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Ontdek de voordelen van reinigen met stoom

Kärcher presenteert nieuw assortiment stoomreinigers
17 november 2014 – Schoonmaken, voor velen niet meteen de leukste
klus in het huishouden. Kärcher helpt. Na het overweldigende succes
van de Window Vac, neemt de specialist in reinigingsapparatuur nu de
volgende stap om het schoonmaken van het huis voor de consument
makkelijker te maken.
Een nieuw assortiment stoomreinigers: stuk voor stuk innovatieve
oplossingen om grondig, hygiënisch en gebruiksvriendelijk schoon te
maken. En mooi meegenomen ... de grote tijds- en kostenbesparing die
dat allemaal oplevert!

Marktleider Kärcher doet zijn reputatie weer alle eer aan en lanceert een
uniek assortiment stoomreinigers. Belangrijk hierbij is het informeren van de
consument over het principe ‘stoomreinigen’. In het voorjaar van 2015 staat
een grootscheepse campagne op de planning.
Het assortiment stoomreinigers is volledig nieuw, maar twee modellen - SC
1 en SC 3 - zijn dankzij unieke eigenschappen onmiskenbaar de
hoofdrolspelers van het nieuwe assortiment.

Voordelen
Stoomreiniging betekent een diepe reiniging, enkel en alleen met water. Dat
is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Kijk
maar in het keukenkastje ... Al eens geteld hoeveel verschillende flessen
reinigingsmiddelen daar staan? En al eens nagerekend hoeveel die
producten hebben gekost? Kärcher heeft het voor u gedaan. Een gemiddeld
Nederlands huishouden geeft jaarlijks zo’n 122 euro uit aan dergelijke
schoonmaakmiddelen. De aanschaf van een stoomreiniger is dus zo
terugverdiend.
Bovendien volstaat één apparaat voor alle schoonmaakklussen in huis: van
keuken tot badkamer, van vloer tot toilet. Doeltreffend is stoomreinigen ook.
Werken met een Kärcher-stoomreiniger op harde oppervlakken doodt
99,99% van alle veel in huis voorkomende bacteriën. Een unicum!

In tegenstelling tot traditioneel schoonmaken met water dat steeds viezer en
kouder wordt, werken de Kärcher-stoomreinigers altijd met schone stoom.
Het resultaat: hygiënisch schoonmaken zonder grote fysieke inspanning.
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