
www.ungerglobal.com 

 

 

 

 

 

 

KAIKKIEN AIKOJEN TEHOKKAIN 
SISÄTILOJEN SIIVOUSVÄLINE! 
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Viimeaikaisten tutkimusten mukaan siivousalan ammattilaisilla on sisäikkunoita 
puhdistaessaan kaksi keskeistä haastetta: tehokkuus ja turvallisuus. Nykyisten työvälineiden 

käyttö vaatii aikaa vieviä toimia, kuten huonekalujen siirtelyä sekä korkealla tai 
epätavallisissa paikoissa sijaitseville ikkunoille kurottelua (*). Ratkaisut näihin ongelmiin 
haaskaavat aikaa ja johtavat tikkaiden käytöstä ja painavien huonekalujen siirtelystä 

aiheutuviin riskeihin. Lisäksi vähäisen kokemuksen omaavien työntekijöiden tarvitsema 
kattava koulutus tuo lisäongelmia. 

 

Esittelemme  UNGER Stingrayn, heti käyttövalmiin ratkaisun kaikkiin sisäikkunoiden 
pesemisen haasteisiin. 

 
 

Puhdista ikkunat ja lasipinnat 

25 % NOPEAMMIN, käyttämällä 

 39 % VÄHEMMÄN 
KEMIKAALEJA 
kuin perinteinen sumuta ja pyyhi-

menetelmä!* 

 
  NOPEAMPI  

  USKOMATTOMAN HELPPO  

  ERGONOMINEN JA TURVALLINEN  

  AMMATTITASON PUHTAUTTA  

 
 
 
 
 
 
 

* tavanomaiseen suihkutettavalla pesuaineella ja liinalla suoritettuun pesuun verrattuna (Lähde: "Interior Glass Cleaning", 

16.7.2015 Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück) 



NOPEAMPI 

• Uusi yksivaiheinen „Sumuta ja Pyyhi“ Teknologia 

• Ainutlaatuinen TriPad-mikrokuitupuhdistin 
ikkunoiden ja puitteiden samanaikaiseen 
puhdistukseen 

• 15 %* suurempi puhdistinosa säästää aikaa ja 
voimia, koska sen vaihtotarve on vähäisempi 

• Sisäänrakennettu suutin estää liikasuihkutuksen 
sekä tiputtamisen ja pyyhkimisjäljet ja siten myös 
märkien ikkunalautojen vaatiman viimeistelyn  

• Ajansäästöä tulee koska huonekaluja ei tarvitse 
siirtää 

• *tavanomaisiin puhdistimiin, kuten UNGER PHL20, verrattuna 

 

USKOMATTOMAN HELPPO 

• Täsmällinen annostelu ja oikeanlainen 
annostelutapa suoraan pinnalle säästää 
kemikaalia 

• Käyttövalmiit ja helposti vaihdettavat pesu-
ainepussit, joissa on laadukasta, ammattikäyttöön 
tarkoitettua 3M Scotchgard™ ikkunan-
pesunestettä  

• Yhdellä pussillisella puhdistusainetta voi puhdistaa 

jopa 150 m
2 * 

• Kestävät ja huippulaadukkaat mikrokuitupesimet 
kestävät n 300 pesusykliä 

 
 

ERGONOMINEN JA TURVALLINEN 

• Et tarvitse tikkaita ja raskaita huonekaluja ei 
tarvitse siirrellä 

• Sisäänrakennettu suihkesuutin estää 
pesuaineen sisäänhengityksen ja ehkäisee 
liukastumisen vaaraa 

• Kolmion muotoinen varsiprofiili helpottaa 
pitävän otteen saamista ja täydellistä 
hallintaa 

• Stingrayn massa painottuu pesupäähän, mikä 
helpottaa käyttöä ja vähentää selkään 
kohdistuvaa rasitusta 

• Paristokäyttöinen suihkutin vähentää 
käyttöväsymistä 

 

AMMATTITASON PUHTAUTTA 

• Ainutlaatuinen lasinpuhdistusaine 
puhdistaa ikkunat ja peilit todella kirkkaiksi 

• Pöly, sormenjäljet ja muu lika – jopa 
merkkaustussin jälki puhdistuvat helposti 

• 3M Scotchgard™ lasinsuoja-aine helpottaa 
seuraavia puhdistuksia 

• Intuitiivinen muotoilu helpottaa 

käyttöönottokoulutusta 

• Puhdistusaineen annostelun käyttöpainike 
sekä Easy-Click-varressa että 
käsikappaleessa: sumuta ja puhdista! 

• Patenttia haetaan Yhdysvalloissa.



 

 

 
 
 

 

 
SISÄÄNRAKENNETTU 
SUMUTUS 

• Pesimen rungossa on aukko, 
josta lasinpesuainetta 
annostellaan tarkasti ja 
suoraan pestävälle pinnalle 

• Ehkäisee puhdistuaineen  
liika-annostelua ja 
sisäänhengitystä 

• Elminoi tiputuksen 

ja valumat 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
TARKKA SUMUTUS 

• Annostelee juuri oikean 
määrän pesunestettä 
jokaisella suihkautuksella 

• Auttaa hallitsemaan 
kustannuksia ja 
pesuainehävikkiä 

• Toimii kahdella AA-
paristolla 

 
 

 
*arvio vähän likaantuneilla pinnoilla 

MIKROKUITUINEN TRIPAD 

• Nukkaantumaton ja helposti 
liukuva mikrokuitu poistaa pölyn, 
sormenjäljet, rasvan ja muun lian 

• Innovatiivisen kolmikulmaisen 
muotoilun ansiosta nurkat ovat 
helppo puhdistaa 

• 25 mm korkeat reunukset 
puhdistavat samalla kehykset 

• Kaksi vaihtoehtoa, sileä 
säännölliseen ja nukkamainen 
peruspuhdistukseen 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
3D NIVEL 

• Tukeva ja joustava 
nivel, mahdollistaa 
puhdistuksen 
vaikeapääsyisiltä 
alueilta 

PERUSPUHDISTUS TRIPAD 

• Vaikealla tahralle ja lialle 

• Säännölliseen perussiivoukseen 

 
SIIVOUS TRIPAD 

• Kevyemmälle lialle 

• Tahranpoistoon 

 

 
 
 
 

GLASS CLEANER PUHDISTUSAINE 

• Puhdistaa lasin kirkkaaksi 

• 3M ScotchgardTM suoja-aine 
helpottaa puhdistamista seuraavan 
kerran 

• Ei valumia ja kuivuu nopeasti 

• Yhdellä 150 ml pussillisella 

puhdistaa jopa 150 m
2
* 
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HELPOMMIN KORKEAMMALLE 

• Easy-Click-Pole teknologia 
auttaa puhdistamaan jopa 5 
m korkealta 

• Kolmion muotoinen varsiprofiili 
helpottaa pitävän otteen 
saamista ja täydellistä 
hallintaa 

• Sumutuksen 
käyttöpainike on 
jokaisessa varressa 
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STINGRAY-EASY-CLICK VARSIA 

ON VAHVISTETTU NIIN, ETTÄ 

TYÖSKENTELYKORKEUS VOI 

OLLA 5 METRIÄ 
 
 
 
 
 

 

Uudessa muotoilussa 

on hopeiset renkaat 
 
 
 
 
 
 

STINGRAY EASY-CLICK VARRET 
OVAT ERIKOISVAHVOJA 

• Vahvistetun rakenteen ansiosta voit liittää 3 
pitkää ja yhden lyhyen varren, joka riittää 5 
metrin korkeuteen. 

• Kaikki versiot varsista ovat yhteensopivia. 
Työskentelyyn 5 metrin korkeudessa on 
käytettävä vain uusia vahvistettuja varsia. Ne 
tunnistaa hopeisesta renkaasta.  

 

 

 

KÄYTTÖKOHTEITA: 
Sisätilojen lasit ja peilit • Hissit • Esittelykaapit/Vitriinit 
Lasiset kylmiöiden ovet • Muut puhdistusta kestävät pinnat! 



Fax: (44) 01902 306644 

UNGER Germany GmbH:n yleiset toimitus- ja maksuehdot pätevät. Minimitilausmääriä ja rahtivapautta koskevat ehdot pysyvät voimassa. Kaikki hinnat ovat 

ohjevähittäishintoja (+ ALV). Kaikki tuotekuvat on tarkoitettu vain kuvitustarkoitukseen. Todellinen tuote voi näyttää erilaiselta. Emme ole vastuussa pienistä 

muutoksista, jotka johtuvat teknisistä vaatimuksista. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingray välinesarjat & tuotteet 
Kaikki varret ovat uutta vahvistettua mallia! Pyydä hinnastoa! 

 

 
OSA RNO  TUOTE JA SISÄLTÖ 

SRKTH Stingray Kit 450 PREMIUM 
1 x Stingray käsiyksikkö 
1 x Stingray Glass Cleaner pesuainepussi 

1 x Stingray Deep Clean Mikrokuitu TriPad  

1 x Stingray Bag välinepussi 

 
 

1 x Easy-Click-varsi lyhyt, 0,63 m  

3 x Easy-Click-varsi pitkä, 1,24 m   

2 x AA paristoa* 
Kokonaispituus 4,37 m 

 

SRKT3B Stingray Kit 330 PLUS 
1 x Stingray käsiyksikkö 
1 x Stingray Glass Cleaner pesuainepussi 

1    x     Stingray Deep Clean mikrokuitupesin  

1  x  Stingray mikrokuitupesin 

1 x Easy-Click-varsi lyhyt, 0,63 m        

2 x Easy-Click-varsi pitkä, 1,24 m 

2 x AA paristoa* 
Kokonaispituus 3,27 m 

 

SRKT2B Stingray  Kit 100 PLUS 

1 x Stingray käsiyksikkö 
1 x Stingray Glass Cleaner pesuainepussi 

1   x     Stingray Deep Clean mikrokuitupesin 

1 x Stingray mikrokuitupesi 

1 x Easy-Click-varsi lyhyt, 0,63 m      

2 x AA paristoa* 
Kokoinaispituus 1,00 m 

 

SREXL 

SREXS 

Stingray Easy-Click-varsi 
– Kolmion muotoinen varsiprofiili helpottaa 

pitävän otteen saamista 
– Kevyttä ja jäykkää alumiinia 
– Easy-Click mekanismi ja käyttöpainike 

sumutukselle 

Stingray Easy-Click-varsi pitkä (SREXL) 

Pituud: 1,24 m 
Paino: 440 g 
Stingray Easy-Click-varsi lyhyt (SREXS) 

Pituus: 0,63 m  

Paino: 270 g 

 

SRPD2 SRPD1 Stingray Deep Clean mikrokuitupesin (SRPD2) 

Materiaali: 90 % polyesteri, 10 % polyamidi 

300 pesusykliä 
 

Stingray mikrokuitupesin (SRPD1) 

Material: 70 % polyesteri, 30 % polyamidi 

200 pesusykliä 

Koko: 25 x 25 x 2,5 cm                  

Pakkauskoko (=minimitilaus): 5 pesintä 

 
SRL01 Stingray  Glass Cleaner-puhdistusaine 

– 3M Scotchgard™ suoja-aine helpottaa seuraavia 

puhdistuksia 
– Vähentää kitkaa, nopea kuivuminen jälkiä 

jättämättä 
– Yhdellä pussillisella puhdistaa jopa 150 m² ** 

Koko: 150 ml 
Pakkauskoko (minimitilaus): 24 pussin laatikko 

 

SRBAG Stingray Bag-välinepussi 

- Kevyt, mutta vahvarakenteinen säilytys- ja 

kuljetuspussi koko Stinray välinesarjalle 
– Koko sivun vetoketju avaa koko pussin 
– Velcro-kiinnitysnauhat varsille ja välineille, 

taskuja puhdistusaineelle 

Koko: 130 x 33 x 5 cm  

Paino: 2.200 g 

 

 

 

 

 
 

*Toimintakyky x AA paristolla kestää noin 6 kuukautta perustuen 11 000 painallukseen ( 1 sekunti) **vähän likaantuneilla pinnoilla 

 

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

UNGER UK Ltd. 

9 Planetary Ind.  
Est. Willenhall, WV13 
3XA UNITED 
KINGDOM Tel.: (44) 
01902 306633 

ungeruk@ungerglobal.com www.ungerglobal.com/stingray 
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