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Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168420   Grøn PE, plast 35 cm 1 / 25 

 
Praktisk startsæt, der indeholder 1 stk. vinduesskraber 35 cm, 1 stk. holder til vinduesvasker 35 cm, 1 stk. vinduesvaskebetræk 35 cm, 1 
stk. spand 18 l

Vinduesrengøringssæt, Unger

  
Varenummer Farve Materiale Features Stk.

1999902472   Grøn Aluminium, plast, rustfrit stål 25-45 cm 1 

 
Vinduesrengøringssæt i høj kvalitet, sættet indeholder alt du kan få brug for til pudsning både inde og ude.

Vinduesrengøringssæt, Unger ErgoTec

  
Varenummer Farve Materiale Features Stk. pr. kll.

1999910633   Grøn Kulfiber 11,90m 1 

 
Vinduesrengøringssæt fra Unger. Sættet indeholder det smarte teleskopiske skaft, samt et praktisk forlænger skaft der sikrer, at du kan nå 
de øverste vinduer. Børsten rengører problemfrit dine vinduer, med sit gennemløb til vand, samt sit fleksible hoved der gør vinduesvask både 
nemt og bekvemt.

Vinduerengøringssæt, Unger nLite

  
Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000011717   Grøn PE, polyakrylat 45 cm 10 / 36 

 
Komplet vinduesvaskesæt med en stor muffe m. skurefiber. Muffen fjerner hårdt snavns og så er det muligt at vaske betrækket.

Vinduesvaskersæt, Unger

I over et halvt århundrede har UNGER stået 
for professionelle rengøringsprodukter i mere 
end 80 lande verden over. Siden dets grund-
læggelse har professionel kvalitet og inno-
vation altid været en del af UNGERs mærke. 
UNGER tilbyder i dag et omfattende sortiment 
af innovative rengøringssystemer i pålidelig og 
professionel kvalitet.

UNGER tilbyder innovative værktøjer, som 
grundet den professionelle kvalitet er mere 
effektive og mere holdbare. Du vil med en 
løsning fra UNGER hver dag mærke, hvor 
meget knowhow og innovativ teknologi, 
der ligger bag produktet. 

Quality Tools for Smart Cleaning
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Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

160234   Sort Plast 35 cm 10 / 35 

 
Letvægtshåndtag og kanaler, der øger vandbæreevnen, er med til at sikre et godt resultat. Holderen kan med fordel monteres på almindeligt 
skaft eller skaft med låsemekanisme for ekstra sikkerhed og længere rækkevidde.

Holder til vinduesvasker, Unger StripWasher UniTec

  
Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

166677   Grøn Aluminium, plast 35 cm 5 / 50 

 
Letvægtsholder med plastikhåndtag, der kan vinkles i 7 forskellige positioner. Holderen kan med fordel monteres på almindeligt skaft eller 
skaft med låsemekanisme for ekstra sikkerhed og længere rækkevidde.

Holder til vinduesvasker, Unger StripWasher Swivel

  
Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168432   Grøn Plast 25 cm 10 / 72 

168433   Grøn Plast 35 cm 10 / 64 

168434   Grøn Plast 45 cm 10 / 30 

 
Ergonomisk håndtag og kanaler, der øger vandbæreevnen, er med til at sikre et godt resultat. Holderen kan med fordel monteres på 
almindeligt skaft eller skaft med låsemekanisme for ekstra sikkerhed og længere rækkevidde.

Holder til vinduesvasker, Unger StripWasher ErgoTec

  
Varenummer Farve Materiale Features Stk. pr. kll.

1999905436   Grøn Aluminium, plast 15 cm 10 

165241   Grøn Aluminium, plast 55 cm 10 

 
Letvægtsholder til vinduesvasker med griberiller på håndtaget for et sikkert greb. Holderen kan med fordel monteres på almindeligt skaft eller 
skaft med låsemekanisme for ekstra sikkerhed og længere rækkevidde.

Holder til vinduesvasker, Unger Stripwasher Alu

  
Varenummer Farve Materiale Features Stk. pr. kll.

160256   Hvid Polyester 35 cm 10 

 
Vinduesvaskebetræk med god vaskeevne og velcrolukning.

Vinduesvaskebetræk, Unger

  
Varenummer Farve Materiale Features   

1999905435   Grøn Akryl, PA 15 cm 10 / 126
stk. pr. pk. / pk. pr. pll. 

168438   Grøn Akryl, PA 25 cm 10 / 40
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

168439   Grøn Akryl, PA 35 cm 10 / 30
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

168440   Grøn Akryl, PA 45 cm 10 / 30
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

 
Vinduesvaskebetræk med ekstra lange fibre og striber af skrubbefibre, der sikrer en ekstra grundig rengøring. Betrækket har høj 
vandebæreevne og praktisk velcrolukning.

Vinduesvaskebetræk, Unger StripWasher Monsoon

  
Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

166648   Hvid Akryl 35 cm 10 / 70 

 
Vinduesvaskebetræk med god vaskeevne og velcrolukning.

Vinduesvaskebetræk, Unger Stripwasher Original

  
Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168435   Grøn PE 25 cm 10 / 40 

168436   Grøn PE 35 cm 10 / 30 

168437   Grøn PE 45 cm 10 / 30 

165248   Grøn PE 55 cm 10 / 10 

 
Mikrofiberbetræk med ekstra lange fibre og striber af skrubbefibre, der sikrer en ekstra grundig rengøring. Betrækket har høj vandebæreevne 
- op til 6 gange dets egen vægt - og praktisk velcrolukning.

Vinduesvaskebetræk, Unger StripWasher Micro
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Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999912026   Grå Mikrofiber 35 cm 10 / 168 

 
Vinduesvaskebetræk med skrubbepad for en ultimativ rengøringskraft og har en praktisk velcrolukning. Betrækket optager 20% mere vand 
end andre mikrofiberbetræk. Det kan vaskes i en maskine og er egnet til tørretumbling.

Vinduesvaskebetræk, Unger

  
Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999912024   Sort Polyester, PMMA 35 cm 5 / 240 

1999912025   Sort Polyester, PMMA 45 cm 5 / 126 

 
Vinduesvaskebetræk med den ultimative rengøringskraft. Betrækket består af en blanding af lange fibre, skrubbefibre og mikrofibre som er 
med til at give en stor sugeevne . Den har en praktisk velcrolukning og kan vaskes op til 500 gange.

Vinduesvaskebetræk, Unger ErgoTec Ninja

  
Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168423   Sort Plast, gummi, aluminium
35 cm, blødt 
gummi

5 / 50 

168424   Sort Plast, gummi, aluminium
45 cm, blødt 
gummi

5 / 30 

 
Premium serie af vinduesskrabere med ergonomiske egenskaber, der letter arbejdet og sikrer et perfekt resultat. Vinklen mellem håndtag og 
skraber er 40° og skraberen kan dreje 180° og fastlåses nemt i den ønskede vinkel vha. en knap på håndtaget. Skinnen er fremstillet af en 
stærk aluminium, så hverken bøjer eller brækker. Vinduesskraberen kan nemt monteres på skaft for længere rækkevidde. Gummiet er blødt 
og dermed ideelt til at tilpasse sig arbejde på ujævne flader og i kolde temperaturer.

Vinduesskraber, Unger ErgoTec Ninja

  
Varenummer Farve Materiale

Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168426   Sort Rustfrit stål, gummi
13,3x8,8x-
3cm

10 / 50 

 
Solidt håndtag med gummi-coating og quick-release knap, der sikrer nemt og hurtigt skift af skinner. Håndtaget har låsemekanisme for 
ekstra sikkerhed og passer sammen med S og S-plus skinner. Håndtaget kan med fordel monteres på almindeligt skaft eller teleskopskaft for 
længere rækkevidde.  

Håndtag til vinduesskraber, Unger Pro

  
Varenummer Farve Materiale

Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168425   Grøn Rustfrit stål, plast
14,5x9x-
3cm

10 / 28 

 
Ergonomisk håndtag med skinneholder i robust materiale. Passer sammen med S og S-plus skinner, som er nemme og hurtige at skifte. 
Håndtaget kan med fordel monteres på almindeligt skaft eller skaft med låsemekanisme for ekstra sikkerhed og længere rækkevidde.

Håndtag til vinduesskraber, Unger ErgoTec

  
Varenummer Farve Materiale

Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

168138   Grøn Rustfrit stål, plast 17x9x4cm 5 

 
Avanceret og ergonomisk håndtag til vinduesskraber. Hovedet har en hældning på 30° og håndtaget kan vinkles i forskellige positioner, 
hvilket gør håndtaget velegnet til brug på svært fremkommelige områder. Passer sammen med S og S-plus skinner. Håndtaget kan med 
fordel monteres på almindeligt skaft eller skaft med låsemekanisme for ekstra sikkerhed og længere rækkevidde.

Håndtag til vinduesskraber, Unger ErgoTec Swivel

  
Varenummer Features Materiale Stk. pr. kll.

160243   25 cm, blødt gummi
Rustfrit stål, 
gummi

10 

160244   35 cm, blødt gummi
Rustfrit stål, 
gummi

10 

160245   45 cm, blødt gummi
Rustfrit stål, 
gummi

10 

 
Holdbar skinne til vinduesskraber, der passer til vinduesskrabere fra Ungers ErgoTec-, S- og Pro-serie. Skinnen er med påmonteret gummi, 
som er blødt og dermed ideelt til at tilpasse sig arbejde på ujævne flader og i kolde temperaturer.

Skinne til vinduesskraber, Unger

  
Varenummer Features Materiale Stk. pr. kll.

168488   30 cm, blødt gummi
Rustfrit stål, 
gummi

10 

168489   35 cm, blødt gummi
Rustfrit stål, 
gummi

10 

 
Stærk og holdbar skinne til vinduesskraber, der har bøjede ender, som sikrer perfekte resultater helt ud til vinduesrammen. Skinnen passer til 
vinduesskrabere fra Ungers ErgoTec-, S- og Pro-serie. Skinnen er med påmonteret gummi, som er blødt og dermed ideelt til at tilpasse sig 
arbejde på ujævne flader og i kolde temperaturer.

Skinne til vinduesskraber, Unger S-plus
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Varenummer Features Materiale

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168429   25 cm, blødt gummi
Rustfrit stål, 
gummi

10 / 100 

168430   35 cm, blødt gummi
Rustfrit stål, 
gummi

10 / 100 

168431   45 cm, blødt gummi
Rustfrit stål, 
gummi

10 / 100 

165244   55 cm, blødt gummi
Rustfrit stål, 
gummi

10 / 96 

 
Stærk og holdbar skinne til vinduesskraber, der passer til vinduesskrabere fra Ungers ErgoTec-, S- og Pro-serie. Skinnen er med påmonteret 
gummi, som er blødt og dermed ideelt til at tilpasse sig arbejde på ujævne flader og i kolde temperaturer.

Skinne til vinduesskraber, Unger S

  
Varenummer Features Materiale Stk. pr. kll.

1999909833   15 cm, hårdt gummi
Rustfrit stål, 
gummi

10 

 
Stærkt holdbar skinne til vinduesskraber, der passer til vinduesskrabere fra Ungers ErgoTec-, S- og Pro-serie. Skinnen er med påmonteret 
hårdt gummi, og dermed ideelt til arbejde på store glatte overflader. Den er ideel til varmere temperaturer, og gummiet kan nemt skiftes efter 
behov.

Skinne til vinduesskraber, Unger S

  
Varenummer Features Dimensioner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168419   90 cm, hårdt gummi 90x2x0,5cm 10 / 100 

168428   105 cm, hårdt gummi 105x2x0,5cm 10 / 100 

 
Super effektiv og holdbar gummi til vinduesskraber, der med sine skarpe kanter sikrer et perfekt resultat. Gummiet er hårdt og dermed ideelt 
til arbejde store, jævne flader og i varme temperaturer.

Gummi til vinduesskraber, Unger Pro

Varenummer Features Dimensioner   

160241   25 cm, blødt gummi 25x2x0,5cm 100 / 324
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

160242   35 cm, blødt gummi 35x2x0,5cm 100 / 216
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

160257   45 cm, blødt gummi 45x2x0,5cm 100 / 200
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

168418   90 cm, blødt gummi 90x2x0,5cm 10 / 100
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

168427   105 cm, blødt gummi 105x2x0,5cm 10 / 100
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

168451   105 cm, blødt gummi 105x2x0,5cm 10 / 10
stk. pr. pk. / pk. pr. kll. 

 
Super effektiv og holdbar gummi til vinduesskraber, der med sine skarpe kanter sikrer et perfekt resultat. Gummiet er blødt og dermed ideelt 
til at tilpasse sig arbejde på ujævne flader og i kolde temperaturer.

  Gummi til vinduesskraber, Unger Pro

  
Varenummer Farve Materiale

Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168482   Grøn Plast, metal
66x28x-
33cm

5 / 12 

 
Letvægtsspand med robust håndtag. Spanden har indvendige målangivelser og hældetud i to hjørner.

Spand til vinduesvasker, Unger

  
Varenummer Farve Materiale Dimensioner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168446   Grøn Plast, metal 43x26x23,5cm 10 / 18 

 
Letvægtsspand med robust metalhåndtag. Spanden har hældetud i det ene hjørne og leveres med en praktisk holder til både vinduesvasker 
og -skraber.

Spand til vinduesvasker, Unger
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Varenummer Farve Materiale Features Stk. pr. kll.

168133   Grøn Aluminium, plast
170-370 
cm

1 

 
Modulopbygget teleskopskaft med både gevind og ErgoTec låsemekanisme, for sikker fastmontering af redskaber. Teleskopstangen er 
opdelt i tre sektioner og der kan tilføjes yderligere TelePlus-sektioner efter behov.

Teleskopskaft med gevind og klik, Unger TelePlus

  
Varenummer Farve Materiale Features   

168447   Grøn Aluminium, plast 77-120 cm 1 / 120
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

168448   Grøn Aluminium, plast
140-250 
cm

1 / 20
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

165242   Grøn Aluminium, plast
160-300 
cm

45
stk. pr. pll. 

165243   Grøn Aluminium, plast
310-600 
cm

1 / 60
stk. pr. kll. / kll. pr. pll. 

 
Praktisk teleskopskaft med både gevind og ErgoTec låsemekanisme, for sikker fastmontering af redskaber. Teleskopstangen er opdelt i to 
sektioner for fleksibel indstilling af længde. 

Teleskopskaft med gevind og klik, Unger OptiLoc

  
Varenummer Farve Materiale Features

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168449   Grøn Aluminium, plast
180-450 
cm

1 / 20 

1000005968   Grøn Aluminium, plast
338-900 
cm

1 / 35 

 
Praktisk teleskopskaft med både gevind og ErgoTec låsemekanisme, for sikker fastmontering af redskaber. Teleskopstangen er opdelt i tre 
sektioner for fleksibel indstilling af længde. 

Teleskopskaft med gevind og klik, Unger OptiLoc

  
Varenummer Farve Materiale Dimensioner Stk. pr. kll.

160258   Grøn Metal, plast 25x4x3,5cm 5 

 
Frit justerbart knækled af letvægtsmateriale, der gør det muligt at nå selv svært fremkommelige steder.

Knækled til skaft, Unger

  
Varenummer Farve Features Materiale

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

160208   Grøn 62,8 cm
Aluminium, plast, 
gummi, metal

5 / 32 

168450   Grøn 93 cm
Aluminium, plast, 
gummi, metal

5 / 20 

160209   Grøn 102 cm
Aluminium, plast, 
gummi, metal

5 / 20 

 
Letvægtsopsamler med ergonomisk greb og 360° roterende gribehoved, der sikrer let og praktisk opsamling på svært fremkommelige og 
smalle områder. Gribehovedet har gummi med riller og indbygget magnet, der letter opsamlingen af alle typer affald. Gribehovedet åbner op 
til 13 cm og kan fastholde en vægt på op til 4,5 kg.

Affaldsopsamler, Unger NiftyNabber

  
Varenummer Farve Features Materiale Stk. pr. kll.

165245   Sort 130 cm
Stål, plast, 
gummi

5 

 
Affaldsopsamler med robust stålskaft, der klarer selv svære og tunge opsamlingsopgaver. Gribehovedet er ekstra solidt og har gummi med 
kraftige riller, der letter opsamlingen af alle typer affald. Gribehovedet åbner op til 15 cm.

Affaldsopsamler, Unger NiftyNabber Pro

  
Varenummer Farve Features Materiale Stk. pr. kll.

166465   Hvid 40 cm
Aluminium, 
PA, plast, PP

10 

 
Komplet gulvvoksersæt med drejeligt skaftehoved, der gør det let at fordele voks selv i svært fremkommelige områder. Betrækket er velegnet 
til påføring af voks på de fleste gulvtyper. Betrækket efterlader ikke fnuller og har en praktisk knaplukning for udskiftning. 

Gulvvokser, Unger WonderWaxer

  
Varenummer Farve Features Materiale

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000004166   Hvid 40 cm PA, plast 10 / 150 

 
Betræk særligt velegnet til påføring af voks på de fleste gulvtyper. Betrækket efterlader ikke fnuller og har en praktisk knaplukning for 
udskiftning. 

Betræk til gulvvokser, Unger WonderWaxer
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Varenummer Farve Features Materiale

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168421   Sort 10 cm, med enkeltblad
Plast, metal, 
kulstofstål

10 / 15 

 
Ergonomisk gulvskraber, der er særligt velegnet til lette opgaver. Bladet har en skarp side, der nemt fjerner lim, maling og klistermærker, 
mens den sløve side, er velegnet til områder med svær snavs, som for eksempel cement.  

Gulvskraber, Unger

  
Varenummer Farve Features Materiale

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999911720   Sølv 15 cm, med enkeltblad
Aluminium, kul-
stofstål, plast

10 / 39 

 
Medium Duty gulvskraber fra Unger. God til industriel skrabning.

Gulvskraber, Unger

  
Varenummer Farve Features Materiale Stk.

165228   Grøn 15 cm
Kulstofstål, 
plast

1 

 
Ergonomisk glasskraber, der ligger godt i hånden. Skraberen kan med fordel anvendes med ErgoTec skafter med låsemenkanisme. Bladet 
har en skarp side, der nemt fjerner lim, maling og klistermærker, mens den sløve side, er velegnet til områder med svær snavs, som for 
eksempel cement, og der medfølger beskyttelseshætte. Skraberen leveres i en praktisk dispenser. 

Glasskraber, Unger ErgoTec

  

Varenummer Farve Features Materiale

Æske pr. 
pk. / pk. 
pr. kll.

168442   Stål 15 cm Kulstofstål 10 / 10 

 
Skraberblade af særligt stærkt materiale, der leveres i en praktisk plastikbeholder. Bladene har en skarp side, der nemt fjerner lim, maling og 
klistermærker, mens den sløve side, er velegnet til områder med svær snavs, som for eksempel cement.  

Glasskraberblad, Unger

  
Varenummer Farve Features Materiale

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

160269   Grøn 10 cm
Kulstofstål, 
plast

10 / 90 

 
Ergonomisk overfladeskraber, der ligger godt i hånden. Skraberhovedet er vinklet og lavet af tungt metal, som sikrer en høj effektivitet. Bladet 
har en skarp side, der nemt fjerner lim, maling og klistermærker, mens den sløve side, er velegnet til områder med svær snavs, som for 
eksempel cement.  

Håndskraber, Unger ErgoTec

  
Varenummer Farve Features Materiale

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

168422   Stål 10 cm, med enkeltblad Kulstofstål 10 / 10 

 
Skraberbladene leveres i en kompakt dispenserboks, der fungere som praktisk opbevaring af både nye og brugte skraberblade. Bladene har 
en skarp side, der nemt fjerner lim, maling og klistermærker, mens den sløve side, er velegnet til områder med svær snavs, som for eksempel 
cement.  

Hånd- og gulvskraberblad, Unger

  
Varenummer Farve Features Materiale

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

168452   Stål 4 cm
Metal, 
kulstofstål

20 / 10 

 
Ergonomisk skraber med sikkerhedsmekanisme og robust gummi-cover. Bladene er udskiftelige.

Clickskraber, Unger ErgoTec

  
Varenummer Farve Features Materiale

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168443   Grøn 4 cm
Metal, kulstof-
stål, gummi

50 / 60 

 
Ergonomisk skraber med sikkerhedsmekanisme og robust gummi-cover. Bladene er udskiftelige. Skraberne leveres i en praktisk 
dispenseræske.

Clickskraber, Unger ErgoTec
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Varenummer Farve Features Materiale

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

168444   Stål 4 cm Kulstofstål 10 / 48 

 
Skraberblade af særligt stærkt materiale, der leveres i en praktisk dispenseræske med beholder til brugte blade.

Clickskraberblad, Unger

  
Varenummer Farve Materiale Dimensioner

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

1000003211   Hvid PP 45x21x2,5cm 50 / 20 

 
Udskifteligt engangsovertræk til afstøver.

Engangsovertræk, Unger StarDuster

  
Varenummer Farve Features Materiale

Dimensi-
oner Stk.

1999911440   Sort Bøjelig PP
28x20x-
12cm

1 

 
Afstøver som fungrer til rengøring af rør og runde overflader. Dens bøjelighed er særdeles optimal til afstøvning af buede overflader og passer 
til teleskopskafterne fra Unger.

Børste, Unger StarDuster

  
Varenummer Farve Features Materiale

Dimensi-
oner Stk.

1999911451   Brun Oval Natur hår, PP 24x32x7cm 1 

 
Oval børste til rengøring af rør og runde overflader. Fleksibel børste, som er ideel til afstøvning på buede overflader. Kan skrues på 
teleskopstang.

Børste, Unger StarDuster

  
Varenummer Farve Features Materiale

Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

168134   Grøn Klik til gevind Plast 16x13x2cm 5 

 
Adapter med gevind, som passer på konventionelle koste.

Adapter, Unger

  
Varenummer Farve Features Materiale

Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1999905871   Grøn Låsning af værktøj Plast
13,5x4x-
3cm

5 

 
ErgoTec låsekegle, som låser værktøjet sikkert på teleskopstangen. Kompatibel med alle Unger-systemet. Hurtigt og nemt værktøjsskifte via 
udløserknappen.

Låsekegle, Unger ErgoTec

  
Varenummer Farve Materiale

Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168445   Sort Plast
33x12x-
12cm

5 / 16 

 
Premium bælteholder, der er særligt velegnet ved arbejde på trapper, stiger og smalle steder. Holderen har en praktisk klipselukning og kan 
indeholde 1 stk. vinduesvasker, 2 stk. vinduesskrabere og 1 stk. glasskraber.

Bælteholder til rekvisitter, Unger ErgoTec Ninja
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