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Acties juli / augustus 2022
Geldig van 1 juli t/m 2 september 2022 

 
summer Fun



 

Handmade 
in our 

Saarland 
factory

anthrazit

Grote vezelweken bij Ha-ra
Let op! De vloervezels voor de Vloerexpresse (42 cm),  
de Perfect (32,5 cm of 42,5 cm) en de era (38 cm) zijn  
nu verkrijgbaar tegen speciale prijzen!

Vloervezel Nano Gold-PUr 
0209  42 cm (Vloerexpresse)  € 37,90  € 45,50 
0285  38 cm (ERA)  € 37,90  € 43,90 
0233  32,5 cm (Perfect)  € 34,90  € 42,40 
0243  42,5 cm (Perfect)  € 37,90  € 45,90

Vloervezel Wit-lang 
0201  42 cm (Vloerexpresse) € 29,90  € 36,90 
0292  38 cm (ERA)  € 29,90  € 35,90
0240  32,5 cm (Perfect)  € 25,90  € 31,90
0251  42,5 cm (Perfect)  € 29,90  € 36,90

Vloervezel Nano Gold-SoFt 
0269  42 cm (Vloerexpresse)  € 37,90  € 45,50 
0286  38 cm (ERA)  € 37,90  € 43,90 
0235  32,5 cm (Perfect)  € 34,90  € 42,40
0237  42,5 cm (Perfect)  € 37,90  € 45,90

Vloervezel outdoor
0202  42 cm (Vloerexpresse)  € 31,90  € 38,50 
0289  38 cm (ERA) € 31,90  € 37,50
0262  32,5 cm (Perfect)  € 29,90  € 34,60
0252  42,5 cm (Perfect)  € 31,90  € 38,50

Vloervezel Nano Gold-eGeL  
0270  42 cm (Vloerexpresse)  € 37,90  € 45,50
0291  38 cm (ERA)  € 37,90  € 43,90
0236  32,5 cm (Perfect)  € 34,90  € 42,40
0238  42,5 cm (Perfect)  € 37,90  € 45,90

Vloervezel Droog 
0203  42 cm (Vloerexpresse)  € 31,90  € 39,50 
0287  38 cm (ERA)  € 31,90  € 38,50 
0239 32,5 cm (Perfect)  € 29,90  € 35,90
0253 42,5 cm (Perfect)  € 31,90  € 39,50

Vloervezel Wit-kort
0204  42 cm (Vloerexpresse)  € 29,90  € 36,90
0288  38 cm (ERA)  € 29,90  € 37,80 
0234  32,5 cm (Perfect)  € 25,90  € 31,90
0254  42,5 cm (Perfect)  € 29,90  € 36,90

Vloervezel Mach 6 
0205  42 cm (Vloerexpresse)  € 36,90  € 45,80 
0290  38 cm (ERA)  € 36,90  € 45,80
0265  32,5 cm (Perfect)  € 33,90  € 41,80
0255  42,5 cm (Perfect) € 36,90  € 45,80

Onze  
High-tech vezels

Onze  
speciale vezels

Onze  
natuurlijke vezels

Fijne microvezels voor hoge  
reinigingsefficiëntie  

en -prestatie

Vloervezels voor speciale  
toepassingen

Vloervezels voor iedereen 
die de voorkeur geeft aan 

natuurlijke materialen

Nano Gold-PUr: voor alle 
gladde vloeren

Nano Gold-SoFt: voor alle 
vloeren met structuur en 
tegelvloeren met voegen

Nano Gold-eGeL: voor sterke 
vervuiling op alle vloersoorten

Mach 6: met ingebouwd 
waterreservoir voor een nog 
betere oppervlakteprestatie

Droog: voor droge reiniging 
van alle vloersoorten

outdoor: voor ruwe  
buitenvloeren

Wit-kort: voor alle gladde 
vloeren

Wit-lang: voor alle vloeren 
met structuur en tegel- 
vloeren met voegen

De voordelen van  
onze vloervezels:
»  de hoogste op de markt verkrijgbare 

gewichten (1.000 – 1.400 gr/m2 )

»  meest hoogwaardige kwaliteit aan  
grondstoffen en meest arbeids- 
intensieve weefproces

» handwerk – elke vezel wordt  
 handmatig in onze fabriek in  
 Saarland genaaid 

Voor jou  
betekent dat: 
» hoogste breek- en scheurweerstand  
 leidt tot een buitengewoon lange  
 levensduur en verschoont het  
 rioolwater van afgebroken microplastics

» bijzonder efficiënte reinigingsprestatie  
 zonder hoge inspanning

» grootste oppervlakteprestaties – tot  
 wel 60 m² in één keer reinigen, zonder  
 dat nieuw water nodig is

Family Hygienereiniger 
Optimaal voor  

tegelvloeren: vieze, donkere 
voegen worden weer schoon  

en helder

carnauba  
Optimaal geschikt voor 

natuurlijke vloeren,  
als onderhouds- en 

beschermingslaag met 
Carnaubawas

Hans raab  
verzorgingsmiddel  

Optimaal voor alle vloeren: als 
hoogste reinigingskracht met 
maximale zuinigheid – slechts 
3-4 druppels in de ERA emmer
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HA-rA erA  
Het eerste professionele 
reinigingssysteem voor 
thuis
 » uitstekende oppervlaktepresta-

ties – nog meer oppervlak in één 
keer schoonmaken dan met onze 
bestaande vloerwissers 

 » nog betere reinigingsprestaties 
dankzij het Ultra-Touch-systeem 
voor optimale drukverdeling op 
de vezels 

 » geoptimaliseerd voor het 
contactloos uitpersen van Ha-Ra 
vezels – niet meer bukken en 
geen natte handen meer

 » enorme tijdbesparing door uit-
zonderlijke oppervlakteprestaties 
en een nog sneller persproces 

 » de gecentreerde pers voor- 
komt dat de inhoud van de  
emmer over de rand klotst 

 » traploos verstelbare telescoop-
steel voor maximale ergonomie 
bij het schoonmaken  

 » dankzij het schijfgewricht dat in 
alle richtingen kan worden ge- 
draaid, komt hij gemakkelijk in 
elke hoek en is hij zo vlak dat hij 
bijna onder elke kast komt.

 » samen met chassis en emmer 
van 6 liter onderverdeling van vuil 
en schoon water mogelijk.

 » hoogwaardige materialen en 
“made in Germany“ garan- 
deren uitzonderlijke kwaliteit  
en duurzaamheid 

Bespaar op de  
aankoop van ons erA  

Basic reinigings- 
systeem

Vouw de vezels eenmaal in het mid-
den en steek deze - met de vezeluit-
einden naar boven wijzend - diep in 
de pers van de ERA-emmer.

Steek de uitpershulp in de pers. 
Houd daarbij het handvatgedeelte
goed vast en zorg ervoor dat het 
onderste smalle gedeelte van de 
uitpershulp tussen de twee helften 
van de vezel zit.

Pers de vezels uit door met de cen-
traal geplaatste persplaat meerde-
re malen van bovenaf stevig op de 
vezels te drukken.

Trek na het uitpersen de uitpers-
hulp weer uit de pers. De haakjes 
aan de onderkant van de uitpers-
hulp nemen de vezel mee door 
deze in de lipjes van de vezel te 
haken. 

HA-RA ERA  
Basic Systeem 
vezelweken
ons era basic Systeem is een  
eenvoudig en comfortabel  
vloerreinigingssysteem.

Zoek de passende vloervezel uit  
en ontvang het product in onze  
vezelweken nog goedkoper.

»  Vloerwisser 38 cm met Telescoopsteel,  
art.-nr. 0279T, € 108,00 

» Emmer met pers, art.-nr. 0271S, € 64,90 

€ 164,90     € 172,90

ExPRESS-SET 
vezelweken
Vloerexpresse-fans opgelet: er is  
een geweldige nieuwe set inclusief 
emmer met pers en uitpershulp.
 
» Vloerexpresse 42 cm met Standaard steel 
 art.-nr. 0300, € 76,80
» Emmer met pers, art.-nr. 0271S, € 64,90
» Uitpershulp, art.-nr. 0282, € 10,90

€ 145,60    € 152,60
set-nr. 9234

set-nr. 9235



limiTEDEDiTiOnKleurrijkenatura Power!

» Natura Dry in speciale kleur groen
 art.-nr. 0442G € 14,60

» Natura Dry in speciale kleur blauw
 art.-nr. 0442B € 14,60

» Natura Dry in speciale kleur rood
 art.-nr. 0442R € 14,60

» Natura Pure in speciale kleur groen 
 art.-nr. 0443G € 14,90

» Natura Pure in speciale kleur blauw
 art.-nr. 0443B € 14,90

» Natura Pure in speciale kleur rood
 art.-nr. 0443R € 14,90

set-nr. 0442S

set-nr. 9233

€ 37,50*

€ 37,90*

€ 43,80

€ 44,70

*12,50 €/st.

*12,63 €/st.

Verschillende kleuren voor een optimale onderscheiding 
van de verschillende te reinigen oppervlaktes

NatUra Dry -  

de NatUUrLijke  

keUkenRol 

VeRVangeR 

NatUra PUre -  

gemaakT Van   

100 % BiologiScH 

kaToen

» Stofdoek   
 art.-nr. 0433T € 19,60

» drooghandschoen
 art.-nr. 0403 € 30,90

set-nr. 9232

€ 43,90 € 50,50

»	 Bio	WC	Power	Spray	voorraadfles,	1 l  
 art.-nr. 0652 € 25,90 

»	 Bio	WC	Power	Spray	sproeiflacon,	300 ml, leeg   
 art.-nr. 0653 € 12,50

»	 Badkamerreiniger	voorraadfles,	1 l 

 art.-nr. 0617 € 19,60 

»	 Badkamerreiniger	sproeiflacon,	500 ml, leeg 

 art.-nr. 0618 € 4,90

» Star antibacterieel mini, (set van 2)

 art.-nr. 0412S € 23,50 

set-nr. 9228

€ 76,40 € 86,40

Voor tot wel 400  

toepassingen - 

slechts ca. 5 ct.  

per toepassing 

Dry kLeUreNtrio
onze Natura Dry heeft een gigantische 
zuigkracht en spoelt veel beter uit dan 
conventionele doeken. Zuiver natuur-
product van 100% viscose (plantaardige 
cellulose), 100% biologisch afbreek-
baar en composteerbaar. ideaal voor 
het	opnemen	van	vloeistoffen.	

Natura Dry 
» 100% natuurproduct 
» biologisch afbreekbaar en  
 composteerbaar
» absorbeert 5 keer zijn eigen gewicht 
 in vloeistof

PUre kLeUreNtrio
Vervaardigd uit 100% biologische  
katoen en bijzonder zacht. Geschikt  
voor alle soorten meubels.

Natura Pure 
» 100% natuurproduct 
» biologisch afbreekbaar en  
 composteerbaar
» zeer zacht voor oppervlakken

StoFSet
Het	zonlicht	maakt	het	zichtbaar:	het	fijne	stof	in	alle	hoeken!	 
Met	de	stofset	is	afstoffen	zo	gebeurd.

gebruik de stofdoek voor hoeken en kleinere oppervlakken. 
de drooghandschoen is ideaal voor grote oppervlakken

batHrooM Set
Ha-ra bio WC Power Spray onze natuurlijke toiletreiniger op basis van duurzame 
grondstoffen is ideaal voor het krachtig en hygiënisch verwijderen van hardnekkige 
vlekken zoals urine- en bruinsteenaanslag, kalkafzettingen en vetvlekken. 

badkamerreiniger – natuurlijke actief-schuim-badkamerreiniger op basis van duur-
zame grondstoffen. Uiterst krachtig met fruitig-frisse sinaasappel-grapefruitgeur.

de Star-doek antibacterieel is dankzij de duurzame antibacteriële werking super 
geschikt voor hygiënegevoelige oppervlaktes in badkamer en keuken.



limiTEDEDiTiOn

» art.-nr. 5075, € 21,90

opbergbox - voor Saponella Totaal-  
en colorwasmiddel. met sisal lussen  
in twee verschillende kleuren voor  
duidelijke onderscheiding.

PaSSeND Hierbij

GebrUikS - tip 
Voeg 5-6 druppels geconcentreerd 
verzorgingsmiddel toe aan 10 liter 
water en laat het kledingstuk er 
een tijdje in weken. daarna zoals 
gewoonlijk met Saponella Totaal- of 
color wasmiddel in de wasmachine 
wassen. 

om snel vlekken te verwijderen  
(bijvoorbeeld sausvlekken) ge-
concentreerd verzorgingsmiddel 
met de Rollfix direct op de vlek 
aanbrengen en met onze Viva- 
Ultra-doek vochtig afvegen. 

tip:  

Verzorgingsmiddel 

als wolwasmiddel of  

als voorbehandeling 

bij vlekken

VOOR TOT WEl  
150 WASBEURTEn!VOOR TOT WEl  

137 WASBEURTEn!

Onze Hygiënezak
 » werkzaam tot wel 160 wasbeurten

 » voorkomt onaangename geuren 

 » zorgt voor hygiënische reinheid  
 en frisheid 

 » natuurlijk, duurzaam effect

 »  bespaar tot 50% water en energie-  
en wasbeurten met hoge temperaturen  
zijn niet langer nodig

 » geschikt voor alle textiel

HyGiëNe WaSSet Wit, CoLor oF Maxi
boost je zomerse was vol frisheid en garandeer tegelijkertijd een  
hygiënische reinheid.

Saponella totaal & Color wasmiddel  – ons ecologisch hoogwaardig wasmiddel 
op basis van natuurlijke zepen is ideaal voor mensen met allergieën en mensen met 
een gevoelige huid.

Hygiënezak – Bacteriën en zweetgeuren zijn kansloos doordat de zilverionen de 
vorming van de bacteriën en ziektekiemen al bij 30°C verhinderen. Heel eenvoudig 
mee in de wastrommel bij het wasgoed doen.

» Saponella Color wasmiddel, 3 kg   
 art.-nr. 0677 € 33,90 (11,30 €/kg)

» Saponella totaalwasmiddel, 3 kg

 art.-nr. 0676 € 33,90 (11,30 €/kg)

» Hygiënezak, 7,5 x 9 cm 

 art.-nr. 0670 € 29,90

€ 56,90

€ 56,90

€ 86,90

€ 63,80

€ 63,80

€ 97,70

Hygiëne Wasset Color

Hygiëne Wasset Wit

Hygiëne Wasset maxi 

color wasmiddel + Hygiënezak

Totaalwasmiddel + Hygiënezak 

Totaalwasmiddel + color wasmiddel + Hygiënezak

art.-nr. 9229

art.-nr. 9230

art.-nr. 9231



limiTEDEDiTiOn

beaUtiFUL eyeS-Set 
Laat je ogen stralen, meer nog dan de zon dat doet. Met onze beautiful eyes-set 
is dat geen probleem.

onze eye cream verstevigt de dunne huid rondom de ogen. Het hyaluronzuur en de 
druivenpitolie zorgen voor hydratatie en gaan rimpels en donkere kringen tegen.

onze herbruikbare reinigingspads verwijderen zelfs de zwaarste make-up, zoals lip-
penstift en oogschaduw – met alleen water. nu in bontgekleurde zomeruitvoering.

» eye cream, 30 ml

 art.-nr. 6015  € 37,50 
» reinigingspads kleurrijk met doos (5 st.) 

 art.-nr. 6028  € 28,50

» 2 in 1 cleanser, 125 ml

 art.-nr. 6017  € 24,60 
» skin peeling, 50 ml

 art.-nr. 6008  € 18,00 
» Mini Gezichtshandschoen  
 art.-nr. 6012  € 10,50

€ 60,00

€ 42,60

set-nr. 6638

set-nr. 6635

€ 66,00

€ 53,10

bewaardoos 

GratiS! 

mini GEziCHTS-
HAnDSCHOEn  

GratiS! 

Wist je … 

... dat een vrouw gemiddeld ongeveer 1.500 wat-
tenschijfjes per jaar gebruikt? met ruim 8 miljoen 
vrouwen in nederland is dat een enorm totaal van 
12 miljard wattenschijfjes per jaar die onvermijdelijk 
bij het vuilnis belanden.

met onze herbruikbare reinigingspads kan je gemak-
kelijk afval besparen en zo een waardevolle bijdrage 
leveren aan de bescherming van het milieu.

n i e u w 

FaCe CLeaNiNG-Set 
om je huid te ontdoen van transpiratie, vuil en dode huidcellen is een  
grondige reiniging van essentieel belang.

onze 2 in 1 cleanser combineert reinigingsmelk en toner in één product. Het 
verwijdert op betrouwbare wijze vuil en make-upresten en verheldert en verkwikt 
hierdoor de huid.

skin peeling – Fijngemalen abrikozenpitten zorgen in onze skin peeling voor een 
zachte, natuurlijke peelingbeleving op je huid. afgestorven  
huidcellen worden zacht verwijderd, de huidstructuur wordt  
verfijnd en je huid weer tot stralen gebracht.



SUNSHiNe-Set  
Zonaanbidders opgelet! Deze set is speciaal voor jullie. Met onze sunshineset 
kun je van de zon genieten zonder je zorgen te maken.    

de nieuwe hara naturals sun lotion met hoge zonbeschermingsfactor 30 biedt 
optimale bescherming tegen de schadelijke UVa- en UVb-stralen van de zon. Het 
soft	touch	effect zorgt voor snel intrekken en een bijzonder aangenaam gevoel op 
de huid na het aanbrengen. Rodebietenextract en vitamine e hydrateren en bieden 
extra bescherming tegen vroegtijdige huidveroudering.

Bij onze sun lotion gebruiken we niet de UV-filters oxybenzone,  
octinoxaat en octocryleen. 

pure gel aloe vera – de lotion verkoelt, kalmeert en ondersteunt de huid bij haar 
natuurlijke regeneratie. gewoon aanbrengen op de aangetaste huid. 

100% pure gel van de aloë vera plant  
» met de hand geoogst 
» na de oogst binnen max. 2 uur  
 met de hand verwerkt  
» met de hand gefileerd

» sun lotion, 200 ml

 art.-nr. 6300 € 29,90
» pure gel aloe vera, 200 ml

 art.-nr. 6019  € 26,90

HaPPy oUtSiDe-Set  
Niet alleen op vakantie, maar ook bij het barbecueën, picknicken of tuinieren 
zal je blij zijn met deze set.  

fresh & active towel – de verkoelende fresh & active towel is een handdoek uit  
microvezel met een prachtig design. deze handdoek zorgt voor de nodige verfris-
sing bij warme temperaturen aangezien hij je effectief en langdurig afkoelt. 

insect spray – onze insect spray beschermt je op een natuurlijke manier tegen 
vervelende muggen. natuurlijke, heerlijke geur van citroengras.

» fresh & active towel
 art.-nr. 0448 € 14,50
» insect spray, 125 ml

 art.-nr. 6301  € 17,60

€ 47,90

set-nr. 6634

€ 56,80

€ 26,90

set-nr. 6636

€ 32,10

met uV-  BescHerminG

ParFUM-  
Vrij

NU NoG GoeDkoPer!

ko

raaLVrieNDeLijk
 

GeeN MiCroPLaStiC
S

Strandhanddoek,  
170 x 70 cm

art.-nr. 5037,  
€ 27,90

Strandhanddoek - Vervaardigd uit extra dun 
en sterk absorberend microvezelweefsel. Past 
in elke strandtas en is de ideale metgezel om af 
te drogen en op te liggen. 

ideaal op het strand, in het park, aan het zwem-
bad, tijdens het wandelen of in de sportschool.

PaSSeND Hierbij



FriSSeVoeteNSet
Geef je vermoeide voeten een frisheidskick met 
het verkwikkend voetenbad en wrijf ze daarna 
in met de verzorgende voetencrème.

foot bath essence – ons voetbad zorgt voor 
ontspanning, ook bij pijnlijke of gezwollen voeten en 
benen. Het houdt de voeten lang fris en verzorgt de 
huid heerlijk zacht.   

foot cream – onze foot cream voorziet je voeten 
van waardevol vocht en maakt ze zacht en fluwelig.  
met verfrissende mint. 

foot smoother (set van 2) – de natuurlijke puim- 
steen van gerecycled glas verwijdert snel en gemak-
kelijk eelt en eeltknobbels op handen en voeten en 
zorgt voor een soepele huid. 

» aroma foot bath essence, 30 ml

 art.-nr. 6225  € 17,90
» foot cream, 100 ml

 art.-nr. 6222  € 20,50
» foot smoother (set van 2) 
 art.-nr. 6234S  € 8,50

€ 38,40

set-nr. 6683

€ 46,90

foot smoother  
(set van 2)  

GratiS! 

SUMMer Hair-Set  
Zon, wind, strand en zee kunnen hun tol  
eisen van ons haar. Geef je haar de verzorging 
en het vocht dat het zo hard nodig heeft.

skin care spray in speciale geur – niet alleen 
voor je huid, maar ook voor je haar is de skin care 
spray een fantastische verzorging. deze hydra-
teert het haar en zorgt voor soepelheid en een 
gezonde uitstraling.  

shampoo – Voor sterk, gezond en glanzend haar.

Haartulband – de haartulband onttrekt snel 
vocht aan het haar: het haar droogt sneller en lan-
ger föhnen met te hoge hitte is niet meer nodig. 

» skin care spray “mint-orange“, 100 ml

 art.-nr. 6211MO € 17,00
» shampoo, 200 ml

 art.-nr. 6201  € 19,90
» Haartulband
 art.-nr. 5057  € 24,90

€ 49,35

set-nr. 6633

€ 61,80
HAARTUlBAnD 

½ PrijS! 

VooR  lekkeR  RUikend HaaR!



Ha-ra nederland · meerpaal 8G · 4904 SK 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  
Voor alle limited producten geldt OP=OP!

in de ochtend, middag of avond, bij jou thuis of heel comfortabel 
online: een Ha-Ra (online)workshop betekent altijd plezier, infor-
matie en nuttige tips, die het schoonmaken en/of huidverzorging 
echt leuker maken. Gasten/deelnemers kunnen de producten 
uitproberen en zich door de superkwaliteit laten overtuigen. 

Als je er meer over wilt weten, neem dan  
contact op met je adviseur.

Gastvrouw-/gastheergeschenk 

Word gastheer/gastvrouw van 1 juli t/m 2 
september dan ontvang je een waardebon 
van € 50 die je kunt inleveren op jouw  
(online) workshop.*  

Vraag je adviseur om meer informatie

 Jouw Ha-Ra-adviseur staat voor je klaar. 

Geef ook eens een 
worKsHop!


