OOK LEKKER CHILLEN NA HET WERK ?
Deze zomer gratis een originele Kärcher Fatboy® Lamzac of hangmat bij aankoop van
professionele Kärcher apparatuur.
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CREËER UW
EIGEN CHILL ZONE
OP HET WERK !
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GENIET DEZE ZOMER VAN UW EIGEN ORIGINELE
KÅRCHER FATBOY®  LAMZAC OF HANGMAT
GRATIS* bij aankoop van minimaal € 2.000,- (excl. btw) aan professionele Kärcher
apparatuur, reinigingsmiddelen of toebehoren een Fatboy® Lamzac of bij aankoop
van een zitschrob-/zuigmachine of zitveeg-/zuigmachine een Fatboy® hangmat.

	FATBOY® LAMZAC

	FATBOY® HANGMAT

MAAK HET U LEKKER COMFORTABEL
Voor al uw in- en outdoor activiteiten.
Op reis. Op festivals. Op het strand of op skivakantie.
Deze Fatboy® Lamzac is vervaardigd uit een lichte, maar
sterke en duurzame stof die garant staat voor jarenlang plezier.

RELAXEN IN HET KWADRAAT
De luxueuze hangmat is niet afhankelijk van touw
of boom, maar wordt eenvoudig bevestigd aan een
solide draagsysteem. Hierdoor is het mogelijk om overal uw eigen
Chill Out Zone te creëren.

HOE KUNT U DEZE ZOMER GENIETEN VAN UW EIGEN LAMZAC OF HANGMAT ?

AANKOOP

U koopt bij een Kärcher partner tijdens de actieperiode* voor minimaal € 2.000,(excl. btw) aan professionele Kärcher apparatuur, reinigingsmiddelen of
toebehoren, u heeft recht op een Fatboy® Lamzac.
U koopt bij een Kärcher partner tijdens de actieperiode* een zitschrob-/
zuigmachine of zitveeg-/zuigmachine, u heeft recht op een Fatboy® hangmat.

Als u tijdens de actieperiode* voor minimaal € 2.000,- (excl. btw) aan
professionele Kärcher apparatuur, reinigingsmiddelen of toebehoren koopt of
bij aankoop van een zitschrob-/zuigmachine of zitveeg-/zuigmachine en u zich
online registreert, ontvangt u een gratis Kärcher Fatboy® Lamzac of hangmat.

REGISTRATIE

Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op
www.karcher.nl/nl/zomerpro

* Actieperiode : van 1 juli t/m 17 september 2017

( )

1
2
3

Creëer met Kärcher uw eigen
Chill Out Zone op het werk !

Na aankoop registreert u uw aankoop op www.karcher.nl/nl/zomerpro
en vult daarbij alle gegevens in en upload uw factuur.

OP
=
OP

LEVERING
Na volledig afgeronde registratie en goedkeuring door Kärcher zal
de lamzac / hangmat binnen 10 werkdagen** naar het door u opgegeven
adres opgestuurd worden. En dan genieten maar !

Wees er snel bij !

**) Indien de levertijd langer is, zal de klant door ons geïnformeerd worden.

(

2

3
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GRATIS* KÅRCHER FATBOY®  LAMZAC
* B
 ij aankoop van minimaal € 2.000,- (excl. btw) aan professionele Kärcher apparatuur, reinigingsmiddelen of toebehoren,
tijdens de zomeractie van 1 juli t/m 17 september 2017. Vraag meer informatie bij uw Kärcher dealer.

( )

EASY!FORCE
HOGEDRUKPISTOOL

1
3

2

1
Koudwater
hogedrukreiniger
HD 10/25

Dankzij het EASY!Force hogedrukpistool heeft u totaal geen knijpkracht meer nodig en
kunt u meer ontspannen en moeiteloos lange tijd achter elkaar reinigen.
De gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen zorgen er voor dat het opbouwen/
demonteren zo gedaan is.
Laat u zich informeren door uw Kärcher dealer over alle voordelen van EASY!Force.
4

Hogedruk was nog nooit zo makkelijk
onder controle te houden
Geen kracht nodig voor het inknijpen.
Dankzij het EASY!Force pistool kan de
gebruiker ergonomisch en meer
ontspannen zijn werk doen.

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 9/18

Beleef de nieuwe dimensie van ergonomie in hogedrukreiniging.

EASY!Force

2

EASY!Lock
100% vast in een handomdraai
In één 360° omwenteling vast en veilig.
Verkort de opstarttijd door snelle
verbinding tot wel 80%.

3

LEKKER CHILLEN OP
UW EIGEN KÅRCHER
FATBOY® LAMZAC !
GEMAKKELIJK OPBLAASBAAR
De Fatboy® Lamzac is heel gemakkelijk op te
blazen. Neem hem uit de draagtas en vang de
wind op. Vouw de opening, klik de sluiting
dicht en u bent klaar om te relaxen.
Na afloop laat u de lucht uit de Lamzac en
bergt u hem terug op in de draagtas.
Zo eenvoudig is het !
Voor meer uitleg en de video over de Lamzac
ga naar www.karcher.nl/nl/zomerpro

100% Betrouwbaar
Keramische afdichtingen.
5 jaar langere levensduur.

5
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GRATIS* KÅRCHER FATBOY®  LAMZAC
* B
 ij aankoop van minimaal € 2.000,- (excl. btw) aan professionele Kärcher apparatuur, reinigingsmiddelen of toebehoren,
tijdens de zomeractie van 1 juli t/m 17 september 2017. Vraag meer informatie bij uw Kärcher dealer.

( )

TOT WEL 23% TIJDSBESPARING
IN VERGELIJKING TOT
STOFZUIGERS OP NETSTROOM

NIEUW
NIEUW
NIEUW

LEKKER CHILLEN OP
UW EIGEN KÅRCHER
FATBOY® LAMZAC !
Industriezuiger
IVS 100/75

Stof-/waterzuiger
NT 40/Tact TE

Accu aangedreven
stofzuiger T 9/1 Bp

Stofzuigers, stof-en waterzuigers of industriezuigers voor elke toepassing hebben wij de juiste oplossing !

DUURZAAM COMFORT
Een zeer comfortabele stoel of sofa voor
twee. De Fatboy® Lamzac blijft lang
opgeblazen en is uw perfecte lounger om te
chillen, lekker te relaxen, rusten of slapen.
Het enige wat u nodig heeft is lucht en
genieten maar !

Als professionele gebruiker weet u dat alleen het zuigvermogen niets zegt over de werkelijke prestaties.
Het reinigingsvermogen is afhankelijk van de hele constructie met alle filters en bedieningselementen,
de ergonomie, stabiliteit en optimale toebehoren. Met onze innovatieve technologieën weten we de grenzen
hier al tientallen jaren te verleggen en realiseren we altijd een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.
Vraag uw Kärcher dealer naar de beste oplossing voor uw reinigingstaak !
6
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GRATIS* KÅRCHER FATBOY®  LAMZAC

Toebehoren

Reinigingsmiddelen
NIEUW

* B
 ij aankoop van minimaal € 2.000,- (excl. btw) aan professionele Kärcher apparatuur, reinigingsmiddelen of toebehoren,
tijdens de zomeractie van 1 juli t/m 17 september 2017. Vraag meer informatie bij uw Kärcher dealer.

( )

Nog enkele suggesties om de zomer schoon en relaxed door te komen !

Power zonder uitlaatgas elke dag opnieuw
De bladblazer en kettingzaag met accuaandrijving
van Kärcher maken indruk met hun prestaties en
gebruiksgemak. Dankzij de lithium-ion accu's en de
50-volt technologie bieden ze uiteenlopende voordelen,
in vergelijking met apparaten met een benzinemotor.

NIEUW

50V technology
technologie
50V

Schrob-/zuigmachine
BR 45/22 C Bp Pack Fleet

LEASING, HUUR, FLEET, FULL SERVICE
Vraag naar de mogelijkheden om zorgeloos te kunnen werken.
8

Stoomzuiger
SGV 6/5

Veegmachine
KM 75/40

9
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GRATIS* KÅRCHER FATBOY®  HANGMAT
* B
 ij aankoop van een zitschrob-/zuigmachine of zitveeg-/zuigmachine, tijdens de zomeractie van 1 juli t/m 17 september 2017.
Vraag meer informatie bij uw Kärcher dealer.

( )

LEKKER LUIEREN OP
UW EIGEN KÅRCHER
FATBOY® HANGMAT !
Zitschrob-/zuigmachine
BD50/70 R Classic

Zitschrob-/zuigmachine
B 300 R I

Efficiënte machines voor een schone vloer
Heeft u grote oppervlakken schoon te houden, dan kunt u niet zonder een zitschrob/-zuigmachine van Kärcher.
Ze zijn ideaal voor perfecte reiniging en onderhoud van harde en elastische oppervlakken.
Op oppervlakken even perfect als bij de randen. Het resultaat is altijd perfect gereinigde en onderhouden
vloeren, hygiënisch en glanzend schoon.
Vraag uw Kärcher dealer welke schrob-/zuigmachine het beste bij uw situatie past !
10

DUURZAAM
Deze luxueuze hangmat, de Headdemock, is
gemaakt van duurzame materialen.
Het meegeleverde Headdemock Expansion Pack
beschermt de Headdemock tegen UV, regen en
vogel*#+t ! De hangmat kunt u gewoon buiten
laten staan, zonder u ook maar ergens zorgen
over te maken. Samen met de Pillow vormt de
cover het ultieme uitbreidingspakket voor uw
all-time-favorite hangmat.

11

PROFESSIONAL | ZOMER 2017

GRATIS* KÅRCHER
FATBOY®  HANGMAT
* B
 ij aankoop van een
zitveeg-/zuigmachine,
tijdens de zomeractie van
1 juli t/m 17 september 2017.
Vraag meer informatie bij uw
Kärcher dealer.

( )

LEKKER LUIEREN OP
UW EIGEN KÅRCHER
FATBOY® HANGMAT !
RELAXEN
De luxueuze hangmat is niet afhankelijk
van touw of boom, maar wordt bevestigd
aan een solide draagsysteem.
Hierdoor is het mogelijk om overal
uw eigen Chill Out Zone te creëren.

www.karcher.nl
Vraag uw Kärcher-dealer naar de actievoorwaarden.
Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode 1 juli t/m 17 september 2017.
Actie kan niet gecombineerd worden met andere acties.
Voor de volledige actievoorwaarden ga naar www.karcher.nl/nl/zomerpro

Artikelnummer 9.724-320.0

We geven u graag advies :

