PERSBERICHT

De Kärcher Floor Cleaner FC 5 combineert
zuigen en dweilen

Schoonmaken in één beweging
Made, 20 februari 2017 – In veel huishoudens is schoonmaken vaste
prik in het weekend. Het schoonmaken van de vloer is één van de
meest tijdrovende huishoudelijke taken: allereerst stofzuigen, dan
dweilen, wachten op het drogen van de vloer en ten slotte het reinigen
van de dweil. Met de nieuwe harde vloerenreiniger, de Floor Cleaner
FC 5, gaat het schoonmaken van de vloer 50% sneller, want het
combineert zuigen en dweilen. Van gemorste koffie tot modderige
voetafdrukken – alles is schoongemaakt in één beweging. Dit betekent
een snelle start van het weekend.

Unieke technologie
Kenmerkend voor deze harde vloerenreiniger zijn de twee snel
draaiende microvezelrollen die continu worden bevochtigd met
schoonmaakmiddel. De rollen maken het vuil los en vegen het van de
vloer. Zeg dus maar vaarwel tegen intensief schrobben. In tegenstelling
tot de klassieke dweil reinigt de FC 5 de vloer altijd met schone rollen
en schoon water. Een ander voordeel is dat het opgezogen vuil wordt
opgevangen in een afzonderlijke tank, die eenvoudig kan worden
geleegd na de schoonmaakklus.

Zuinig en milieuvriendelijk
In vergelijking met de traditionele dweil bespaart de FC 5 niet alleen tijd
en moeite, maar ook water. Met een volle tank van slechts 400 ml
kunnen alle harde vloeren, van stenen tot houten vloeren, met een
oppervlakte tot 60 m² snel en eenvoudig worden schoongemaakt
zonder bijvullen. Dit vermindert de impact op het milieu, maar betekent
ook dat de vloer droog is binnen twee minuten; dus geen vervelende
voetafdrukken meer. Met de FC 5 behoren het gesjouw met emmers en
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het spoelen en wringen van de dweil tot het verleden. De tank is
eenvoudig te legen zonder in direct contact te komen met het vuile
water. De Floor Cleaner wordt vervolgens terug geplaatst in het met
schoon

water

gevulde

parkeer-

en

reinigingsstation

en

de

zelfreinigende functie kan worden gestart. Kortom, met de FC 5 bent u
een stap dichter bij een ontspannen weekend.

Kärcher biedt reinigingsmiddel voor stenen vloeren, gelakte en gewaxte
houten vloeren en een universeel reinigingsmiddel voor de FC 5. Deze
reinigingsmiddelen zorgen voor een uitstekend reinigingsresultaat en
ondersteunen de snelle droogtijd van de vloer. De microvezelrollen zijn
verkrijgbaar in twee verschillende kleuren, bijvoorbeeld om een
onderscheid te maken tussen badkamer en keuken. Deze zijn
eenvoudig te reinigen in de wasmachine.
De witte FC 5 (adviesprijs: € 249,95) en de witte Premium uitvoering
met een extra set rollen (adviesprijs: € 269,95) zijn vanaf nu
verkrijgbaar bij de elektro en de online retailers. De gele FC 5
(adviesprijs: € 249,95) en de gele Premium uitvoering (adviesprijs: €
269,95) zullen vanaf mei verkrijgbaar zijn bij onder andere de
bouwmarkten.

De landelijke première van de Floor Cleaner vindt plaats tijdens de
huishoudbeurs (18 t/m 26 februari, stand 01.344). Consumenten
kunnen het product daar uitvoerig testen en zich afvragen wat ze met al
die extra vrije tijd zouden gaan doen!

FC 5 (Premium)
Werkbreedte
Volume
schoonwatertank

300 mm
400 ml

Snoerlengte

7m

Gewicht (gevuld)

5.0 kg

Oppervlakteprestatie
per tankvulling

60 m²
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De FC 5 Premium combineert zuigen en dweilen in één stap

Twee verwisselbare microvezelrollen worden continu bevochtigd met
schoon water en reinigingsmiddel uit de tank. De roterende rollen
maken droog vuil los en nemen het op van de vloer. Het vuil wordt
vervolgens van de roller gezogen en opgevangen in de vuilwatertank.

Met de FC 5 kunt u schoonmaken tot aan de randen.

