
Acties  maart / april 2023
Geldig van 1 maart t/m 30 april 2023 
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Hier vind je onze nieuwe  
productvideo met veel  
toepassingsmogelijkheden 

Hans Raab 
VeRzoRgingsmiddel ‘zacHte 
beRgbloesem‘
Haal de vakantie in huis. ons populaire Hans  
Raab verzorgingsmiddel is nu verkrijgbaar in  
de speciale geur ‘sanfte bergblüte‘ (zachte  
bergbloesem).

Ervaar het gebruikelijke voordeel, de veelzijdigheid 
en de mildheid van het product, ondergedompeld in 
de bloemige zachte geur van tere bloesems aan een 
helder bergmeer. 

» Hans Raab verzorgingsmiddel  
 ‘zachte bergbloesem‘, 500 ml limited edition
 art.-nr. 0600B € 20,90

De nieuwe
ERA Raamreiniger

Compatibel met beide 
ERA stelen.

Ergonomische,  
afneembare handgreep 

met aangename  
soft touch.

Met “pistoolgreep” 
voor nog gemakkelijker 

draaien van de  
aluminium houder.

Passend HieRbiJ
6 l emmer + clips (set van 2) - Geselecteerde industriële kunst-
stoffen, 100% Made in Germany, garanderen een uitstekende 
kwaliteit en duurzaamheid. Optimaal afgestemd op de omvang 
van de Ha-Ra raamreiniger (tot 32 cm), optimale breedte zodat 
de emmer op vensterbanken kan worden neergezet tijdens het 
ramen lappen.

» eRa 6 l emmer, art.-nr. 0273, € 23,50

» clips (set van 2), art.-nr. 0276S, € 5,50

» Inschuimer en trekker in één apparaat: dit 
maakt het lappen van ramen gemakkelijker en 
sneller dan met een normale raamreiniger.

» Dankzij de krachtig reinigende Viva-vezels tot 
wel 30 m² raamoppervlak in één keer schoonma-
ken, efficiënt en zonder strepen.

Nog meer productvoordelen » De hoogwaardige aluminiumhouder zorgt voor  
een hoge mate van stabiliteit en duurzaamheid.

» Dankzij het flexibel verschuifbare rubber en  
de variabele greeppositie zelfs onder moeilijke  
omstandigheden de beste reinigingsresultaten.

» Alle componenten zijn 100% Made in Germany:  
de montage vindt plaats in ons Saarlandse  
productiebedrijf.

Weer terug!

 

met de hand 
gemaakt in onze 

Saarlandse 
productie 
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WindoW WondeR sets
eRa Raamreiniger (32 cm en 19 cm)  – De nieuwe ERA raamreiniger combineert design, 
functionaliteit en traditie, want hij doet in niets onder voor zijn krachtige voorganger, 
de Vario. De nieuwe raamreiniger heeft daarentegen een ergonomische handgreep 
en een nieuw ontwikkeld draaimechanisme. Met de zogenaamde pistoolgreep is het 
nog gemakkelijker om traploos te ontgrendelen, te draaien en af te stellen. 

Hoeveel kracht er in één druppel kan zitten, laat het Hans Raab Verzorgingsmiddel 
zien bij zijn duizend-en-één toepassingsmogelijkheden. Probeer het zelf! Nu in de 
tijdelijke geur ‚zachte bergbloesem‘.

star antraciet – Onze Star-doeken zijn de allrounders onder de doeken. Ze zijn 
geschikt voor het reinigen van bijna alle oppervlakken en hebben een uitstekende 
reinigende kracht, een hoge waterabsorptie en drogen zonder strepen.

Rollfix – Met de praktische Rollfix kan het geconcentreerde verzorgingsmiddel,  
spaarzaam als met een deodorantroller, op de te behandelen oppervlakken  
worden aangebracht.

» star-doek antraciet
 art.-nr. 0422GR € 22,00

» Hans Raab verzorgingsmiddel  
 ‘zachte bergbloesem‘, 500 ml 
 art.-nr. 0600B € 20,90

» Rollfix (leeg)
 art.-nr. 0693 € 7,40

» Verzorgingsmiddelhacks

€ 99,50

€ 109,90

met eRa Raamreiniger 19 cm

 art.-nr. 0119 € 59,90

met eRa Raamreiniger 32 cm

 art.-nr. 0120 € 71,50

+
art.-nr. 9305

art.-nr. 9304

set 1

set 2

€ 110,20

€ 121,80

accessoiRes

telescoopsteel voor eRa Raamreiniger

met onze eRa telescoopsteel van 1 m wordt zelfs ramen lappen  
van hoge ramen en serres kinderspel.

0,66 m - 1,00 m (vaste bevestiging) art.-nr. 0507    € 36,90 € 39,90

eRa telescoopstangverlenging

met de steelverlenging (lengte 0,93 m) kunnen ook de telescoopsteel van eRa en de 
standaardsteel van eRa naar wens worden verlengd. 

Opmerking: Niet compatibel met telescoopsteel voor ERA Raamreiniger 0,66 - 1,00 m

(0,93 m), art.-nr. 0505    € 25,40    € 27,40

zelfs met onze telescoopsteel van 1 m is je  
arm nog te kort? geen probleem! met de  
steeladapter kun je eenvoudig de eRa telescoopsteel  
en de eRa standaardsteel ter verlenging gebruiken.

Adapter ERA Raamreiniger, art.-nr. 0942    € 7,10 € 7,90

ERA RAAMREiniGER 

eRa telescoopsteel 

(1,14 m – 1,70 m), art.-nr. 0278    € 44,50 € 46,50

set eRa telescoopsteel met adapter eRa Raamreiniger

(1,14 m – 1,70 m), art.-nr. 9154    € 49,90 € 54,40

traploos 

 instelbaar  

tot 180°

traploos 

 instelbaar  

tot 180°



38cm

42cm
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Passend HieRbiJ

lenteFRis-set
er is niets groener dan dat - je kunt gladde, schuimende buitenoppervlakken 
aanpakken met de star-doek outdoor in combinatie met Family hygiënerei-
niger, en met de robuuste outdoor handschoen voor ruwere oppervlakken 
behoort wintervuil tot het verleden.

» Family hygiënereiniger voorraadfles, 1 L

 art.-nr. 0616 € 24,90

» Family hygiënereiniger sproeiflacon (leeg)

 art.-nr. 0627 € 5,50

» star doek outdoor
 art.-nr. 0422O € 22,00

» Handschoen outdoor
 art.-nr. 0418 € 26,90

€ 67,50 € 79,30

art.-nr. 9309

» 38 cm (eRa), art.-nr. 0289, € 38,90

» 42 cm (Vloerexpresse), art.-nr. 0202, € 39,90

Ha-Ra biologisch Plantenwonder - Veelzijdig bruikbaar 
biologisch bodemverrijkingsconcentraat op basis van  
natuurlijke paardenmest en proactieve micro-organismen.

» art.-nr. 0698, € 18,50

Vloervezel outdoor - De robuuste vloervezel voor buiten 

je bespAArt 
ruim

15%

camPing-set
De volgende kampeervakantie staat voor de deur, de koffers zijn gepakt, maar 
wat neem je mee om schoon te maken wat in alle situaties werkt en niet veel 
ruimte inneemt? Kies voor onze kampeerset bestaande uit:

€ 144,90 € 162,30

art.-nr. 9306

Verzorgingsmiddel + Rollfix – Allrounder - Voor het reinigen van oppervlakken en 
vloeren, raamreiniging, afwasmiddel, wasmiddel, vlekvoorbehandeling enz.  

360° active spray voor een snelle reiniging tussendoor

Family hygiënereiniger set voor het zonnescherm tegen schimmelvlekken / groene  
aanslag / organische vervuiling enz.  

star doek voor oppervlaktereiniging

Kristaldoek voor het drogen van de vaat of bijvoorbeeld de ochtenddauw op de cam-
pingtafel

afwasdoek voor de afwas in set van 2

Ultraschuim oven- en grillreiniger voor het schoonmaken van de barbecue 
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» art.-nr. 5075, € 21,90

Opbergbox - voor Saponella Totaal-  
en Colorwasmiddel. Met sisal lussen  
in twee verschillende kleuren voor  
duidelijke onderscheiding.

Passend HieRbiJ

geURend Wasgoed-set 
ook onze garderobe krijgt een seizoensgebonden update. bij elke aankoop van 
een saponella wasmiddelenset bestaande uit 2 verpakkingen saponella krijg je 
een lavendelzakje ter waarde van € 6,90 cadeau.

saponella totaal- of colorwasmiddel – Ons ecologisch hoogwaardig wasmiddel op 
basis van natuurlijke zepen is ideaal voor mensen met allergieën en mensen met een 
gevoelige huid.

geurzakje lavendel – Handgenaaid katoenen zakje gevuld met aromatische 
lavendelbloemen. Biedt een frisse geur en bescherming tegen motten.

Tip: Om de lavendelzakjes na een tijdje op te frissen, gebruik onze heerlijk geu-
rende aroma essence lavendel. Lees meer op pagina 14.

» machinereiniger, 1 L

 art.-nr. 0678 € 28,50

macHineReinigeR
Onze natuurlijke machinereiniger met oppervlakteactieve stoffen uit duurzame 
grondstoffen en natuurlijk melkzuur reinigt hygiënisch in de diepte, verwijdert 
hardnekkig vuil en onaangename geurtjes en laat een natuurlijke, frisse geur achter. 
Geschikt voor het reinigen van wasmachines en vaatwassers. 

» Vlekkenpoeder, 1 kg  
 art.-nr. 0651 € 17,90

» saponella sport, 1 kg  
 art.-nr. 0679 € 26,90

VleKKenPoedeR
Onze krachtige universele vlekoplosser met zuurstofbleekmiddel en multi-enzymen-
systeem voor de witte en bonte was verwijdert bijna alle huishoudelijke vlekken en 
maakt grauw geworden was weer wit.

saPonella sPoRt
als je je echt in het zweet werkt tijdens het sporten…

saponella sport – Verwijdert effectief vuil en slechte geuren uit sport- en functionele 
kleding. De speciale vezels van je sportkleding worden verzorgd en hun functionaliteit 
blijft bewaard. Met probiotica: “goede bacteriën” voorkomen de vorming en vermenig-
vuldiging van slechte bacteriën die onaangename geuren bevorderen.

» saponella totaalwasmiddel, 1,7 kg

 art.-nr. 0676P € 23,90

» saponella colorwasmiddel, 1,7 kg   
 art.-nr. 0677P € 23,90

» geurzakje lavendel € 6,90  niet los verkrijgbaar

art.-nr. 9388

art.-nr. 9389

art.-nr. 9387

Geurend wasgoed-set totaal 

Geurend wasgoed-set color  

Geurend wasgoed-set duo 

2x totaalwasmiddel + Geurzakje lavendel

2x colorwasmiddel + Geurzakje lavendel

totaalwasmiddel + colorwasmiddel + Geurzakje lavendel 

€ 47,80

€ 47,80

€ 47,80

€ 54,70

€ 54,70

€ 54,70
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onze VloeRVezel dRoog 
is het stroomvrije en allergievriendelijke alternatief voor 
stofzuigers.

De speciale synthetische vezel laadt zich statisch op en 
trekt los vuil zoals stof, haren en kruimels op magische wijze 
aan en houdt deze vast en dat helemaal zonder water en 
schoonmaakmiddel. 

Deze is perfect voor het afstoffen of voor vloeren die niet nat 
gereinigd mogen worden.

alleen nu - bij aankoop van een eRa basic-set of  
Express-Set ontvang je onze vloervezel droog voor  
de ½ prijs!

ExPRESS-SEt 
mEt VLOERVEzEL DROOG

 
» Vloerexpresse 42 cm,  
 art.-nr. 0211, € 64,90

» Standaard steel voor Vloerexpresse,  
 art.-nr. 0212, € 25,90

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

» ERA pershulp,  
 art.-nr. 0282, € 10,90

» Vloervezel Nano Gold-PUR 42 cm,  
 art.-nr. 0209, € 45,90

» Vloervezel droog 42 cm,  
 art.-nr. 0203, € 43,00 

€ 234,00    € 255,50
art.-nr. 9308

hA-RA ERA  
System Basic  
mEt VLOERVEzEL DROOG 
» ERA vloerwisser 38 cm,  
 art.-nr. 0279, € 64,90 

» ERA telescoopsteel (1,14 - 1,70 m),  
 art.-nr. 0278, € 46,50 

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

» Vloervezel Nano Gold-PUR 38 cm, 
 art.-nr. 0285, € 44,50

» Vloervezel droog 38 cm,  
 art.-nr. 0287, € 42,20 

€ 241,90     € 263,00
art.-nr. 9307

VlOERVEZEl  drOOg  VOOR    PRIjS½
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LenteschOOnmAAk       voor de huid 
4 in 1 masK met masKeRaPPlicatoR   
Viervoudige verzorging voor je huid. ons 4 in 1 masker zorgt met zijn unieke  
samenstelling uit waardevolle natuurlijke ingrediënten voor de intensieve  
reiniging en verzorging van je gezichtshuid. nu nieuw en als limited edition onze 
nieuwe maskerapplicator - de perfecte aanvulling op de hygiënische en precieze  
toepassing van ons 4-in-1-masker. 

4 in 1 mask – 4-voudige werking met slechts één toepassing: 
» reinigt de huid met groene klei 
» het hyaluronzuur werkt vochtinbrengend 
» aloë vera werkt rustgevend en zorgt voor een gelijkmatig huidbeeld 
» de antioxidatieve eigenschappen van granaatappelolie bieden bescherming 

applicator   
» Flexibele siliconenapplicator  
» Hygiënisch verwijderen en aanbrengen van het masker - zonder vingers te gebruiken  
» Nauwkeurige & zuinige toepassing - past zich optimaal aan de gezichtscontouren aan

» 4 in 1 mask, 100 ml

 art.-nr. 6022 € 31,00
» maskerapplicator NIEUW & limited edition
 art.-nr. 6029  € 19,90

Vitamine c-seRUm
 
 Licht serum met een zijdeachtige textuur en  
 een hoog gehalte aan vitamine C 

 Verheldert de huid en zorgt voor een jeugdige gloed  

 Vermindert pigmentvlekken 

 Met natuurlijk anti-agingeffect dankzij aloë vera,  
 hyaluronzuur en plantaardig retinol

» vitamin c serum, 30 ml    NIEUW
 art.-nr. 6030 € 59,90

NIEUW

€ 42,50

art.-nr. 6909

€ 50,90

vOOr een      stralende          huid
NIEUW
&LiMitED EDITION
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tHyme cReam &  
tea tRee cReam
thyme cream – Onze thyme cream om aan te 
brengen op de borst en de rug heeft een aan-
genaam verwarmend effect en is verzachtend 
en bevrijdend voor de luchtwegen. Ideaal voor 
het griepseizoen.

tea tree cream – Door de natuurlijke  
antibacteriële en genezingsbevorderende 
kracht van theeboomolie is onze tea tree 
cream ideaal voor de selectieve behandeling 
van ontstekingen en huidirritaties.

» 2x thyme cream, 
 art.-nr. 6302S  € 34,35  € 45,80
» 2x tea tree cream
 art.-nr. 6303S  € 34,35  € 45,80
» set thyme cream + tea tree cream
 art.-nr. 6910 € 34,35 € 45,80

» aroma essence lavendel, 30 ml

 art.-nr. 6409  € 18,90

VOOR
DE

PRIjS½

eaRoma essence laVendel   
onze hoogwaardige essence met natuurlijke  
essentiële lavendelolie maakt indruk met zijn 
heerlijke geur en is super veelzijdig. lavendel 
wordt vaak gebruikt in de aromatherapie door 
zijn zenuwversterkende en ontspannende  
werking en heeft ook waardevolle  
antibacteriële eigenschappen.

veelzijdig:

 voor verfrissende    
 lavendelzakjes

 als geurolie in de aroma- 
 verstuiver

 als badtoevoeging 

 als wasgeur 



 Jouw ha-Ra-adviseur staat voor je klaar. 

Geef ook eens een  
WOrkshOp!

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!

gastvrouw-/gastheergeschenk 

Word jij gastvrouw/heer van 1 maart t/m  
30 april 2023, dan ontvang jij een  
waardebon die je kunt inleveren  
op jouw (online) workshop.*  

Vraag je adviseur om meer informatie

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, te vinden op  
www.ha-ra.nl/informatie/ha-ra-adviseur-vinden

*Voorwaarde: bij minimaal € 250,- verkoopwaarde

Je kunt vanaf een  
workshopomzet van  

€ 250,- cadeaus  ontvangen. Word nu gastvrouw/ gastheer!


