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De nieuwe manier van ramen wassen

Nieuwe generatie Kärcher Window Vac maakt het nu
nog makkelijker
16 december 2014 – Bij de introductie van de eerste Window Vac
ramenreinigers enkele jaren geleden, ging een zucht van opluchting
door vele Nederlandse huiskamers. Voortaan werd ramen wassen een
makkelijke klus. Ondertussen is Nederland goed bekend met deze
nieuwe manier van ramen wassen en telt de Kärcher Window Vac
inmiddels ruim 400.000 tevreden gebruikers.
Kärcher, waar innovatie hoog in het vaandel staat, ging echter niet op
zijn

lauweren

rusten.

Vandaag

introduceert

de

specialist

in

reinigingsoplossingen een nieuwe generatie Window Vac. Ramen
wassen én het schoonmaken van alle andere gladde oppervlakken kan
voortaan nog beter en eenvoudiger!

Dat werken met de Window Vac sneller en makkelijker is dan de traditionele
manier van ramen wassen, bewees de eerste generatie toestellen al.
Bovendien levert de Window Vac betere resultaten: geen strepen en
vervelende vieze waterdruppels meer na het schoonmaken van de ramen.
Ook niet op andere gladde oppervlakken zoals spiegels, glazen tafels en
douchewanden trouwens.

Dat is bij de Window Vac WV 2, de opvolger van de eerste generatie, niet
anders. Kärcher werkte aan de verdere ontwikkeling van de toestellen om
deze klus in het huishouden nog makkelijker te maken. Diverse
verbeteringen werden aangebracht. Zo is de WV 2 nu nog compacter, lichter
en stiller. De 25% langere accuduur is tevens een belangrijk voordeel ten
opzichte van zijn voorganger.

Topmodel van het assortiment is de Window Vac WV 5. Dit paradepaardje
beschikt niet alleen over alle voordelen van de WV 2, maar doet daar met
enkele unieke punten nog een schepje bovenop. Denk bijvoorbeeld aan de
instelbare zuigbreedte, die gegarandeerd bijdraagt aan streeploos werken,

ook langs kitranden. De kwaliteit van de accu is nog hoogwaardiger. De WV
5 heeft een accuduur van maar liefst 35 minuten. Bovendien is de accu
verwisselbaar, zodat u continu kan doorwerken. Losse accu’s en een
laadstation zijn uiteraard verkrijgbaar.

Contactpersoon voor de pers:
Kenneth Wagtmans - kenneth.wagtmans@nl.kaercher.com
+31 76 75 01 771

Voor meer informatie :
Kärcher b.v. – Postbus 9358 – 4801 LJ Breda
Tel. : +31 76 75 01 700 - Fax : +31 76 75 01 751 - www.karcher.nl

