
zomerweken 2021
Geldig van 14 t/m 30 juni 2021 

LeT‘S Go 
oUTSIDe

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW – Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.



multifunctioneel
Blue mulTi seT 
Ha-ra Blue multi-Pasta art.-nr. 0659 normaal € 19,90 

Ha-Ra Blue multi-pasta is een universele reinigingspasta die 
perfect werkt met de Ha-Ra vezels, voor toepassing op heel 
veel oppervlakken, zoals bv. roestvrijstaal, kunststof, enz.

Dé oplossing voor zwarte strepen op caravan, camper  
of rolluiken!

Zuurvrij, zonder agressieve chemie en zeer goed  
biologisch afbreekbaar.

Ha-ra multi-doek art.-nr. 0420 normaal € 7,50 
Handig klein doekje, licht vochtig te gebruiken in  
combinatie met de Blue pasta.

Scrub wit doek art.-nr. 0400 normaal € 5,90 
Het scrub wit doekje is ideaal voor het schoonmaken  
van wastafels, voegen en sneakers.

art.-nr. 9595  als set nu voor slechts  €26,50

puRe Gel Aloe veRA 
onze pure gel Aloë vera 
heeft het vermogen om 
je huid te kalmeren na 
het zonnen of om geïr-
riteerde plekken op een 
aangename manier af te 
koelen. De aloë is hierbij 
de absolute alleskun-
ner en helpt de huid te 
herstellen. 

pure gel aloë vera 200 ml 
art.-nr. 6019 
normaal € 26,40

nu €  22,50

sHiNY DoeK
De perfecte doek voor het schoonmaken 
en oppoetsen van spiegels, glaswerk, beeld-
schermen van tablets, pc’s, smartphones 
etc. Droog of licht vochtig te gebruiken.

Shiny doek  
art.-nr. 0432 van € 19,50  nu € 15,90  

360 AcTive spRAY 
De professional voor als het even snel 
moet: eenvoudig inspuiten, afnemen en 
klaar! voor een streepvrije glans op alle 
oppervlakken.

360 active spray 300 ml 
art.-nr. 0608 van € 18,50 nu € 15,70

GLanzenD ScHoon
Tip:

perfect in combinatie met onze 360 active spray  1000 ml navulfles, Art.-nr. 0609 
€ 21,60

Tip:
Ideaal voor de  

buitenkant van de  

camper of caravan. Onze 

Handschoen outdoor, 

 Art.-nr. 0418 € 25,20  

en onze Star outdoor,  

Art.-nr. 0422O, € 20,90



Ha-ra: een GoeD verHaaL
Ha-Ra maakt al jaren duurzame schoonmaak- en verzorgingsproducten 
van hoge kwaliteit. Het merk Ha-Ra is een begrip als het gaat om milieuver-
antwoord omgaan met de verzorging van jezelf en je omgeving. Zo maken 
we de wereld stap voor stap beter voor onszelf en de generatie na ons.

Geef een (online) workshop en maak kennis met Ha-Ra. We laten je zien 
wat je zelf kunt doen om jouw huis te veranderen in een veilige omgeving 
waarin jij en je familie zorgeloos kunnen leven in harmonie met de natuur.

Wil jij het beste van het beste, het goede voorbeeld geven en een bijdrage 
leveren aan een betere wereld? Join de Ha-Ra club. vraag je adviseur om 
meer informatie.

De 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

Gastvrouw-/gastheergeschenk

Ben je Gastvrouw/organisator van 1 mei t/m 
30 juni 2021 dan krijg je onze fantastische 
Fresh & active towel ter waarde van  
€ 13,90 cadeau!
(zolang de voorraad strekt)

vraag je adviseur om meer informatie.

Daarnaast kun jij je bij een workshop omzet  vanaf €150,-  nog  verzekeren van mooie  Ha-ra cadeaus

Ha-Ra zet zich ook in 2021 

in voor stichting opkikker. 

van ieder actieproduct (set) 

in deze folder gaat € 1,- naar 

stichting opkikker!

Kijk voor meer informatie  

op www.opkikker.nl

KETEN VAN KRACHT


