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Robuust
• Stabiele kunststof 

bodem. Kan over bijna 
elk oppervlak getrokken 
worden (asfalt/cement/
grind/gras)

• Interne stalen veer maakt 
de Bagger robuust en stijf.

• Van stevig Oxford-doek, 
beschermt de gebruiker 
tegen scherpe voorwerpen.

Ergonomisch
• Lange lussen voor 

makkelijk achter zich aan 
trekken.

• Vermindert bukken en 
optillen in vergelijking 
met plastic zakken.

Compact
• Samenklapbaar, 

makkelijke opslag.
• Lussen houden de 

Bagger in vlakke positie.

NiftyNabber® 
Bagger Recycle

De nieuwste versie van de 
NiftyNabber® Bagger is er nu in 
het blauw (voor flessen, blikjes en 
papier) met een recycle-logo. De 
“Recycle-Bagger” is perfect voor 
sportfaciliteiten, parken, stranden, 
maar ook op kantoor.

Transportabel, 

met robuuste 

kunststof bodem

Personalisering met uw firmalogo!Details zie achterzijde

NIEUW!

NiftyNabber® 
bagger

VK280
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NiftyNabber® bagger 
& grijpgereedschappeN

Veelzijdige voordelen ten 
opzichte van vuilnisbakken

• De Bagger kan worden samengevouwen.
• Zeer compact voor verzending
• Makkelijk op te slaan ten opzichte van 

grote vuilnisbakken
• Uistekend recycle-gereedschap voor   

sportcomplexen, openbare evenementen, 
kantoren.

• Afvoergaten in de bodem laten vloeistoffen 
beter afvloeien.

• Ook binnen & buiten zonder vuilniszak te 
gebruiken - minder kosten, minder afval.

• Er passen standaard zakken van 180 liter in.
• Bespaart transportkosten, vanwege de vlakke 

opslag, ten opzichte van vuilnisbakken.

Samenvouwbaar en fixeerbaar – 
makkelijk(e) opslag en transport

Robuuste kunststof bodem 
maakt het zelfs mogelijk de 
Bagger over grove terreinen te 
trekken.

Geïntegreerde greep voor 
makkelijker leegmaken van de 
Bagger.

Gebruik met 180 l vuilniszak

NiftyNabber® bagger

• Robuust: Kan over de grond worden 
getrokken.

• Ergonomisch: Minder bukken en 
tillen.

• Bescherming: Geen aanraking van 
scherpe voorwerpen

Art-nr.   Inhoud  Kleur VPE
NB300 180 liter zak  groen 1
NB30B 180 liter zak  blauw 1

PaPierPicker

• Niet meer bukken, geen rugklachten
• Effectief, sterke metalen punt

Art-nr.   Grootte   VPE

reservePuNteN voor PaPierPicker

PPPP0 100 cm  10

Art-nr.      VPE
PINP0   10

NiftyNabber® trigger-greeP

• Ergonomische Trigger-greep
• Draaibare grijpkop
• Magneetpunt

Art-nr.  Grootte   VPE
NT060 60 cm  5
NT080 80 cm  5
NT090 90 cm  5
NT100 100 cm  5

NiftyNabber® Pro

• Stevig
• Met rubber bedekte stalen tangen
• Ergonomische greep

Art-nr.  Grootte   VPE
NN400 40 cm  5
NN900 90 cm  10
NN140 140 cm  5
NN960 250 cm  6

Breng uw logo of een andere illustratie 
op de NiftyNabber Bagger aan, om 
voor uw bedrijf reclame te maken.

Bestelinformatie:
• Minimale bestelhoeveelheid: 300 (per kleur)
• Bevat eenkleurig logo (wit),  

zeefdruk, voor- en achterzijde, afmetingen:16 x 8 cm 
• Exclusief 20,00 € per bestelling met logo van de klant
• Doorlooptijd bedraagt waarschijnlijk 8 tot 12 weken

Zo bestelt u:
• Bestel direct bij onze buitendienst of neem contact op   

met onze klantenservice     
+49 (0)212 - 2207 0

• Stuur het logo-bestand, alsmede het bestelnummer aan :  
ungereurope@ungerglobal.com

• U ontvangt een foto van de Bagger met uw logo voor  
het vrijgeven.

• De doorlooptijd begint met uw vrijgave.

Afbeeldingsformaten:
• Bij voorkeur: Vector bestanden in Adobe Illustrator    

versie CS3 of ouder.       
• Zet alle lettertypes in paden (curven) om 
• Er worden ook printklare afbeeldingen [JPEG, TIFF, EPS,   

PDF] geaccepteerd met min. 300 DPI (16 x 8 cm)


