
Unger Stingray 
Det ultimate verktøyet  
for innendørs rengjøring



Raskere
 › Stingray påfører rengjøringsmiddel og rengjør  

i en operasjon
 › Lukket spraymunnstykke hindrer overdosering, søl  

og striper. Man slipper å tørke av vinduet etterpå  
da paden suger til seg fukt. 

 › Trenger ikke bruke tid på å flytte møbler  
eller å klatre i stiger

Lett å bruke
 › Riktig dosering og påføring av rengjøringsmiddel  

direkte i pad til overflaten minimrerer søl
 › Rengjøringsmiddel leveres klar til bruk
 › En pose holder for opptil 150 m2
 › Mikrofiberpadene har lang levetid

Ergonomisk og trygg
 › Man kommer greit til de fleste flater uten å måtte  

bruke stige eller flytte på møbler
 › Lukket spraymunnstykke hindrer inhalering av væske  

og minimerer søl som kan resultere i sklifare
 › Trekantformet skaft gir bedre grep og kontroll
 › Stingrays naturlige vekt mot selve overflaten  

er tilstrekkelig for å gjøre rent
 › Batteridrevet

Profesjonelle resultater
 › Unikt såpeinnhold gir rene glass og speil
 › Støv, fingeravtrykk og annet lett smuss – også  

permanent tusj kan enkelt fjernes
 › Intuitiv design som gjør at Stingray krever  

minimal opplæring

*Compared to traditional spray and cloth cleaning 
 (Source: “Interior Glass Cleaning”, 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)

Se sikkerhetsdatablad for øvrig informasjon om produkter
 815 36 000 | kundeservice@lilleborg.no | www.lilleborg.no

Unger Stingray  
Mikrofiber TriPad
Varenr. L-SRPD1 
1 x 5 stk. 
200 vask (60°) 

Mikrofiber pads som garanterer effektiv 
fjerning av støv, fingeravtrykk, fett og annet 
smuss fra overflater. Innovativt trekantformet 
design for å komme til i alle hjørner. Passer til 
alle flater og kan brukes daglig.

Unger Stingray  
Dyprens Mikrofiber TriPad
Varenr. L-SRPD2 
1 x 5 stk. 
300 vask (60°) 

Passer til alle flater og kan brukes daglig.  
Paden har høyt smussopptak og glir lett  
på overflaten.

Unger Stingray Profesjonell 
rengjøringsmiddel
Varenr. L-SRL01N
1 x 24 poser

Scotchgard rengjøringsmiddel og beskyttelse 
gjør glasset lettere å rengjøre over tid. 
Skjoldefritt! En pose er tilstrekkelig for opptil 
150 m2 (lite/medium smusset flater).

Unger Stingray gjør vinduer rene  
25% raskere og reduserer kjemi- 
forbruk med 39% sammenlignet  
med tradisjonelle metoder som  
spray, nal og klut*.

Unger Stingray kit
Varenr. L-SRKT3N 

Inneholder:

1 x Stingray håndholdt enhet
1 x Stingray Profesjonell rengjøringsmiddel
1 x Stingray Mikrofiber TriPad
1 x Stingray Dyprens Mikrofiber TriPad

1 x Easy-Click kort skaft, 0,63 m
2 x Easy-Click langt skaft, 1,24 m
2 x AA batterier
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