
THE NINJA
Be the hero – everyday!

BINNeNKort BIJ eeN deaLer IN UW BUUrt

P r o U d L y   P r e s e N t s



4 Zeer NaUWKeUrIGe GereedsChaPPeN 
dIe vaN U eeN eChte heLd MaKeN

UNGer maakt voortreffelijke gereedschappen voor u als professional 
in de dagelijkse strijd tegen vieze ramen.

Met behulp van onze nieuwste en sterk gelimiteerde premium ge-
reedschappen voor glasbewassing zal je uitstekende resultaten beha-
len.

verklaar het vuil de oorlog, transformeer jezelf en

BE THE HERO – EVERYDAY!

  LIMIted edItIoN  
CarBoN teLesCooPsteeL

•	Extra	licht	en	zeer	stijf	

•	Comfortabel	in	gebruik,	ook	in	koude	temperaturen

•	Carbonmateriaal	van	de	hoogste	kwaliteit

•		Automatische	stopfunctie	bij	het	uitschuiven	van	de	
telescoopsteel

•		Duurzame	klemmen	die	met	één	hand	kunnen	wor-
den bediend

•	Hoogwaardige	2K	greep

  LIMIted edItIoN  
NINJa INWasser

•		Ninja	houder	in	exclusief	groen	&	zwart

•		Power	microvezelhoes	voor	ultieme	reinigingskracht

•		20%	meer	wateropname	dan	gebruikelijke	 
microvezelhoezen 

•	Geschikt	voor	wasmachine	&	wasdroger

  LIMIted edItIoN  
NINJa WIsser

•		Ninja	wisser	in	exclusief	groen	&	zwart	

•		Geëxtrudeerde	hightech	T6-aluminium	rail

•		40°	kophelling	en	180°	zwenkfunctie	voor	het	
werken met een telescoopsteel 

1 2 3   LIMIted edItIoN  
GLassChraPer

•	4	cm	breed	dubbelzijdig	kunststof	blad

•		Zorgvuldige	verwijdering	van	vuil	op	gevoelige		
oppervlakken 

•	Alleen	verkrijgbaar	in	de	Transformer	Box

4Nieuw Nieuw



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

overZICht vaN de LIMIted edItIoN

Art. nr. Product VPE €/stuk

NA35G Ltd. edition inwasser1,	35	cm 5

NA45G Ltd. edition inwasser1,	45	cm 5

EN35G Ltd.	Edition	Ninja	wisser,	40°,	35	cm 5

EN45G Ltd.	Edition	Ninja	wisser,	40°,	45	cm 5

CCP15 Carbon	telescoopsteel,	2-delig,	1,50	m	 6

CCP25 Carbon	telescoopsteel,	2-delig,	2,50	m 6

Art. nr. Beschrijving VPE €/stuk

AKN35 The	Ninja	–	Transformer	Box 1

Inhoud:
•	Ltd.	Edition	Ninja	wisser,	40°,	35	cm
•		Ltd. edition inwasser1,	35	cm
•		Carbon	telescoopsteel,	2-delig,	1,50	m
•		Zwarte	minischraper	met	groen	plastic	blad,	 

4 cm

Leverings- en betalingsvoorwaarden: 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. de bestelling dient binnen de actieperiode te 
worden	geplaatst.	Alle	prijzen	zijn	adviesprijzen	excl.	btw.	Aan	deze	
tekst kunnen geen rechten worden ontleend, wijzigingen 
voorbehouden. Niet mogelijk in combinatie met andere kortingen. 
Zolang de voorraad strekt.

1	Ondersteunend	materiaal:	100%	polyester;	vezels:	100%	polyester

Limited edtion - Zolang de voorraad strekt.
alle Limited edition producten worden na ontvangst van de bestelling chronologisch verzonden. 
Mogelijk kan de levering door de grote vraag enigszins worden vertraagd
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