusief btw.
Alle informatie onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden. 

PRODUCTOVERZICHT

Product Art.-Nr. Beschrijving / Inhoud VPE

SRKOD

Stingray-Set 160 OS met QuikPads
1× Basis handunit (bevat 2 AA-batterijen)
1× SREXL Easy-Click-steel – lang
1× SRADK Adapter (met 25 QuikPads**)

1

SRADK

Stingray QuikPad Adapter Set
voor de daaropvolgende ombouw van Stingray basis handunit   
1× Adapterplaat
25× QuikPads**

1

SRPD3

SRPD4

Stingray QuikPads  doos van 25 stuks**

Stingray QuikPads  doos van 100 stuks**

1

1

SRPD2 Stingray intensief reinigings-TriPad* 5

SRL03 Stingray vloeistof voor glas
0,5 l fles 10

SREXS

SREXL

Stingray Easy-Click-stelen

kort, 0,63 m

lang, 1,24 m

1

1

VK
72

1

* 90% polyester, 10% polyamide; ** 54% polyester, 46% viscose


