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Positief onthaald op de Nederlandse markt

Kärcher Floor Cleaner FC5 wint Red
Dot Design Award
Made, 18 mei 2017 – De Floor Cleaner FC5 van Kärcher is inmiddels
breed verkrijgbaar op de Nederlandse markt en krijgt heel wat lovende
commentaren. Zo ook deze week op de Kärcher stand tijdens de
Libelle Zomerweek. De grootse campagne doet zijn werk, veel
enthousiaste consumenten geven aan het product al te kennen en nu
graag eens ‘in het echt’ uit te proberen.

Die positieve signalen van de gebruiker weerspiegelen zich in de
recente toekenning van een Internationaal vermaarde Red Dot Design
Award voor uitmuntend design. Het apparaat maakt schoonmaken in
huis heel wat makkelijker, zuigen en dweilen gebeurt immers in één
beweging. Zo wordt tot wel 50% tijd bespaard.
“Een hoge mate van functionaliteit gekoppeld aan een makkelijke,
intuïtieve bediening is essentieel bij het design van onze apparaten,”
aldus Michael Meyer, verantwoordelijke Industrial Design Home &
Garden bij Kärcher. De bekroonde harde vloerenreiniger maakt indruk
met tal van details, zegt de designexpert: “Het slanke design wordt
benadrukt door een verticaal aluminium profiel, dat helemaal doorloopt
over

het

schoonwaterreservoir

tot

aan

de

schoonmaakkop.

Reinigingsrollen en watertanks zijn goed toegankelijk en kunnen na
gebruik makkelijk worden weggenomen en teruggeplaatst.”

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
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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 Floor Cleaner FC 5 behoren het gesjouw
met emmers en 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.

De met een Red Dot Award bekroonde Floor Cleaner FC5 is slechts
één van de meer dan 150 Kärcher-producten die een award kregen
voor uitmuntendheid in design.

FC 5 (Premium)
Werkbreedte
Volume
schoonwatertank

300 mm
400 ml

Snoerlengte

7m

Gewicht (gevuld)

5.0 kg

Waargenomen
gewicht in de hand
Oppervlakteprestatie
per tankvulling

1.9 kg

60 m²
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De Floor Cleaner FC 5 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.

