
Promoties  januari / februari 2021
Geldig van 2 januari t/m 28 februari 2021 

Let’s start a 
 happy ha-ra year 
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0209A  Nano Gold-PUR 42 cm    € 42,80 € 34,80  
0285A  Nano Gold-PUR 38 cm    € 42,80 € 34,80  

0269A  Nano Gold-SOFT 42 cm   € 42,80 € 34,80 
0286A  Nano Gold-SOFT 38 cm   € 42,80 € 34,80  

0204A  Vloervezel wit kort  42 cm   € 35,20 € 28,20  
0288A  Vloervezel wit kort  38 cm   € 35,20 € 28,20 

0201A  Vloervezel wit lang  42 cm   € 35,20 € 28,20   

0203A  Vloervezel droog  42 cm  € 36,80 € 29,80  
0287A  Vloervezel droog  38 cm   € 36,80 € 29,80  

0205A  Vloervezel Mach 6 42 cm    € 43,20 € 35,20  
0202A  Vloervezel Outdoor  42 cm    € 36,80 € 28,80  

NieuwjaarskNaller   
De VlOeRVezel-OMRUilAcTie

Ruil je oude vloervezel (maakt niet uit van welk merk) nu  
eenvoudig bij ons om tegen een nieuwe vezel voor je  
Vloerexpresse (42 cm) of je nieuwe Ha-Ra eRA (38 cm) en  
krijg zo een fikse korting op je nieuwe! 

±20 %   

besPareN 

Breng ons je oude vezel 
en bespaar ook met de 
aanschaf van onze  
ERA-reinigingssystemen 
Premium + Basic.

HA-RA eRA   
Systeem Premium
 » Vloerwisser art-nr. 0279 € 64,50
 » Telescopische steel art.-nr. 0278 € 43,50
 » emmer met pers art.-nr. 0271S € 64,90
 » chassis art.-nr. 0274S € 44,50
 » emmer 6l art.-nr. 0273 € 23,50
 » lekbak art.-nr. 0275 € 10,90
 » clips (set van 2 stuks) art.-nr. 0276S € 5,50
 » Nano Gold Soft 0286 € 42,80

Set met Nano Gold SOFT: Art.-Nr. 9426GS

 € 293,50

HA-RA eRA  
Systeem Basic
 » Vloerwisser art-nr. 0279 € 64,50
 » Telescopische steel art.-nr. 0278 € 43,50
 » emmer met pers art.-nr. 0271S € 64,90
 » Nano Gold Soft 0286 € 42,80

Set met Nano Gold SOFT: Art.-Nr. 9425GS

 € 209,50

je bespaart € 8 

je bespaart € 8 

je bespaart € 7 

Opmerking: Deze promotie is alleen beschikbaar via adviseurs,  
niet in de online shop.

art.-nr. Benaming
Normale 

prijs
Speciale 

prijs



FReSH & cleAN-SeT 
zelfs na een wilde kooksessie heb je met deze set je keuken weer  
snel op orde.   

 blue paste & doek 
 » Het wonderwapen voor bijna al het hardnekkig vuil op bijna alle  

oppervlakken. zelfs roestvlekken zijn geen probleem.
 » Reinigt, polijst en conserveert in één handeling en laat bijna alle  

metalen glanzen. 
 » De witte scrub-vezel van het doek ondersteunt bij het polijsten en  

reinigen, de grijze Viva-vezel neemt restanten op
 
Nano-EGEL 
 » Universele inzetbaarheid: PUR-vezels voor een behoedzame, streeploze 

reiniging en eGel-vezels voor vastzittend vuil
 
Fresh Air Aloë Vera 
 » Kamerspray met een biologische kwaliteit voor een langdurige, heerlijk  

weldadige frisheid in huis, voertuig en kantoor
 » elimineert in een mum van tijd zelfs hardnekkige kookluchtjes en sigarettenrook

Inhoud van de set:
 » blue reinigingspasta, 200 ml art.-nr. 0659 € 19,90
 » blue doek   art.-nr. 0421 €   7,50
 » Nano-eGel  art.-nr. 0424B € 13,40
 » fresh air aloë vera, 200 ml art.-nr. 0674 € 20,60

SlecHTS € 46,00

art.-nr. 9253

Bespaar 25 % 

SPARKliNG BATHROOM SeT  

Geef je badkamer een nieuwe glans met onze Sparkling  
Bathroom Set

Badkamerreiniger met natuurlijk actief schuim op basis van  
duurzame grondstoffen. Barstensvol kracht bestrijdt hij al het vuil 
in de badkamer en laat een populaire fruitig-frisse sinaasappel- 
grapefruitgeur achter.

Star-doek: Onze topseller is een allrounder onder de doeken  
want hij combineert een enorme reinigende kracht met een hoge 
waterabsorptie en droogt zonder strepen.

De egelhandschoen voor alle gelegenheden heeft, zoals alles in  
het leven, twee kanten: de eGel-zijde voor zware vervuiling en de  
PUR-zijde voor delicate oppervlakken.

Inhoud van de set:
 » Badkamerreiniger 1 l voorraadfles art.-nr. 0617 € 18,10
 » Badkamerreiniger 500 ml sproeiflacon (leeg) art.-nr. 0618 €   4,90
 »  Star-doek antraciet, 38 x 38 cm  art.-nr. 0422GR € 20,90
 »  egelhandschoen   art.-nr. 0425 € 29,80

SlecHTS € 48,70

Bespaar € 25

art.-nr. 9303

schittereNd HeT NieUWe jAAR iN



„KAlKVRij MeT KAlKex“ 
Nu is het gedaan met kalk! Onze Kalkex is een 100% 
natuurlijk ontkalkingsmiddel waar je geld mee kunt 
besparen want een dosis Kalkex zorgt voor meer 
dan 12 liter kant-en-klare oplossing Bovendien is het 
super aangenaam in gebruik want Kalkex is reukloos 
en lost gemakkelijk en volledig op in water.

De ´FRiS-GePOlijST´- SeT   
Nieuwe meubels? Nee, fris gepolijst! Dankzij onze voedende 
meubel balsem en Natura Pure zullen uw meubelen een nieuwe 
glans krijgen. De balsem met zijn zachte formule van hoogwaar-
dige oliën en bijenwas herstelt de glans van uw meubels en laat 
kleine krasjes verdwijnen. De Natura Pure, handgemaakt van 
100% biologisch katoen, is geschikt voor alle oppervlakken en 
volledig biologisch afbreekbaar en composteerbaar.  

100 %  Biologisch  afBreekBaar

ook zeer  geschikt voor de badkamer en de keuken 

Kalkex inclusief sproeiflacon (leeg):
 » Hans Raab Kalkex, 250 g  art.-nr. 0610 € 12,90
 » Kalkex sproeiflacon, 500 ml (leeg)  art.-nr. 0690 €   4,90 Inhoud van de set:

 » Natura Pure (2), 24 x 27 cm art.-nr. 0443       per doek € 14,50
 » meubelbalsem    art.-nr. 0637                       € 17,90

gereDuceerD 

proDuct van De maanD 

 » Product van de maand  „Kalkex“ art.-nr. 9436 SlecHTS  € 14,50

kalkex hack 

Vaatwasser ontkalken 
met Kalkex: zo doe je 
dat! 

Doe 5 tot 6 eetlepels Kalkex-poeder 
rechtstreeks in de vaatwasser.
laat de lege machine een volledige 
wascyclus doorlopen op maximaal 40 
graden. Het Kalkex-poeder wordt dan 
in de machine verdeeld.   
Als de vaatwasser beschikt over een 
pauzeknop, druk die dan ongeveer 
halverwege de wascyclus in. zet de 
machine op deze manier één of twee 
uur in stand-by-modus. Dit geeft het 
zuur voldoende tijd om in te werken. 
Hierdoor kan het zijn kalkoplossende 
werking beter ontplooien. Als de 
pauzeknop ontbreekt, schakel dan de 
machine gewoon voor dezelfde tijd 
uit door op de knop “Uit” te drukken 
of de knop op “Uit” te draaien. Dit zal 
de elektronica van de machine niet 
beschadigen. zet de wascyclus verder 
en laat deze doorlopen. je kunt ook 
opnieuw van het begin af aan starten 
als je de machine hebt uitgescha-
keld. Daarna kan je je machine weer 
normaal gebruiken.
 

SlecHTS € 32,40

art.-nr. 9295

2 Doeken voor 1

handgemaakt in 

onze Saarland 

productie 

Nieuw iN het assortimeNt 
MeubeLverzOrgingsbaLseM



made iNGermaNy

eRA PlUS SeT 
Upgrade je eRA-systeem en je bent klaar om je ramen te reinigen. 
De 6 l emmer is ideaal voor je vensterbank. De twee clips houden je 
raamreiniger Vario op zijn plaats en zorgen ervoor dat het restvocht 
na het schoonmaken in de emmer druppelt. Met de Star-doek is je 
raamreiniging compleet. je zult het geweldig vinden. 

raamreiniger Vario 
 » Het zemen van je ramen is kinderspel: maak tot 30m² raamopper-

vlak in één keer schoon zonder nieuw water op te nemen.
 » Maximale flexibiliteit: Dankzij het variabele instelbare rubber en 

handvat komt de raamreiniger in elk hoekje.

 emmer 6l
 » Voor de uitbreiding van uw eRA-systeem op het chassis - als 2e 

emmer voor de opslag van reinigingsmiddelen

Inhoud van de set:
 » eRA emmer 6l art.-nr. 0273   € 23,50
 » eRA clips (set van 2)  art.-nr. 0276S €   5,50
 » Raamreiniger Vario , 32 cm  art.-nr. 0114 € 65,00
 » Star antracite  art.-nr. 0422GR € 20,90

SlecHTS € 94,00

art.-nr. 9437

star Doek als caDeau  
ter waarDe van 20,90  

hans raab  verzorgings-middel   
(Art.-Nr. 0606, € 16,50) Rollfix gevuld  

(Art.-Nr. 0694, € 9,40) 

HeT NieUWe TijDPeRK  
VOOR De ScHOONMAAK



VelVeT SKiN-SeT  
Onze velvet skin set zorgt voor een  
zachte huid en fluweelzachte handen.  
Als het buiten echt guur en koud is, 
verlangt je lichaam naar warmte en 
verzorging. De spa bodylotion en de spa 
hand cream met hydraterende shea-
boter en voedende oliën geven uw huid 
de nodige hydratatie en bescherming.

MOUNTAiN-SeT    
Als de berg je roept, kan je niet  
zonder deze set. De SOS cream,  
de Sun cream en de aglaia lip balm 
beschermen je huid tegen zon en 
koude. ze horen in elke rugzak thuis 
en zijn natuurlijk ook zeer geschikt 
voor wandelaars.  

BB SATiN SKiN elixiR      

Het zacht gekleurde 
elixer is een hydrateren-
de foundation met een 
verzorgende anti-aging 
formule. Rijk aan biolo-

gische actieve stoffen en 
innovatieve natuurlijke 
pigmenten die je huid 

doen stralen.

ReiNiGiNGSPADS  
MeT DOOS  

De herbruikbare  
reinigingspads verwijde-

ren de oogmake-up 
 voorzichtig met alleen 
wat water. ze zijn zeer 

zacht en mild en daarom 
super geschikt voor de 

gevoelige oogzone.  
Tip: doos droog bewaren.

Inhoud van de set:  
 » spa body lotion, 250 ml    art.-nr. 6203 € 21,00
 » spa hand cream, 50 ml  art.-nr. 6205 € 19,00

Inhoud van de set:  
 » sos cream, 50 ml    art.-nr. 6007 € 34,80
 » sun cream, 150 ml  art.-nr. 6300 € 25,80
 » aglaia lip balm, 4,6 g   art.-nr. 0722 €   8,40

SlecHTS € 33,50

SlecHTS € 55,90

€ 58,90 € 29,90

art.-nr. 6652

art.-nr. 6678

gereDuceerD

gereDuceerD met 16%

verwen jezelf met de   
Nieuwkomers van 2020!

art.-nr. 6021 art.-nr. 6022

€ 22,50art.-nr. 6020S

€ 28,50art.-nr. 6669

Nieuw  
in een handige 

pipetdispenser voor 

eenvoudige dosering

4 iN 1 MASKeR       

Ons masker reinigt en 
ontgift met waardevol-
le ingrediënten zoals 
lavendel, groene klei 

en zeevenkel. Het heeft 
een balancerend en 

hydraterend effect met 
voedende oliën zoals 

olijf-, jojoba- en  
granaatappelolie.  

4 eigenschappen 

 in één product 

 reiNiGiNG, Vocht, 

oNtGiftiNG, 

balaNs

Het  
milieu- VrieNdelijke   alternatief voor de wattenpad

Aanvulling (5 stuks) van  
reinigingspads (zonder doos)

Reinigingspads met doos 
(7 stuks)

zeg maar dag tegen een  droge huid.



in de ochtend, middag of avond, bij jou thuis of  
heel comfortabel online: een ha-ra (online)
workshop betekent altijd plezier, informatie en 
nuttige tips, die het schoonmaken echt leuker en 
makkelijker maken. Gasten/deelnemers kunnen 
de producten uitproberen en zich door de super 
kwaliteit laten overtuigen. 

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

Gastvrouw-/gastheergeschenk

De gastvrouw/organisator die van  1 t/m 31 januari 
2021  een Ha-Ra (online)  workshop organiseert,  
ontvangt een  waardebon van €50,- cadeau! 
 
Ben je Gastvrouw/organisator van 1 t/m 28 februari 
2021 dan krijg je  onze fantastische shiny gekleurd  
ter waarde van € 19,50 cadeau!

vraag je adviseur om meer informatie.

Geef ook eens een 

OnLine  
workshoP!

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 

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


