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U WILT TOCH
OOK GRAAG EEN
SCHONE EN
VEILIGE WERKVLOER?

CASH
BACK
DIRECT

Wij van Kärcher ontwikkelen voortdurend producten
waarmee u als ondernemer sneller, eenvoudiger en
vooral efficiënter uw reinigingstaken kunt uitvoeren.
Het schoon en veilig houden van de werkvloer is een
belangrijke maar vaak tijdrovende bezigheid.
Dankzij onze innovatieve Floor Care oplossingen
kunnen wij voor elk type vloer de juiste veeg- of
schrobzuigmachine aanbieden.

PROFITEER
VAN ONZE CASHBACK
DIRECT ACTIE !

 eeft u bijvoorbeeld een vloeroppervlakte tot maximaal
H
1.000 m2 met veel meubilair. Dan is een compacte
schrob-/zuigmachine de beste keuze.
 oet u vloeren reinigen tot maximaal 5.000 m2 dan is
M
een handgeleide schrob-/zuigmachine het meest ideale.

Hoe ontvangt u tot maar liefst € 500,- CASHBACK DIRECT
op uw factuur? Lees hieronder snel hoe:

 n voor alle vloeroppervlakken tot 30.000 m2 is een
E
zitschrob-/zuigmachine de meeste geschikte oplossing.
 ls het om vegen gaat kunt u met een walk-behind
A
veegzuigmachine tot maximaal 8.000 m2 uiterst efficiënt
vegen.
 oor alle grotere oppervlakken is een zit-veegzuig
V
machine de meest geschikte oplossing.

HOE ONTVANGT U DE CASHBACK DIRECT :
AANKOOP
U koopt tijdens de actieperiode van 1 maart t/m
31 december 2022 bij één van de deelnemende
Kärcher dealers een machine uit deze actiefolder.

REGISTRATIE
De Kärcher dealer zal het aangegeven cashback bedrag direct
als korting op uw factuur vermelden. Let op het vermelde
cashback bedrag is excl. BTW.

WIJ HOUDEN HET GRAAG SIMPEL !
Kijk voor de actievoorwaarden en overige informatie op
www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

Volg ons op :
2

U hoeft dus geen formulieren in te vullen of te wachten op
uw cashback bedrag. Het cashback bedrag ontvangt u dus
direct bij aankoop van uw machine als korting op uw factuur.

1
2
3
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CASHBACK
DIRECT
€ 150,Schrob-/zuigmachine
BR 40/10 C Adv
Bestelnr. 1.783-311.0

COMPACTE SCHROB-/
ZUIGMACHINES.
Uitermate geschikt voor het snel en grondig reinigen
van kleinere tot middelgrote oppervlakken.
Een schone en veilige vloer, dat is wat een schrob-/zuigmachine
voor u kan betekenen. Hij is ideaal voor perfecte reiniging en
onderhoud van harde en elastische oppervlakken. Van basis
reiniging tot onderhoudsverzorging.
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€ 150,-

€ 250,-

Schrob-/zuigmachine
BD 50/50 C Bp Classic

Bestelnr. 1.127-001.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 510/850 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 2.040 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 50/50 l
Accu-aandrijving
Inclusief zuigbalk 900 mm V-vorm
Exclusief batterij pakket (art.nr. 9.724-318.0)
Demo of vrijblijvende offerte? Ga snel naar www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

Schrob-/zuigmachine
BD 70/75 W Classic Bp Pack
Bestelnr. 1.127-027.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 1.704/1.030 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 1.917 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 75/75 l
Accu-aandrijving
Inclusief zuigbalk 1030 mm
Inclusief 115 Ah accu en externe lader

( )
 rukfouten.
* Cashback bedragen zijn excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
Actieperiode van 1 maart t/m 31 december 2022. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

 erkbreedte borstels/zuigen : 400/400 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 400 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 10/10 l
Grote schrobprestatie
Instelbare borsteldruk
Inclusief walsborstels
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SCHROB-/ZUIGMACHINE
BD 50/70 R Bp Pack

CASH
BACK
DIRECT
€ 500,6

Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Bp Pack Classic
Bestelnr. 1.161-071.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 510/850 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 2.500 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 70/75 l
Accu-aandrijving
Uiterst compact, smal en wendbaar
Zeer gebruiksvriendelijk
Krachtige accu en oplader standaard meegeleverd
Voorzien van discborstel
Exclusief zuigbalk
Demo of vrijblijvende offerte? Ga snel naar www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

( )
 rukfouten.
* Cashback bedragen zijn excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
Actieperiode van 1 maart t/m 31 december 2022. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

ACCUAANDRIJVING, COMPACT EN UITERST WENDBAAR.
De zitschrob-/zuigmachine BD 50/70 R Bp Pack heeft een smal en compact
design, is dankzij de kleurgecodeerde bedieningselementen zeer eenvoudig
te bedienen en onderscheidt zich met details die niet alleen innovatief, maar
ook zeer handig zijn. Het is een echt alternatief voor handgeleide machines.
Optioneel zijn meer toebehoren verkrijgbaar zoals een veegmop en
vuilniszakhouder.
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€ 50,-

Handgeleide veeg-/zuigmachine
KM 70/20 C
Bestelnr. 1.517-106.0

 andrijving : handmatig
A
Werkbreedte : 700 mm
Oppervlakteprestatie : max. 2.800 m²/u
Vuilreservoir : 42 l
Aandrijving van hoofdbezem door
beide wielen
Duwbeugel 3-voudig verstelbaar
Hoofdbezem en zijbezem traploos instelbaar
Voorzien van fijnstoffilter

VEEG-/ZUIGMACHINES
VOOR EEN SCHONE EN
VEILIGE WERK
OMGEVING.
De ideale oplossing voor het efficiënt en snel vegen van
kleine en grote oppervlakken binnen en buiten.
Bent u nog aan het vegen met een bezem? Stap snel over op
onze handgeleide veeg-/zuigmachine en veeg niet alleen veel
sneller maar ook vrijwel stofvrij dankzij het geïntegreerde stoffilter.
Wilt u grote oppervlakken snel en efficiënt vegen dan zijn
onze zitveeg-/ zuigmachines de meest geschikte oplossing.
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DIRECT
€ 250,Demo of vrijblijvende offerte? Ga snel naar www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

Handgeleide veeg-/zuigmachine
KM 75/40 W Bp

Bestelnr. 1.351-116.0

 andrijving : gelijkstroommotor
A
Werkbreedte : 750 mm
Oppervlakteprestatie : max. 3.375 m²/u
Vuilreservoir : 40 l
Vuilreservoir met trolleygreep
Walsborstel vervangen zonder gereedschap
Doeltreffende filterreiniging, filter
eenvoudig en hygiënisch vervangen
Exclusief batterij pakket

( )
 rukfouten.
* Cashback bedragen zijn excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
Actieperiode van 1 maart t/m 31 december 2022. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

CASHBACK
DIRECT
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VEEG-/ZUIGMACHINE
KM 85/50 R Bp

CASH
BACK
DIRECT
€ 500,10

Zitveeg-/zuigmachines KM 85/50 R Bp
Bestelnr. 1.351-126.0

 andrijving : gelijkstroommotor
A
Werkbreedte met 1 zijbezem : 850 mm
Oppervlakteprestatie met 2 zijborstels : max. 6.510 m²/u
Vuilreservoir : 50 l
Vuilreservoir met trolleygreep
Walsborstel vervangen zonder gereedschap
Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig en hygiënisch vervangen
Exclusief extra zijbezem
Exclusief batterij pakket met lader

Demo of vrijblijvende offerte? Ga snel naar www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

( )
 rukfouten.
* Cashback bedragen zijn excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
Actieperiode van 1 maart t/m 31 december 2022. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

De KM 85/50 R is een compacte zitveegmachine in het instapsegment.
Omdat rijden gewoon leuker is dan achter de machine aanlopen. En omdat
het schoonmaakwerk sneller gedaan is door de verhoogde productiviteit.
De KM 85/50 R onderscheidt zich door zijn compacte ontwerp en de enorme
wendbaarheid die daaruit voortkomt. Dit betekent dat u ook goed kunt
schoonmaken in smalle en overvolle ruimtes.
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FLOORPRO DE JUISTE
MATCH MET UW MACHINE.
Kärcher FloorPro reinigingsmiddelen hebben een hoog rendement zodat u sneller en met minder
kracht maximale reingingsresultaten realiseert. Het FloorPro reinigingsmiddel is perfect op uw
Kärcher schrob-/zuigmachine afgestemd. Dit betekend dat u uw werkzaamheden gemakkelijker,
sneller en comfortabeler kunt uitvoeren. Tegelijkertijd profiteert u van de optimale bescherming
die dit reinigingsmiddel biedt aan uw machine en de te reinigen oppervlakken.

FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10 L
Bestelnr. 6.295-914.0

We geven u graag advies :

Volg ons op :

Vraag uw Kärcher dealer
naar de actievoorwaarden.

Cashback bedragen zijn excl. BTW en excl.
verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud
van zet- en d
 rukfouten. Actie niet geldig
in combinatie met andere acties.
Actieperiode van 1 maart t/m 31 december 2022.

02/2022 · Artikelnummer 9.511-429.0
Gedrukt in België op FSC®-certified papier.

De perfecte onderhoudsreiniger in combinatie met uw Kärcher schrob-/
zuigmachine. Geschikt voor machinale en handmatige reiniging van
allerlei vloeren en oppervlakken. Licht alkalisch pH-waarde: 9.

