THE ALL NEW

NIETS BLIJFT ZOALS HET WAS.

NIEUW

EEN MIJLPAAL IN HET
REINIGEN MET ZUIVER
WATER:
HET GEHEEL NIEUWE
nLITE STEELSYSTEEM
Het is tijd voor een nieuwe dimensie en een
nieuw tijdperk wat betreft het reinigen met
zuiver water.
Het is tijd om een geheel nieuwe vorm van
telescoopsteeltechnologie uit te denken.
Het is tijd voor een baanbrekende verandering:

PRECISIONGRIP
STEELVORM
Innovatieve, unieke steelvorm met optimaal aan de hand
aangepaste grepen:

SMART LOCK KLEMMEN
• Eenvoudig, snel sluiten met slechts één vinger
• Robuust 2K-materiaal
• Klemmechanisme dat de Carbon stelen beschermt,
voor een lange levensduur van de steel
• Uittrekstop voorkomt te ver uittrekken
van de steeldelen

THE ALL NEW NLITE
NIETS BLIJFT ZOALS HET WAS!
UNGER is daarmee ongeëvenaard en bewijst
hiermee eens te meer de absolute wilskracht,
innovatieve pioniersgeest en een moedige visie.
Ontdek nu het beste en meest vooruitstrevende
telescoopsteelsysteem:
GEMAKKELIJKER. NAUWKEURIGER. SNELLER.

GEÏNTEGREERDE
SLANGGELEIDING
Geleiding van de nieuwe, zeer flexibele DuroFlex slang
door de telescoopsteel voor het probleemloos reinigen
van ruiten en gevels.
Volledige flexibiliteit: desgewenst is geleiding
buitenlangs mogelijk dankzij optionele nLite Clips.

• voor ergonomisch werken en daardoor optimaal gebruik te
maken van uw eigen kracht
•n
 auwkeurige controle van de beweging voor de
glasbewassing
• ononderbroken werken zonder dat de steel draait

POWER BORSTEL EN
HOEKADAPTER

STEVIGER, HOGER,
NAUWKEURIGER. WOW!

Innovatie, hoogwaardige kwaliteit en klantgerichte ontwikkeling
zijn van oudsher de principes van UNGER. Dat geldt des te meer
voor het nieuwe nLite telescoopsteelsysteem:

Tot in de puntjes heeft UNGER de nieuwe nLite
telescoopsteel voor u ontwikkeld. Een maximum
aan verfijnde details en precisie voor een minimum
aan voorbereidingstijd en inspanning voor het
uitvoeren van de werkzaamheden.

• Duitse techniek in tijdloos, stijlvol ontwerp
• Intelligente oplossing voor snellere, flexibelere systeemopbouw
• Toonaangevende technologieën voor effectievere reinigingsresultaten
• High Quality – Made in Germany

• Geen draaiende steel: probleemloos werken en
minder slijtage
• Optimale verhouding stabiliteit-gewicht
• Extra stijfheid van de steel
• Nauwkeurigere controle van de beweging voor het
wassen

Innovatief modulair systeem dat het
verschil maakt, omdat het bijna grenzeloze toepassingsmogelijkheden biedt:
• 2 borstelbreedtesgecombineerd met
extra optionele onderdelen
• Hoekadaptersysteem = optimale
flexibiliteit, ook op moeilijk bereikbare
plaatsen

TELESCOPISCHE
BASISSTEEL
6-delige telescopische basissteel

1×

• Kan worden verlengd met extra
uitbreidingsstelen
(CARBON 24K, HiMod CARBON,
Ultra HiMod CARBON)
• Lengte 8,6 m (ingeschoven 1,7 m) – bereik
tot aan de 2e verdieping

max. 8,6 m · 6-delige telescoopsteel

TOPPRESTATIE DANKZIJ
VOORUITSTREVENDHEID

1×

• Optimale diameter – zeer ergonomisch in
gebruik

HOOGWAARDIGE
CARBONMATERIALEN
Ultralicht. Zeer sterk. 4 keuzes in carbon:
• CARBON COMPOSITE: hoogwaardige mix van carbon- en
glasvezels

UITBREIDINGSADAPTER
Om de eerste uitbreidingssteel aan de
basissteel te koppelen bij geleiding van
de slang door de steel.

1×

• HiMod CARBON: Premium carbonvezels met extreme
stijfheid en hoge belastbaarheid
• Ultra HiMod CARBON: speciaal geweven high-end carbonvezels, 30% stijver dan HiMod Carbon voor werkzaamheden op
zeer grote hoogte

TELESCOPISCHE
UITBREIDINGSSTEEL
2-delige telescopische
uitbreidingssteel:
• Lengte 3,2 m (ingeschoven 1,8 m) één verdieping
• Afhankelijk van de uitvoering te
gebruiken met
max. 4 uitbreidingsstelen
• Werkhoogte max. 22 m
• Gelijkblijvende en optimale
diameter bij elke lengte

MAX. 4×

max. 3,2 m · 2-delige telescoopsteel

• CARBON 24K: premium carbonvezels, uniek verweven tot
24.000 vezels per bundel

CC16T
Steellengte 1,6 m
3,1 m

22,3 m

6

GLAZENWASSEN OP EEN
UNIEKE WIJZE
De steellengtes van het geheel nieuwe nLite systeem 
zijn ontworpen en geoptimaliseerd voor de dagelijkse
werkzaamheden.
Vanaf nu kan je heel gemakkelijk in verdiepingen denken.
De telescopische basissteel bereikt nu een lengte van
8,6 m en komt dus tot aan de 2de verdieping. Elke
uitbreidingssteel voldoet precies aan de benodigde extra

19,3 m

5
steellengte voor een volgende verdieping (3,05 m).
Voor gebruik bij lagere gebouwen of vanuit een
hoogwerker hebben we de juiste oplossing met de
telescopische steel van 1,6 m tot 6 m lengte.

16,2 m

4

UNGER garandeert de best mogelijke premium kwaliteit
in elk van de 4 gebruikte klassen en daarmee de perfecte
oplossing voor elke werkhoogte.

3
10,1 m
4,7 m

Kleur = materiaalkwaliteit
Meterindicatie = werkhoogte

2
7,5 m

7,5 m

1
4,7 m

B

Artikelnummer:
Steelelementen:
Lengte totale steel:
Aanbevolen voor:

Carbon

CC32T
2
3,20  m
Begane grond

BELASTBAARHEID: 100 GPa

CF60T
4
6,00  m
1ste verdieping

CC85T
6
8,60  m
2de verdieping

CF86G + 2× CF33G
6 + 2×2
14,70  m
4de verdieping

HM86G + 3× HM33G
6 + 3×2
17 ,80  m
5de verdieping

UH86G + 4× UH33G
6 + 4×2
20,80  m
6de verdieping

Carbon 24k

COMPOSITE

Aanbevolen voor werkhoogten tot max.

CC60T
4
6,00  m
1ste verdieping

10 m

BELASTBAARHEID: 210 GPa

Aanbevolen voor werkhoogten tot max. 16 m

BELASTBAARHEID: 360 GPa

Aanbevolen voor werkhoogten tot max. 19 m

BELASTBAARHEID: 760 GPa

Aanbevolen voor werkhoogten tot max. 22 m

NIEUW
RINSE BAR

ON TOP: SWIVEL FUNCTIE EN
POWER BRISTLE TECHNOLOGIE
Uitstekend tot in het kleinste detail: een volledig geoptimaliseerd
borstelconcept bereidt je voor op bijna elke uitdaging.

De speciale strip met sproeikop is boven de borstel
gemonteerd en zorgt ervoor dat de juiste
hoeveelheid zuiver water precies daar wordt
aangebracht waar het nodig is voor krachtig spoelen
en schone oppervlakken - effectiever dan ooit!

• slim waterverdeelsysteem
• innovatieve borsteltechnologie
• nauwkeurige reiniging tot in de kleinste hoekjes
• ultieme reinigende prestaties voor perfecte resultaten

• Ideaal in combinatie met de zwenkfunctie
• Waterstralen, vanuit de in het midden van de
borstel ingebouwde nozzles, zorgen voor een
krachtige verwijdering van vuil

POWER BRISTLE TECHNOLOGIE
A
B

SWIVEL LOCK

Binnenste borstelharen met extreem goede
reinigende eigenschappen – vergelijkbaar met
natuurlijke haren

Nog nooit was je sneller en nauwkeuriger tot in de
kleinste hoekjes - de zwenkfunctie is een geheel
nieuwe manier van reinigen met zuiver water tot
op de 1ste verdieping (6 m). Open de SwivelLock en
ervaar de voordelen:

Langere buitenste borstelharen voor goede
glij-eigenschappen –
de borstel springt niet meer hinderlijk op

• dankzij de 180° vrij draaibare borstelsokkel kan
het oppervlak door het maken van een
S-beweging met de volledige borstel worden
gereinigd

B

• vergroot het werkgebied – optimaal voor
het reinigen vanaf steigers of gondels

A

ZACHTE STOOTRAND
De stoot- en randbeschermer van
zacht kunststof:
• goede bescherming tegen krassen
en andere beschadigingen
op kozijnen
• aanzienlijke geluidsreductie bij
contact met het gebouw

230°

HOEKADAPTERKITS

NIEUW!

Keuze uit drie vooraf geconfigureerde
hoekadapterkits:

MODULAIR HOEKADAPTERSYSTEEM:
VOOR HET REINIGEN
VAN MOEILIJK
BEREIKBARE PLAATSEN

230°

Een ander slim onderdeel van het nieuwe nLite steelsysteem is het modulaire hoekadaptersysteem waarbij
je vier losse elementen op vele manieren kunt
combineren om lastig bereikbare plaatsen moeiteloos
te bereiken.
Bij de serre of overhangende gevelelementen: met dit
systeem heb je voor elke klus de perfecte hoek.

D
C

Pas gewoon de modulaire hoekadapter aan voor de
specifieke toepassing. De hoek is vrij instelbaar en snel
vast te zetten met de klemmen.

A

Steeladapter

B

Borsteladapter

C

Hoekelement kort

D

Hoekelement lang

B

230°
A

Hoekadapterkit L NGS45

HYDRO POWER:
ONS INNOVATIEVE EN
EFFICIËNTE ZUIVERWATERFILTER
FAST LOCK
Met één klik – eenvoudige, snelle en
stevige verbinding voor elke situatie:
• borstel wisselen binnen enkele seconden
• de hoek van de borstel is in stappen van 45°
in te stellen
• verdraaiingen tijdens de reiniging is
uitgesloten!

Als je wilt reinigen met het meest vooruitstrevende
telescoopsteelsysteem is het juiste zuiverwaterfilter
onmisbaar. Kies afhankelijk van je individuele wensen
tussen DI of RO in diverse prestatieklassen. Hier vind je
de oplossing die ideaal past bij jouw wensen:
ungerglobal.com/nl/toepassingsgebieden/zuiver-waterreinigingssysteem

Hoekadapterkit M
NGS30

Hoekadapterkit S
NGS15

PRODUCTOVERZICHT

Ultra HiMod
CARBON

HiMod
CARBON

CARBON 24K

CARBON
COMPOSITE

nLite® telescoopstelen
Lengte

Lengte
ingesch.

Elementen

VPE

Telescopische steel

1,6 m

0,9 m

2

1

69,00

Telescopische steel

3,2 m

1,7 m

2

1

129,00

CC60T

Telescopische steel

6,0 m

1,7 m

4

1

239,00

CC85T

Telescopische steel

8,6 m

1,7 m

6

1

329,00

CC85C

Telescopische steel CC85T, hoekadapter NGS15, power borstel NFF28

1

389,00

CF60T

Telescopische steel

6,0 m

1,7 m

4

1

534,00

CF86G

Telescopische basissteel

8,6 m

1,7 m

6

1

709,00

CF33G

Telescopische uitbreidingssteel

3,2 m

1,8 m

2

1

279,00

CF12C

Telescopische basissteel CF86G, uitbreidingsadapter NLHCC,
telescopische uitbreidingssteel CF33G, hoekadapter NGS30, power borstel NFF28

1

999,00

HM86G

Telescopische basissteel

8,6 m

1,7 m

6

1

1.231,92

HM33G

Telescopische uitbreidingssteel

3,2 m

1,8 m

2

1

486,57

HM12C

Telescopische basissteel HM86G, uitbreidingsadapter NLHCC,
telescopische uitbreidingssteel HM33G, hoekadapter NGS30, power borstel NFK28

1

1.678,06

UH86G

Telescopische basissteel

8,6 m

1,7 m

6

1

1.737,44

UH33G

Telescopische uitbreidingssteel

3,2 m

1,8 m

2

1

644,16

UH12C

Telescopische basissteel UH86G, uitbreidingsadapter NLHCC,
telescopische uitbreidingssteel UH33G, hoekadapter NGS30, power borstel NFK28

1

2.264,55

Art. nr.

Info

CC16T
CC32T

Prijs (€)

Alle telescopische stelen (behalve de uitbreidingsstelen) worden geleverd met interne slang (steellengte ingesch. + ca. 30 cm).
De slang van de steel naar het waterfilter moet worden aangevuld (DLS25 of DLS50).

Art. nr.

Info

NUF28

Power borstel

Prijs (€)

Breedte

Borstelharen

VPE

28 cm

Ongespleten

1

49,90

NFF28

Power borstel

28 cm

Gespleten

1

49,90

NUF41

Power borstel

41 cm

Ongespleten

1

64,90

NFF41

Power borstel

41 cm

Gespleten

1

64,90

NUK28

Power borstel, bumper, Swivel functie, Rinse bar

28 cm

Ongespleten

1

69,90

NFK28

Power borstel, bumper, Swivel functie, Rinse bar

28 cm

Gespleten

1

69,90

NUK41

Power borstel, bumper, Swivel functie, Rinse bar

41 cm

Ongespleten

1

84,90

NFK41

Power borstel, bumper, Swivel functie, Rinse bar

41cm

Gespleten

1

84,90

Art. nr.

Info

NGS15
NGS30

Prijs (€)

Lengte

VPE

Hoekadapterkit S

15 cm

1

19,90

Hoekadapterkit M

42 cm

1

59,90

NGS45

Hoekadapterkit L

82 cm

1

75,00

Art. nr.

Info

Lengte

VPE

NLWVI

Waterstroomregelaar

-

1

NLHKP

Clips voor geleiding slang buitenlangs de steel

-

6

7,90

NLHCC

Uitbreidingsadapter

40 cm

1

49,00

DLS25

DuroFlex slang, Ø 8mm buiten, 5mm binnen

25 m

1

49,90

DLS50

DuroFlex slang, Ø 8mm buiten, 5mm binnen

50 m

1

94,90

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
Germany
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com
www.ungerglobal.com

Voor bestellingen van onze zakelijke klanten en voor onze leveringen
geldt uitsluitend de nieuwste versie van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van UNGER Germany GmbH die ter inzage beschikbaar
is op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn adviesprijzen voor 2021 excl.
btw. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend, wijzigingen
voorbehouden.

Prijs (€)
34,90

VK735

ACCESSOIRES

HOEKADAPTER

POWER BORSTELS

nLite® power borstels, hoekadapter en accessoires

