
Schitterende
           vooruitzichten

Buiten is het nieuwe binnen

Acties mei / juni 2019
Geldig van 1 mei t/m 30 juni 2019 
 Alle prijzen zijn incl. 21% BTW – Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.



 € 59,90
             

Window-Wonder-Set

 » 1 x raamreiniger Vario 19 cm roze, mint of classic + 1 x bijpassend Star-doek      
 Set roze    Art.-Nr.: 9348  
 Set mint   Art.-Nr.: 9349  
 Set classic  Art.-Nr.: 9352   

  
 » 1 x raamreiniger Vario 32 cm roze, mint of classic + 1 x bijpassend Star-doek 

Set roze   Art.-Nr.: 9350
    Set mint   Art.-Nr.: 9351  
 Set classic  Art.-Nr.: 9353  

Met onze window-wonderset worden je ramen glashelder en stralend schoon.  
Zorg er nu voor dat je voor de voorjaarsschoonmaak onze alombekende varia raamnrei-
niger in gelimiteerde oplage in huis haalt. Onze raamreiniger in stijlvolle lentekleuren, 
met een Star-doek in bijpassende kleur en dat alles voor een aantrekkelijke prijs.

Speciale prijs

€ 69,90
             

Speciale prijs

De perfecte

aanvulling: 

  Hans Raab 

verzorgingsmiddel 

en Rollfix 

Limited Edition
zolang de voorraad 

strekt!

Wegens succes 
    verlengd!

Limited
Edition

€ 36,90

Om de eerste zonnestralen ook op jouw motorkap te laten 
reflecteren, is een wasbeurt een prima idee. Met deze set is 
dat kinderspel.

 » De harafamily hygiënereiniger is het wondermiddel om 
insectenresten los te maken

 » De Egel handschoen met speciale kleur heeft twee zijden: 
eentje voor het groffe vuil en eentje voor kwetsbare delen

 » De Ha-Ra Kristal glasdoek neemt resterend vocht op en 
zorgt voor hoogglans op lak en glasoppervlakken

De set bevat: 
 » Ha-Ra Kristal glasdoek Art.-Nr. 0427GR    € 18,20

 » harafamily hygiënereiniger  
sproeiflacon, 500ml leer Art.-Nr. 0627   €   4,80 
voorraadfles, 1l Art.-Nr. 0616    € 21,00

 » Egel handschoen Art.-Nr. 0425    € 28,40

 » Huishoudemmer Art.-Nr. 5040    €   3,90

Car-Set Exterior

€ 62,90

Car-Set Interior
Er gaat niets boven een stralend schoon dashboard  
en schone autoruiten zonder strepen.

 » De stofdoek trekt elke kruimel op magische wijze  
aan en houdt hem vast

 » 360° active spray voor glans zonder strepen –  
eenvoudig inspuiten, afvegen, klaar

 » De Care-Wash-doek in beperkte oplage heeft  
een Star-zijde met sterk reinigende kracht en  
een Shiny-zijde om op te poetsen

De set bevat: 
 » Verzorgingsmiddel 360° active spray Art.-Nr. 0608    €  16,50

 » Stofdoek mini 25x25cm Art.-Nr. 0434O   €  12,90

 » Care-Wash-doek 25x25cm Art.-Nr. 0436    €  19,90

Bij aankoop van beide sets ontvang 
je onze hoogwaardige lederverzorging 
op basis van pure bijenwas ter waarde 
van €17,40 cadeau! Ook geschikt voor 
het onderhoud van het dashboard!

cadeau! Car-Set Complete

Art.-Nr.: 9355

Art.-Nr.: 9356

Art.-Nr.: 9357 € 99,80

je bespaart € 12,40

je bespaart € 13,40

handig  

speciaal f
ormaat  

25 x 25 cm



€ 37,70

Vaatwasset
Als je niet alleen wil dat je vaatwerk na  
het barbecueën schoon wordt, maar ook  
een stralende glans krijgt, dan is er maar  
één oplossing: de Ha-Ra vaatwasset.

Daarmee bewijs je het milieu een 
dienst, zorg je voor je vaatwasser 
en kan je je verheugen op glanzend vaatwerk.

 » Slechts 2-3 theelepeltjes voor een perfect vaatwasresultaat
 » Gemakkelijk biologisch afbreekbaar en speciaal  

afgestemd op eco-programma‘s
 » Met glansspoelmiddel in biologische kwaliteit  

en extra grof speciaal regenereerzout

De set bevat: 
 » Vaatwaspoeder, 2kg   Art.-Nr. 0638   € 24,90

 » Glansspoelmiddel, 500ml   Art.-Nr. 0640   €   7,90

 » Speciaal regenereerzout, 1kg  Art.-Nr. 0641   €    4,90

 » Retroblik    Art.-Nr. 0635   €  11,50

Verwijdert  
barbecuegeuren uit  
de lucht en dat op  
een natuurlijke manier! 

fresh air spray  
Art.-Nr. 0674      € 18,90

fresh air  
aloe vera

Art.-Nr.: 9302

Nu met het  

hoogwaardige  

retroblik  

cadeau!

Ideaal als vaatwasmachine- 
reiniger: Hans Raab Kalkex,  
het 100% natuurlijke  
Citroenzuur in  
levensmiddelenkwaliteit

slechts € 29,90
Art.-Nr.: 9359

De set bevat:
 » Oven- en grillreiniger, 400 ml Art.-Nr. 0620 € 16,40

 » BBQ-doek   Art.-Nr. 0437 € 13,50

 » Ha-Ra biologische grillkruiden  €   9,90

Nu is het precies het juiste moment om de barbecue 
gebruiksklaar te maken. Onze BBQ-set helpt je 
daarbij.
 » Geurarme, superefficiënte oven- en grillreiniger met 

lang werkend actief schuim – gemakkelijk te gebruiken, 
krachtig in zijn werking

 » De perfecte aanvulling: BBQ-doek in gelimiteerde oplage 
met scrub-schuurvezels en superabsorberende Viva-vezels 
om na te wissen

BBQ-Set

16,5 x 12 cm

vanaf 15 mei 

gelimiteerd

verkrijgbaar!

Grillkruiden cadeau



- 50 %

slechts € 29,00

slechts € 46,50

Art.-Nr.: 6640

Art.-Nr.: 6641

De set bevat:
 » insect spray, 125 ml  Art.-Nr. 6301 € 16,50

 » tea tree cream, 75 ml  Art.-Nr. 6303 € 20,80

Wie zonder vervelende insectenbeten van de lente 
wil genieten, kan niet zonder deze set. Met deze set 
verliezen de stekende beestjes meteen hun interesse in 
je ;-)
 » Insect spray: het natuurlijke alternatief voor de klassieke in-

sectenwerende middelen verzorgt tegelijkertijd ook de huid
 » Tea tree cream is rustgevend, verzorgt de geïrriteerde huid 

en maakt ze zacht en soepel. Ook ideaal na het zonnebaden.

Insectvrij-set

Insect spray voor de helft van de prijs

Vakantietijd: heb je je koffer al ingepakt?  
Wat je in ieder geval moet inpakken is onze beach-set.  
Het ultralichte en mega absorberende XXL-badlaken past 
in de kleinste tas en met de suncream ben je op de beste 
manier beschermd tegen zonnebrand.

De set bevat:
 » sun cream, 150 ml  Art.-Nr. 6300 € 22,90

 » badlaken, 170x70 cm  Art.-Nr. 5037 € 38,50

Beach-Set

Zomers fruitige 

meloengeur en 

beschermingsfactor  

30

je bespaart € 14,90

€ 19,80

Art.-Nr.: 9358

Schitteren
de  

aanbieding!

€ 35,40

je bespaart € 10,90 

Gun je houten meubels ook een beetje extra verzorging met 
onze Natura-set.

 » Carnauba is de hardste natuurlijke was ter wereld. 
De was laat een zijdeachtige matte glans achter en sluit de 
behandelde oppervlakken af.

 » De Natura doek is het alternatief voor de microvezeldoek. 
De hoogwaardige katoenmix is bijzonder zacht voor hoog-
waardige meubels.

De set bevat: 
 » Carnauba vloerverzorging, 500 ml    Art.-Nr. 0655   € 20,50

 » 2 x Natura doek  Art.-Nr. 0404B € 25,80

Natura-Set

Mini-stars in een set

Een Star-doek mag niet in 
je collectie ontbreken! Gun 
jezelf onze geweldige set 
en neem ze altijd mee in je 
favoriete handtas!
De Star-doek is sinds jaar en dag 
de meest geliefde Ha-Ra-doek, 
omdat hij als geen ander enorme 
reinigingskracht, waterabsorptie 
en drogen zonder strepen combi-
neert op alle oppervlakken. Alleen 
nu verkrijgbaar in nieuwe kleuren.

Art.-Nr.: 9281



Workshop 
Of het nu in de ochtend, middag of avond is – een Ha-Ra workshop 
betekent 90 minuten plezier, informatie en nuttige tips, die het 
leven eenvoudiger maken. Gasten kunnen de producten uitproberen 
en zich door de super kwaliteit laten overtuigen.

Gastvrouw-/gastheercadeau 

Wordt gastvrouw/gastheer van een Ha-Ra 
workshop van 1 mei tot en met 30 juni 
en win één van de drie cadeaus!

        De keuze is aan jou!

Vraag je adviseur naar de voorwaarden

Jouw Ha-Ra adviseur staat voor je klaar 

Ha-Ra Nederland · Esdoornlaan 45b · 4902 TN  Oosterhout
0165 34 37 81 · info@ha-ra.nl · www.ha-ra.nl

Alle prijzen inclusief BTW - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden - Zolang de voorraad 
strekt - Aanbiedingen gelden alleen bij aanschaf via adviseur of partner.

Boek nu je Ha-Ra workshop en verzeker je van je gastvrouw cadeau!


