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Nieuw Kärcher-gamma voor voertuigreiniging en -onderhoud 

 

Maak je auto weer wow na de 
winterprik 
 
Wilrijk, februari 2021 – Sneeuw, ijskoude temperaturen en 

tonnen strooizout … Auto’s hebben het zwaar te verduren tijdens 

de koudste maanden van het jaar. Om er voor te zorgen dat 

agressieve vervuiling geen blijvende schade achterlaat, is een 

stevige poetsbeurt een must. Koetswerk, velgen, voorruit en 

spiegels: met de juiste producten is de klus zo geklaard. Kärcher 

is op alles voorbereid en voegt zes nieuwe reinigings- en 

onderhoudsmiddelen voor voertuigen toe aan zijn assortiment. Zo 

laat je je auto opnieuw glanzen én krik je zijn conditie – lees 

waarde – op. Bring back the wow! 

 

Hogedrukreiniging, altijd een goed idee 

In de winter worden auto’s wel heel snel vuil. Voor de buitenkant 

zijn de hogedrukreinigers van Kärcher dan je beste vriend. Deze 

hoogwaardige, makkelijk te hanteren toestellen lossen zelfs het 

hardnekkigste vuil binnen enkele seconden op. Stralend schoon 

met amper één druk op de knop: eenvoudiger kan het niet. 

Wist je trouwens dat Kärcher met de revolutionaire Power Brush 

WB 150 de allereerste borstel met hoge druk op de markt heeft 

gebracht? De Power Brush reinigt zacht en doeltreffend. Ideaal 

voor kwetsbare oppervlakken zoals autolak. 

 

Efficiënte nieuwkomers voor een schitterende resultaat 

Na een grondige poetsbeurt met de hogedrukreiniger zijn de bring 

back the wow-producten aan de beurt. Die reinigen niet alleen snel 

en efficiënt, maar beschermen ook langdurig tegen nieuwe 

vuilafzetting. Zo beschermt Polish & Wax het lakwerk tegen 

weersinvloeden, uv-licht, straatvuil en zout. Oppervlakkige krasjes 
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en hologrammen kunnen eenvoudig verwijderd worden en dankzij 

de 2-in-1 functie wordt er niet alleen gereinigd, maar tegelijkertijd 

gepolijst. 

Ook nieuw: het zomerconcentraat en antivries winterconcentraat 

voor de ruitensproeiers. Deze laatste verwijdert alle 

winterverontreiniging én voorkomt bevriezing van de voorruit. In 

de koudste en donkerste tijd van het jaar is een goed zicht immers 

cruciaal. 

Andere nieuwkomers zijn het interieurreinigingsmiddel, de matte 

cockpitspray en de autoruitreiniger. De Kärcher autoruitreiniger 

verwijdert effectief én streeploos vingerafdrukken, vetvlekken, 

insecten en straatvuil van spiegels en ruiten. De antistatische 

werking zorgt er bovendien voor dat nieuw vuil minder snel hecht. 

Kortom, Kärcher heeft voor elke schoonmaakklus de juiste 

oplossing en het juiste product! 

 

Meer informatie op https://www.kaercher.com/be/home-

garden/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/home-

garden/hogedrukreiniger/voertuigreiniging-en-verzorging.html  

 

 

 

 

Kärcher pakt uit met zes nieuwe reinigings- en onderhoudsmiddelen 

voor voertuigen. Bring back the wow! 
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Het bring back the wow-gamma van Kärcher reinigt niet alleen snel en 

efficiënt, maar beschermt auto-onderdelen ook langdurig tegen nieuwe 

vuilafzetting. 

 


