HET NIEUWE TIJDPERK VOOR DE SCHOONMAAK

HA-RA ERA IS ER.

Het nieuwe tijdperk van de schoonmaak
begint met het innovatieve Ha-Ra
reinigingssysteem voor het hele huishouden
[ VLOEREN — RAMEN — OPPERVLAKKEN]
Ha-Ra ERA is state of the art: duurzaam, compact en van
de hoogste kwaliteit.
Het Ha-Ra ERA reinigingssysteem overtuigt niet alleen
door zijn esthetische vormgeving, maar schittert ook door
zijn gigantische functionaliteit. Alles wat je nodig hebt om
schoon te maken, vindt een plaatsje in de Ha-Ra ERA. Ook
vervelend bukken is verleden tijd en het uitwringen van de
vezel lukt helemaal zonder inspanning. Je hoeft de vezel
niet eens aan te raken.

Hoogwaardige
materialen voor
een maximale
levensduur

Precisie door
innovatieve
designoptimalisatie

Mobiliteit en
flexibiliteit dankzij
symbiotische
systematiek

„Simplified Home”
met revolutionaire
schoonmaaktechniek

Claudia Gladitz

DIT ZEGGEN
DE EERSTE TESTERS

“Mijn ERA-systeem ziet er zo stijlvol uit dat
ik het helemaal niet meer opberg als er
visite komt.”

Bettina Bodin
“Fantastisch! Mijn vloer is nu echt schoon
en dat super snel en zonder stress.”

Martina Finger
“Vroeger moest ik tijdens het schoonmaken
heel vaak heen en weer gaan om poetsspullen te halen. Nu trek ik mijn ERA
achter me aan en heb ik alles wat ik nodig
heb bij me.”

Marcel Neukirch
„Wow, mijn ERA voelt zo degelijk en stabiel
aan. Bij andere poetssystemen had ik nooit
dat gevoel.”

Regina Biendara
“Eindelijk hoef ik die zware schoonmaakemmers niet meer door de hele woning
heen te dragen.”

Katharina Brandenburg
„Ik vind het mega cool dat ik niet meer hoef
te bukken bij het schoonmaken en dat mijn
handen droog en schoon blijven.”

HET SYSTEEM

„MIJN PRINCIPE IS ALTIJD
GEWEEST: DE
BESTE RECLAME IS
KWALITEIT VAN HET PRODUCT.“
Hans Raab
(Oprichter van Ha-Ra, † 13 september 2012)

Het eerste reinigingssysteem voor de hoogste kwaliteitsen
designeisen met materialen van de hoogste kwaliteit en 100
% Made in Germany garanderen grensverleggende kwaliteit en duurzaamheid (bijv. aluminium vloor), Ultra-Touchsysteem voor een optimale drukverdeling en efficiënte
schoonmaakprestaties.

STATE-OF-THE-ART

NOG MEER FUNCTIONALITEIT IS
ONMOGELIJK

Eindelijk kan je de vezels uitwringen
zonder deze aan te raken. Je handen
blijven schoon en droog.
―
Door de centraal geïnstalleerde eilandpers gaat er ook geen
water meer over de rand van
de emmer.
―
Het chassis wordt zeer snel en zonder
gereedschap gemonteerd dankzij het
snelkliksysteem.
―
Door gewoon aan de telescoopsteel te
draaien stel je deze in op de lengte die
bij je past.
―
Vloeren, ramen of oppervlakken: vanaf
nu reinig je alles met één systeem.

Alle componenten van onze ERA zijn
perfect op elkaar afgestemd en met
elkaar verbonden via een chassis met
gemakkelijk glijdende wielen.
―
De praktische 6 liter-emmers zijn
geoptimaliseerd voor het reinigen van
ramen en passen door hun ontwerp
op elke vensterbank.
―
De vochtige vezels en doeken leg je na
het schoonmaken op de lekbak.
―
Het hele systeem is zo compact dat het
in elke kleine ruimte past als je het na
het schoonmaken zou willen opbergen.

Vier octrooien aangevraagd.

ERA TELESCOPISCHE STEEL EN
STANDAARD STEEL

Slim Belt voor het
ophangen van de
vloor en de steel
Aangenaam te hanteren en
anti-slip op elke muur dankzij
Soft-Touch
stelen kunnen worden
gedeeld door het openen
van de schroefverbinding en
verlengd door middel van
verlengstukken (93 cm)
Alleen telescopische steel:
traploos in de lengte verstelbaar door eenvoudigweg te
draaien van 1,14 m tot 1,72 m
voor ergonomisch werken voor
elke lichaamslengte.

Buis van 1,7 mm dik geanodiseerd aluminium voor
maximale duurzaamheid

ERA VLOERWISSER
38 cm

Ultra-Touch-systeem voor
een optimale drukverdeling
en efficiënte schoonmaakprestaties.
De middelste plaat bestaat uit
geanodiseerd aluminium voor
een maximale robuustheid

Door de bevestiging van de
Ha-Ra vezels door middel van
klemschuivers kan de vezel contactloos worden uitgewrongen
(geen natte handen meer!).

Dankzij het schijfgewricht dat in alle
richtingen kan worden gedraaid,
komt hij gemakkelijk in elke hoek en
is hij zo vlak dat hij bijna onder elke
kast raakt.
Flexibel te monteren op elke Ha-Ra
steel met behulp van een snelkliksluiting.

ERA
EMMER MET PERS
De gecentreerde pers voorkomt dat de inhoud van de
emmer over de rand klotst
Samen met chassis en emmer
van 6 liter onderverdeling van
vuil en schoon water mogelijk.

Geoptimaliseerd voor het
contactloos uitpersen van
Ha-Ra vezels (niet meer
bukken en geen natte
handen meer)

ERA LEKBAK
voor het drogen van natte
doeken en vloervezels op de
ERA emmer met pers

De Slim Belt is een
stijlvolle blikvanger en
zorgt voor een
ongekend draagcomfort
Verzonken handgreep,
schenktuit en meetschaal
voor een nog comfortabelere bediening

ERA CHASSIS

De roestvrijstalen
beugels van het chassis
verbinden alle componenten voor vloer-,
venster- en oppervlaktereiniging.

Dimensionale schaalverdeling en markering voor
maximale vulhoogte
vergemakkelijken de
juiste dosering van reinigingsmiddelen

Met gemakkelijk
glijdende en
ultrastabiele wielen
van het merk Tente

ACCESSOIRES

ERA 6 L EMMER

Optimaal afgestemd op de
omvang van de Ha-Ra
raamreiniger, optimale
breedte zodat de emmer
op vensterbanken kan
worden neergezet tijdens
het ramenlappen

De Slim Belt is een stijlvolle
blikvanger en zorgt voor een
ongekend draagcomfort
Verzonken handgreep en uitloop voor het gemakkelijker
legen van de emmer
In het systeem ook een grote
opslagmogelijkheid voor je verzorgings- en schoonmaakproducten

Dimensionale schaalverdeling
en markering voor maximale
vulhoogte vergemakkelijken
de juiste dosering
van reinigingsmiddelen

ERA CLIPS
Clips om de raamreiniger en
doeken te bevestigen

met de hand
gemaakt in onze
Saarlandse
productie

DE PASSENDE VEZELS
Onze vloervezels worden in ons Saarlandse productiebedrijf met de hand genaaid. Dit maakt elk
stuk uniek en daardoor kunnen we je de hoogste
kwaliteit garanderen. We gebruiken uitsluitend de
meest hoogwaardige Europese merkmicrovezels.
Dat betekent voor jou:
· de hoogste breuk- en scheurvastheid en daardoor buitengewone duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.
· uiterst efficiënte reinigingsprestaties zonder
moeite en de beste oppervlakteprestaties.

NANO VEZELS
Onze nano vezels hebben de hoogste
reinigingsefficiëntie en de hoogste oppervlakteprestatie van alle Ha-Ra vezels- schoonmaken tot
50m² uit één stuk zonder nieuw water te absorberen.

Vloervezel Nano Gold-PUR
„Onze ultrafijne, uiterst dichte en
hoogwaardige microvezel staat
garant voor een zeer efficiënte,
streeploze reiniging op gladde
vloeren. zoals graniet en marmer.“

Vloervezel Nano Gold-SOFT
„Bestaat uit 2 verschillende vezels.
De PUR-vezel in het midden zorgt
voor een uiterst efficiënte reiniging
zonder strepen. Aan de rand helpt
de EGEL-vezel bij het losmaken van
grove vervuiling en diepgeworteld
vuil op structuurvloeren en voegen.“

Vloervezel wit-kort
„Bestaat uit een hoogwaardige
combinatie van katoenen en gemengde
vezels. Ze zijn bijzonder zacht voor je
oppervlakken en zijn daarom de eerste
keuze bij natuurlijke vloeren zoals
parket of kurk. Vergeleken met de
Nano-serie is het minder dicht
geweven, wat tot uiting komt in verbeterde glij-eigenschappen.“

Vloervezel Droog
„Onze vloervezel droog is het
stroomvrije en allergievriendelijke alternatief voor stofzuigers. Perfect voor
het afstoffen of voor vloeren die niet
nat gereinigd mogen worden.“

Vloervezel Outdoor
„Is uiterst robuust, druken slijtvast en daardoor de eerste keuze
voor zeer ruwe buitenoppervlakken.
Het is een echte killer van grof vuil.“
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ERA
Systeem
PREMIUM

Voor maximaal comfort bij
het schoonmaken
van het huis.
Met het ERA Systeem
Premium heeft je de
vloer-, raam- en oppervlaktereiniging gecombineerd in
één efficiënt systeem.

Vloerwisser I telescopische steel I emmer met pers I Chassis I emmer 6 l
Lekbak I clips (set van 2 stuks) I Nano vezels

ERA
Systeem
BASIC

Voor iedereen voor wie
een eenvoudig maar
handig systeem voor
vloerreiniging voldoende
is, is het ERA Systeem
Basic de eerste keuze.

Vloerwisser I telescopische steel I emmer met pers I Nano vezels

Jouw Ha-Ra-adviseur staat voor je klaar.

Ha-Ra GmbH · Lichtenkopfer Weg 1 · D-66450 Bexbach
Tel.: +49 (0) 6826 97089-0 · info@ha-ra.de · www.ha-ra.com

