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Omschrijving Adv VkpCodesArt codes

CATALOGUS

PLEU0238-VAPORELLA SIMPLY VS10.10

- Stoomdruk tot 6.5 bar

- Met onbeperkte autonomie

- Stoomgenerator met boiler

A - assortiment

POL-073

109,90 €Vpe:

- Snelle opwarming in 2 minuten

- Anti-kalksysteem

- Strijkijzer met keramische zoolplaat

8007411012198

PLEU0225-LA VAPORELLA XB60C

- Stoomdruk tot 6.7 bar

- Met onbeperkte autonomie

- Stoomgenerator met boiler

A - assortiment

POL-063

344,90 €Vpe:

- Snelle verwarming in minder dan 2 minuten

- Regelbaar stoomdebiet

- Strijkijzer met aluminiumzoolplaat

8007411011801

PLEU0228-LA VAPORELLA XT100C

- Stoomdruk tot 7 bar

- Met onbeperkte autonomie

- Stoomgenerator met boiler

A - assortiment

POL-060

454,90 €Vpe:

- Snelle verwarming in minder dan 2 minuten

- Regelbaar stoomdebiet

- Strijkijzer met aluminiumzoolplaat

8007411011832

PFEU0013 - Strijkbout (Vaporetto)

- De gaten van stoom geconcentreerd op de punt

- Aluminium zool

- Professioneel strijkijzer met kurken handvat

A - assortiment

POL-029

69,90 €Vpe:

- Met een strijkmat

8007411303968

FI000081 - VAPORELLA SUPER PRO - 
Professionele strijkunit

- Stoomdruk tot 3 bar

-  Met veiligheidsdop (patent Polti)

- Stoomgenerator met ketel

A - assortiment

POL-007

284,90 €Vpe:

- Kurkhandgreep isoleert en blijft koel

- Schuifdeksel voor eenvoudig opbergen

- Strijkijzer met aluminiumzoolplaat

8007411000812

FI000031 - VAPORELLA - 2HP Professional

- Kurkhandgreep isoleert en blijft koel

- Strijkijzer met aluminiumzoolplaat

- Stoomgenerator met ketel met veiligheidsdop

A - assortiment

POL-006

264,90 €Vpe:

- Knop voor droogstrijken

- Gemaakt in Italië

- Verwijderbare strijkmat in antislip-silicone

8007411000317
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 FPAS0044 - Strijktafel VAPORELLA 

ESSENTIAL

- Draagvlak strijkunit

- Versterkt frame

- Professionele strijkplank

A - assortiment

POL-014

84,90 €Vpe:

- Veiligheidssysteem openen / sluiten

- Afmetingen: 43.5 x 9.5 x 167

- Katoenen strijkhoes

8007411011313

FPAS0001 - Strijktafel ASSE VAPORELLA

- Ligwasrek

- Draagvlak strijkunit

- afmetingen: 43.5 cm x 10 cmx 167 cm

A - assortiment

POL-013

109,90 €Vpe:

- Kabel-houder

- Katoenen strijkhoes

- Wielen voor transport

8007411502019

FPAS0045 - Strijktafel VAPORELLA TOP

- Extra groot strijkoppervlak

- Mouwstrijkplank inclusief

- Professionele strijkplank met versterkt frame

A - assortiment

POL-012

144,90 €Vpe:

- Wielen voor transport

- Kabel-houder

- Geïntegreerde ketelsteun en plaats voor de was

8007411011320

PAEU0094 - produit antitartre 'Stop au 
tartre'

- Doos met 20 x 5 ml capsules

- Om de levensduur te verlengen van uw stoomketel

- Anti-kalk product 'kalkstop'

A - assortiment

POL-046

14,90 €Vpe:

8007411801556

PAEU0200 -  Teflon zool voor 
professioneel strijkijzer-

- Teflon zool voor professioneel strijkijzer

A - assortiment

POL-045

29,90 €Vpe:

8007411802652

PAEU0202 - Universele strijkdoek blauw

- voor de Advanced System, Stira&Aspira Lux

- voor de Vaporella Stira & Aspira Top, Professional System

- Universele wasbare strijkplank hoes

A - assortiment

POL-044

39,90 €Vpe:

8007411802676
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PAEU0336 - Kit 2 Anti-kalk filters

- dankzij de harsen worden de mineralen daar bewaard

- maakt het mogelijk om gewoon kraantjeswater te gebrui

- Kit van 2 Anti-kalk filters

A - assortiment

POL-137

11,90 €Vpe:

- de vorming van kalk wordt vertraagd

8007411804236

PAEU0274 - Anti-kalk filter

- vermindert de vorming van kalk

- zuivert het water van onzuiverheden en mineralen

- Anti-kalk filter

A - assortiment

POL-136

11,90 €Vpe:

- verlengt het leven van uw apparaat

8007411803574

PAEU0232 - Iron rust mat

- is isolerend

- kan direct op strijkplank of aanrecht geplaatst worden

- Vaporella strijkmat

A - assortiment

POL-130

12,90 €Vpe:

- compatibel met alle Vaporella-modellen

8007411802973

PAEU0339 - Strijkhoes XL

- om een optimaal glijden van het ijzer

- om efficiënt te strijken

- gemaakt van katoen

A - assortiment

POL-129

43,90 €Vpe:

- Geschikt voor strijkplanken tot 124 cm x 48,5 cm

8007411804274

PAEU0201 - Anti-glans zoolplaatcover 
voor Vaporella

- compatibel met Vaporella

- beschermt delicate stoffen

- De speciale coating voorkomt glans op donkere kleding

A - assortiment

POL-128

24,90 €Vpe:

8007411802669

PAEU0096 - Trolley Vaporella

- compatibel met Vaporella

- om alle accessoires in op te bergen

- praktische trolley om uw strijkijzer op te laten rusten

A - assortiment

POL-127

68,90 €Vpe:

8007411801587
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PTEU0295 - VAPORETTO 3 CLEAN

- regelbaar stoomdebiet

- Verwarmt in 30 seconden

- 3 producten in 1: stofzuiger,stoomzwabber en stoomreini

A - assortiment

POL-172

389,90 €Vpe:

- tankinhoud afvalwater: 0,5 L

- draagbare stoomreiniger

- verwijderbare tank

8007411012488

PVEU0083-VAPORETTO LECOASPIRA 

FAV50_MULTIFLOOR

- Veiligheidsdop

- Reinigt diep met hogedrukstoom, tot 5 bar

- Geïntegreerd reinigingssysteem: stoomreiniger +stofzuig

A - assortiment

POL-091

724,90 €Vpe:

- Aanpasbare stoom: 5 levels

- 15 meegeleverde accessoires

- Neemt droog en vloeibaar vuil op

8007411010705

PTEU0273-VAPORETTO SV420 

FRESCOVAPOR

- Onbeperkte autonomie

- Verwarmt in 15 seconden

- vloerstoomreiniger

A - assortiment

POL-087

124,90 €Vpe:

- Bedrijfsbereik: 5,5 m

- Regelbaar stoomdebiet

- Tankinhoud: 0,3 L

8007411200045

PTEU0260-VTT ECO PRO 3.0

- Snelle verwarming: klaar in 11 minuten

- Onbeperkte autonomie

- Stoomreiniger

A - assortiment

POL-081

394,90 €Vpe:

- 9 accessoires inbegrepen

- Hogedrukketel met veiligheidscap

- Aanpasbare stoom: tot 110g/min

8007411010835

PTEU0280-VAPORETTO PRO 95_TURBO 
FLEXI

- Snelle verwarming: klaar in 6 minuten

- Onbeperkte autonomie

- Stoomreiniger

A - assortiment

POL-079

459,90 €Vpe:

- 14 accessoires inbegrepen

- Hogedrukketel met onbeperkte autonomie

- Aanpasbare stoom: tot 120g/min

8007411011658

PTEU0283 - Draadloze stoomreiniger 

vloeren (Zwart)

- Reinigt zonder reinigingsmiddelen

- Verwijdert en elimineert 99,9% van kiemen en bacteriën

- Reinigt en ontsmet oppervlakken draadloos

A - assortiment

POL-041

194,90 €Vpe:

- Stofvangfunctie met elektrostatische doeken

- Droogt onmiddellijk zonder strepen

- Voor alle soorten vloeren en verticale oppervlakken

8007411011870
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PTEU0252 - SV205 Vloerreiniger / 

Stoommop

- Stoom aanpassing

- Verwarmt in 30 seconden

- 2 producten in 1: stoomreiniger en handreiniger

A - assortiment

POL-024

79,90 €Vpe:

- Tankinhoud: 0,32 L

- Stoommop met handreinigingsfunctie

- Onbeperkte autonomie

8007411010224

PTEU0274 - Stoommop 2-in-1 - SV440

- Kabellengte: 1 m

- 1500 Watt

- 2 producten in 1: Stoommop & draagbare stoomreiniger

A - assortiment

POL-004

2 134,90 €Vpe:

- Te gebruiken met product FrescoVapor (PAEU285)

- Reservoircapaciteit van 0,3 L

8007411011443

PAEU0299 - Kit met 2 driehoekige doeken

- Mag in de wasmachine

- voor het reinigen van alle soorten vloeren

- 2 driehoekige microfibre doekjes

A - assortiment

POL-116

23,90 €Vpe:

- 80% polyester 20% polyamide

- Compatibel met SV100

8007411803819

PAEU0268 - Kit met 2 doeken voor Steam 
Mop

- 2 reinigingsdoeken voor de FAV30

A - assortiment

POL-059

32,90 €Vpe:

8007411803314

PAEU0292 - Mini borstel met turbo power

- Reinigt zeer diep

- borstelige turbine die vezels, stof en vuil verzamelt

- Ideaal voor het verwijderen van haar en haren

A - assortiment

POL-055

39,90 €Vpe:

8007411010521

PAEU0250 - Set van 3 nylon borstels

- Handig voor aangekoekt vuil tussen tegels

- Handig voor verwijderen kalkaanslag en schimmel

- Compatibel met VAPORETTO

A - assortiment

POL-054

14,90 €Vpe:

- 3 kleine borstels met nylon borstelharen

- Combinatie van hitte en stoom

8007411803154
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PAEU0318 - Set van 2 zachte 

reinigingssokjes

- Mag in de wasmachine

- Ideaal voor het reinigen van stoffering

- 2 zachte reinigingsdoekjes VAPORETTO

A - assortiment

POL-053

12,90 €Vpe:

- 100% katoen

- Compatibel met Vaporetto Lecoaspira en Vaporetto

8007411804014

PAEU0086 - Bioecologisch anti-schuim 

deodorant (dennegeur)- Geur: PINE

- Inhoud: 20 injectieflacons met elk 5 ml

A - assortiment

POL-052

12,90 €Vpe:

8007411801198

PAEU0324 - Kit van 2 doeken + 3 

sockettes

- 3 doekjes voor grondige reiniging

- Makkelijk glijdend

- Universele  microvezeldoek reiniging stoomvacuüm vloer

A - assortiment

POL-051

29,90 €Vpe:

- doeken: 90% Polyester - 10% Polyamide

-  sockettes: 100% katoen

- Mag in de wasmachine

8007411804076

PAEU0231 - Kit van 2 multi-purpose 
microfibre doeken

- 2 reinigingsdoeken voor de FAV30

A - assortiment

POL-049

24,90 €Vpe:

8007411802966

PAEU0332 - Set van 2 dweilen voor 
Vaporforce-borstel

- 2 reinigingsdoeken voor de SV440

A - assortiment

POL-048

24,90 €Vpe:

8007411804151

PAEU0244  - Detergent HPMED voor 

Steam Disinfector

- Hulpmiddel voor de ontsmettingsactie.

- Reinigingsmiddel voor gebruik in combinatie met Steam 

- Hulpmiddel voor de desinfecterende werking van stoom

A - assortiment

POL-028

19,90 €Vpe:

- 50 ml

- Is ideaal om slechte geuren te elimineren.

8007411803093
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PAEU0285 - Frescovapor Luchtverfrisser 

Capture Geur Vaporetto

- Kan vervelende geuren vangen

- Laat frisse geur door het huis in combinatie met stoom

- Te gebruiken voor PTEU0257, PTEU0274 en PTEU0249

A - assortiment

POL-002

24 16,90 €Vpe:

- 2 flacons/doos

8007411803765

PAEU0352 - Kit van 2 doeken Forzaspira 

Window Cleaner AG200 and AG220 Plus

- Gebruik in combinatie met de spuitfles

-verwijdert het meest hardnekkige vuil van glazen/spiegels

- Kit van 2 doeken Forzaspira Window Cleaner AG200 and 

A - assortiment

POL-166

9,90 €Vpe:

-Compatibel met Forzaspira Windows Cleaner AG200/220 

-maakt het reinigen van glas, spiegels en kristallen sneller

8007411804465

PAEU0354 - Set van 2 microvezeldoeken 

voor delicate oppervlakken, hout

- ideaal voor verticale oppervlakken zoals houten deuren

- om delicate vloeren zoals hout en parket te reinigen

-  Kit van 2 microvezeldoeken voor delicate oppervlakken, 

A - assortiment

POL-165

15,90 €Vpe:

- wasbaar in de machine

- compatibel met Moppy

- Gekenmerkt door ultra-absorberende vezels

8007411804496

PAEU0346 - Kit van 20 elektrostatische 
doekjes Moppy

- zijn aan de brede, platte bezemkop van de Moppy bevest

- verwiijdert het vuil in alle zachtheid

-  Kit van 20 elektrostatische doekjes Moppy

A - assortiment

POL-164

3,90 €Vpe:

- compatible met Moppy

- vangen haar en dierenharen snel en efficiënt

8007411804373

PAEU0344 - Kit of 3 mixed brush 
Vaporetto

- De borstels hebben drie verschillende formaten

- ideaal voor het verwijderen van het moeilijkste vuil

- Set bestaande uit 3 nylon borstels

A - assortiment

POL-163

9,90 €Vpe:

- Compatibel met Vaporetto

- om effectief op alle oppervlakken te werken

8007411804342

PAEU0340 - Kit of 2 cloths for Vaporflexi 

brush

- glijdt gemakkelijk met hun polyester inzetstukken

- geschikt voor alle type vloeren

- 2 microfibre reinigingsdoeken voor de Vaporflexi-borstel

A - assortiment

POL-162

31,90 €Vpe:

- Compatibel met Vaporetto Pro95_TURBO FLEXI, Vaporett

8007411804304
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PAEU0343 - Vaporflexi brush

- eenvoudige bevestiging van de dweil

- combineert functionaliteit en flexibiliteit

- Vaporflexi brush

A - assortiment

POL-161

31,90 €Vpe:

- voor het opfrissen van tapijten en vloerkleden

- reinig alle soorten vloeren

8007411804335

PAEU0226 - Lecoaspira Lecologico HEPA 

Filter H13

- garantie voor een hoog filtervermogen

- kan de kleinste stofdeeltjes vasthouden

- Lecoaspira Lecologico HEPA-filter H13

A - assortiment

POL-160

19,90 €Vpe:

- Compatibel met Vaporetto Lecoaspira

8007411802911

PAEU0205 - Forzaspira Lecologico Parquet 

Brush

-Compatibel met Vaporetto Lecoaspira, Forzaspira Lecologi

- ideaal voor het stofzuigen van allerlei delicate vloeren

- Forzaspira Lecologico parketborstel

A - assortiment

POL-159

26,90 €Vpe:

8007411802706

PAEU0330 - Small brush + rotating insert 
Forzaspira Series SR

- Wordt rechtstreeks op de draagbare stofzuiger bevestigd

- De borstel is geschikt voor het stofzuigen van kleine opp

- Kleine borstel + roterend inzetstuk Forzaspira Serie SR

A - assortiment

POL-158

11,90 €Vpe:

- Compatibel met Forzaspira series SR

- verwijder vuil van tapijten en vloeren in het huis

8007411804137

PAEU0329 - Filter Unit (GRID + TTNT) 
Forzaspira SR

- Compatibel met Forzaspira SR-serie oplaadbare stoombor

- behoudt de fijnste vuildeeltjes

- Filtergroep (Grid + Nonwoven Filter)

A - assortiment

POL-157

13,90 €Vpe:

8007411804120

PAEU0328 - Forzaspira battery charger SR 

25.9 Plus

- Compatibel met Forzaspira SR 25.9 Plus

- laad de batterij van uw stofzuiger snel op in 4,5 u

- Batterijlader voor Forzaspira SR 25.9 Plus

A - assortiment

POL-156

35,90 €Vpe:

8007411804113
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PAEU0327 - Forzaspira Battery Charger SR 

18.5

- Compatibel met Forzaspira SR 18.5

- laad de batterij van uw stofzuiger snel op in 4,5 u

- Batterijlader voor Forzaspira SR 18.5

A - assortiment

POL-155

32,90 €Vpe:

8007411804106

PAEU0326 - Forzaspira SR 25.9V 

herlaadbare batterij

- Montage met één klik

- geeft u een autonomie van maximaal 56 minuten stofzui

- Forzaspira SR 25.9V herlaadbare batterij

A - assortiment

POL-154

153,90 €Vpe:

- Compatibel met Forzaspira SR 25.9

- herlaadt in slechts 4,5 uur

8007411804090

PAEU0325 - Forzaspira SR 18.5V 

herlaadbare batterij

- Montage met één klik

- geeft u een autonomie van maximaal 45 minuten stofzui

- Forzaspira SR 18.5V herlaadbare batterij

A - assortiment

POL-153

117,90 €Vpe:

- Compatibel met Forzaspira SR 18.5

- herlaadt in slechts 4,5 uur

8007411804083

PAEU0306 - Spray bottle with microfibre 
cloth Forzaspira window cleaner

- microvezeldoek verwijdert zelfs het meest hardnekkige v

- u kunt uw favoriete reinigingsproduct gebruiken

- Spuitfles met microvezeldoek Forzaspira glazenwasser

A - assortiment

POL-152

25,90 €Vpe:

- Compatibel met Forzaspira window cleaner series AG

8007411803888

PAEU0305 - 170 mm zuigmond Forzaspira 
glazenwasser

- Compatibel met Forzaspira series AG

- reinigt de kleinste oppervlakken zoals ramen, spiegels

- Forzaspira raamreiniger

A - assortiment

POL-151

19,90 €Vpe:

8007411803871

PAEU0304 - Complete set filters 

Forzaspira MC330 Turbo

- houdt zelfs de fijnste vuildeeltjes tegen

- de filter die uw stofzuiger efficiënter maakt

- set filters Forzaspira

A - assortiment

POL-150

16,90 €Vpe:

- Compatibel met Forzaspira MC330_Turbo

- verhoogt het filtratieniveau

8007411803864
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PAEU0280 - Forzaspira Polyester Filter 

voor vacuum cleaners

- hierdoor kan de HEPA-filter beter werken

- de filter die uw stofzuiger efficiënter maakt

- Forzaspira polyester filter

A - assortiment

POL-149

7,90 €Vpe:

- Compatibel met Forzaspira C110 and Airtech C100

8007411803642

PAEU0279 - Forzaspira Hepa Filter H13 

voor stofzuigers

- kan de fijnste stof-en vuildeeltjes vasthouden

- de HEPA-filter is de laatste filtratiefase

- Forzaspira Hepa filter H13

A - assortiment

POL-148

10,90 €Vpe:

- Compatibel met Forzaspira C110 and Airtech C100

- voorkomt dat vuil opnieuw in de omgeving wordt gebrac

8007411803635

PAEU0235 - Forzaspira SE110 Hepa Filter 

H13

- laat de motor beter ademen

- helpt om uw toestel efficiënter te houden

- Hepa filter H13

A - assortiment

POL-147

15,90 €Vpe:

- in de kit zitten twee Frescoaspira-luchtverfrissertabs

- compatibel met Cinderella série AS et Forzaspira SE110

- wasbaar onder lopend water

8007411803000

PAEU0331 - Unico Filters kit Frescoaspira

- minimale emissie naar de lucht

- de HEPA + dubbele filter houden de kleinste onzuiverhed

- Unico filterskit Fresoaspira

A - assortiment

POL-146

35,90 €Vpe:

- in de kit zitten twee Frescoaspira-luchtverfrissertabs

- gemakkelijk schoon te maken en snel terug te plaatsen

8007411804144

PAEU0298 - Unico 2 in 1 lance

-twee verschillende sproeiers: taps toelopend of met borst

- elke hoek van het huis kan worden schoongemaakt

- Unico filterskit

A - assortiment

POL-145

10,90 €Vpe:

- compatibel met Unico

8007411010583

PAEU0295 - Unico filters kit

- behoud de fijnste onzuiverheden

- De HEPA-filter en de dubbele filter voor de vuilwatertank

- Unico filterskit

A - assortiment

POL-144

20,90 €Vpe:

- gemakkelijk schoon te maken en snel terug te plaatsen

- met minimale heruitzending naar de omgevingslucht

8007411010552
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PAEU0294 - Unico cleaning kit

- 1 zuigmond geschikt voor het verwijderen van vuil en sto

- 1 stoomconcentrator met kleine borstel met nylon haren

- Unico reinigingskit

A - assortiment

POL-143

36,90 €Vpe:

- compatibel met Unico

8007411010545

PAEU0293 - 2 in 1 borstel + doekje Unico

- ook voor het reinigen van glazen oppervlakken

- reinigt mbv stoom stoffen in uw interieur

- borstel 2 +1 doekje Unico

A - assortiment

POL-142

41,90 €Vpe:

- compatibel met Unico

8007411010538

PAEU0291  - Geïntegreerde accessoire 

houder Unico

- om de accessoires binnen handbereik te houden

- kan aan het apparaat worden bevestigd

- geîntegreerde accessoires houder

A - assortiment

POL-141

8,90 €Vpe:

- compatibel met Unico

8007411010514

PAEU0290  - Unico vertikale handgreep

- compatibel met Unico

- u kunt de Unico gemakkelijk in elke richting verplaatsen

- verticaal handvat

A - assortiment

POL-140

55,90 €Vpe:

8007411010507

PAEU0289 - Sockettes-set voor 2 in 1 
UNICO-borstel

- Mag in de wasmachine op 60°

- Ideaal voor het reinigen van stoffering

- 2 zachte reinigingsdoekjes

A - assortiment

POL-139

16,90 €Vpe:

- 100% katoen

- Compatibel met UNICO

8007411010491

PAEU0283  - Stoomconcentrator met 

kleine nylon borstel vaporetto

- met de borstel krijg je een meer schurende werking

-  u kunt richten waar de stoomstraal wordt verspreid

- De set bestaat uit een stoomconcentrator en nylon borst

A - assortiment

POL-138

28,90 €Vpe:

- compatibel met Vaporetto

807411803673

Geldig vanaf:
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PAEU0237 - Vaporetto driehoekige borstel

- compatibel met Vaporetto

- om moeilijke plekken in hoeken schoon te maken

- Driehoekige borstel

A - assortiment

POL-134

52,90 €Vpe:

8007411803024

PAEU0236 - Stoom Lans Vaporetto

- compatibel met Vaporetto

- stelt u in staat om krappe ruimtes schoon te maken

-De hogedruklans verhoogt het stoomvermogen van uw Va

A - assortiment

POL-133

28,90 €Vpe:

8007411803017

PAEU0228 - Behangpapier stripper 

Vaporetto

- met behulp van stoom smelt de lijm in seconden

- om behang moeiteloos van muren te verwijderen

- Het papierafbijtmiddel-accessoire

A - assortiment

POL-132

42,90 €Vpe:

- compatibel met Vaporetto

8007411802935

PAEU0297 - Set van 3 kleine messing 
borstels

- compatibel met Vaporetto

- om harde oppervlakken met hardnekkig vuil te reinigen

- Kit met 3 kleine messing borstels

A - assortiment

POL-126

21,90 €Vpe:

8007411010576

PAEU0296 - Set van 3 kleine gekleurde 
borstels Vaporetto Lecoaspira Unico

- voor elk type oppervlak

- helpt het meest hardnekkige vuil te verwijderen

- Kit met 3 kleine gekleurde borstels met nylon haren

A - assortiment

POL-125

12,90 €Vpe:

- compatibel met Vaporetto

8007411010569

PAEU0216 - Kit 3 kleine borstels met 

nylon vaporetto

- compatibel met Vaporetto

- voegen een schurende kracht aan de kracht van de stoo

- Kit bestaat uit 3 borstels met nylon haren

A - assortiment

POL-124

11,90 €Vpe:

8007411802812
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PAEU0209 - Kit 3 kleine nylon borstels 

Vaporetto

- compatibel met Vaporetto

- voegen een schurende kracht aan de kracht van de stoo

- De set bevat 3 nylon borstels

A - assortiment

POL-123

13,90 €Vpe:

8007411802744

PAEU0229 - Mini turbo borstel Forzaspira 

Lecologico

- perfect voor het reinigen van meubels en auto

- het accessoire voor een krachtigere zuigkracht

- Ideaal voor het verwijderen van dierenhaar en haren

A - assortiment

POL-122

35,90 €Vpe:

- compatibel met Forzaspira Lecologico

8007411802942

PAEU0319 - Kit met 2 microfiber doeken 

+1 sponzen socket

- Mag in de wasmachine

- 1 socket

- 2 wasbare microfibre doekjes

A - assortiment

POL-121

29,90 €Vpe:

- 90% polyester 10% polyamide

- 100% katoen

- Compatibel met Vaporetto Lecoaspira

8007411804021

PAEU0309 - Kit met 2 microfiber doeken 
voor het reinigen van ramen

- gebruik de spray

- geschikt voor alle ramen van uw huis

- 2 microfibre reinigingsdoeken voor Forzaspira serie AG

A - assortiment

POL-120

24,90 €Vpe:

- verwijdert het vuil

8007411803918

PAEU0307 - Kit van 2 doeken + 2 sockets 
Vaporetto

- compatibel met Vaporetto

- 2 katoenen doekjes voorde meubels

- 2 microfibre reinigingsdoeken voor de vloer

A - assortiment

POL-119

21,90 €Vpe:

- gemakkelijk te gebruiken

8007411803895

PAEU0301 - Set van 2 high-glide doeken

- handwas

- voor een optimale glijding

- 2 microfibre doekjes

A - assortiment

POL-118

23,90 €Vpe:

- 74% Polyester - 17% Polyamide - 9% Acryl

- Compatibel met SV330

8007411803833
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PAEU0300 - Kit met of 2 microfibre 

doeken

- handwas

- voor het reinigen en ontsmetten van vloeren

- 2 microfibre doekjes

A - assortiment

POL-117

23,90 €Vpe:

- 86,5% Polyester - 13,5% Polyamide

- Compatibel met SV330

8007411803826

PAEU0287 - Kit met 2 wasbare microfiber 

doeken

- Mag in de wasmachine

- Ideaal voor het reinigen van delicate vloeren

- 2 wasbare microfibre doekjes

A - assortiment

POL-115

27,90 €Vpe:

- 90% polyester 10% polyamide

- Compatibel met Unico

8007411010477

PAEU0286 - Kit met 2 wasbare microfiber 

doeken

- Mag in de wasmachine

- Ideaal voor het reinigen van alle vloeren

- 2 wasbare microfibre doekjes

A - assortiment

POL-114

25,90 €Vpe:

- 90% polyester 10% polyamide

- Compatibel met Unico

8007411010460

PAEU0282 - Kit van 6 Sockettes Vaporetto

- Mag in de wasmachine

- Ideaal voor het reinigen van stoffering

- 6 zachte reinigingsdoekjes VAPORETTO

A - assortiment

POL-113

10,90 €Vpe:

- 100% katoen

- Compatibel met Vaporetto

8007411803666

PAEU0281 - Kit van 4 dweilen Vaporetto

- 60% katoen 40% polyester

- voor alle type vloeren

-  set van 4 doeken in geweven stof

A - assortiment

POL-112

24,90 €Vpe:

- Mag in de wasmachine

8007411803659

PAEU0275 - Kit van 2 high glide microfibre 

dweilen

- Bevestigingssysteem met trekkoord

- Handwas of op programma delicate was

- Set van 2 microfiber wasbare dweilen SV300

A - assortiment

POL-111

28,90 €Vpe:

- gemakkelijk te gebruiken

- 74% Polyester - 17% Polyamide - 9% Acryl

8007411803581
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PAEU0219 - Kit van 2 doeken met 

trekkoord Turbo Mop

- 3 doekjes voor grondige reiniging

- Makkelijk glijdend

-  2 rechthoekige microvezeldoeken

A - assortiment

POL-110

25,90 €Vpe:

- doeken: 90% Polyester - 10% Polyamide

-  sockettes: 100% katoen

- Mag in de wasmachine

8007411802843

PAEU0218 - Kit van 2 delicate dweilen 

Vaporetto Lecoaspira parquet

- Mag in de wasmachine

- speciaal ontworpen voor het reinigen van delicate vloere

- 2 zachte reinigingsdoekjes Lecospira parket

A - assortiment

POL-109

9,90 €Vpe:

- 100% katoen

- Compatibel met Vaporetto Lecoaspira

8007411802836

PAEU0217 - Kit van 4 doeken + 6 sockets 

Vaporetto

- wasbaar in de wasmachine

- 100% katoen

- kit van 4 + 6 reinigingsdoeken voor de Vaporetto

A - assortiment

POL-108

30,90 €Vpe:

- doekjes van sponsstof

- reinigt alle vloeren

8007411802829

PAEU0210 - Kit van 4 doeken + 6 sockets 
Vaporetto

- wasbaar in de wasmachine

- 100% katoen

- kit van 4 + 6 reinigingsdoeken voor de Vaporetto

A - assortiment

POL-107

19,90 €Vpe:

- doekjes van sponsstof

- reinigt alle vloeren

8007411802751

PAEU0323 - Frescoaspira pads pulito

- Kan vervelende geuren vangen

- Laat frisse geur door het huis

- Te gebruiken voor Forzaspira MC350_Turbo & Fresh

A - assortiment

POL-106

10 20,90 €Vpe:

- 10 tabletten/doos

8007411804069

PAEU0322 - Frescoaspira pads aromatico

- Kan vervelende geuren vangen

- Laat frisse geur door het huis

- Te gebruiken voor Forzaspira MC350_Turbo & Fresh

A - assortiment

POL-105

10 20,90 €Vpe:

- 10 tabletten/doos

8007411804052
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PAEU0316 - KIT 2 UNIVERSELE DOEKEN 

LECOASPIRA

- geschikt voor de wasmachine

- eenvoudig bevestigingssysteem

- geschikt voor alle soorten vloeren

A - assortiment

POL-104

23,90 €Vpe:

8007411803994

PAEU0317 - Kit van 2 delicate dweilen 

Vaporetto Lecoaspira

- Mag in de wasmachine

- Ideaal voor het reinigen van parket

- 2 zachte reinigingsdoekjes Lecospira

A - assortiment

POL-057

39,90 €Vpe:

- 100% katoen

- Compatibel met Vaporetto Lecoaspira

8007411804007

PAEU0088 - Bioecologisch anti-schuim 

deodorant ( agrumgeur)- Geur: AGRUM

- Inhoud: 20 injectieflacons met elk 5 ml

A - assortiment

POL-056

12,90 €Vpe:

8007411801174

PAEU0342-2 Microfibre doeken voor 
Moppy

- voor alle oppervlakken

- wasbaar in de machine

- 2 reinigingsdoeken voor de Moppy

A - assortiment

POL-050

19,90 €Vpe:

- gemakkelijk hanteerbaar systeem

8007411804311

Geldig vanaf:

Tel: 0032(0)11 82 37 97
Mail: info@befrako.be

27/02/2020 www.befrako.be

BEFRAKOKMO - Zone Molenheide 4081
3520 Zonhoven

Pag. 16/16

BTW-TVA : BE 0463 716 913



 

 
 

 
 

 
 

 

BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Els KREEMERS 
+32 472 94 65 03 

Els.Kreemers@befrako.be 

 

 

 

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend ! 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

CHIEF OPERATIONS OFFICER 

Wes Valcke 
Wes.Valcke@befrako.be   

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 
+32 11 82 37 97 
info@befrako.be  

Prijslijst geldig van 01/01/2020 tot volgende prijsaanpassing of tot uitputting van de voorraad. De aankoopprijzen (AKP) zijn netto 
eenheidsprijzen exclusief BTW, behoudens vergissingen of weglatingen. De aanbevolen advies verkoopprijzen zijn inclusief BTW 21%. Alle prijzen 
zijn exclusief de Recupel en BEBAT-bijdrage, overeenkomstig de vigerende tarieven 2020, behoudens vergissingen of weglatingen.    
De code "Assort" duidt de beschikbaarheid van de goederen aan:  
- Code A = goederen zijn beschikbaar uit onze magazijnen te Zonhoven en leverbaar binnen 5 dagen na schriftelijke bestelling.   
- Code B = goederen zijn beschikbaar per verpakkingseenheid (VPE) en leverbaar binnen 10 dagen na schriftelijke bestelling. 
- Code T  = toebehoren, leverbaar met een levertermijn van 10 dagen na schriftelijke bestelling. 

De servicecode houdt in: 
- Code R   = Repair d.w.z. de goederen vallen onder de herstelprocedure, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden 2020. 
- Code R* = Repair at Home d.w.z. binnen de garantieperiode wordt het toestel aan huis hersteld door een door ons erkende servicedienst. 
- Code X   = Exchange d.w.z. bij defect binnen de wettelijke garantieperiode worden deze goederen omgeruild/gecrediteerd. 

De garantieperiode wordt aangeduid door de kolom "Gar" en geeft het aantal jaren garantie aan dat door de fabrikant aan dit product werd 
toegekend. De wettelijke minimumwaarborg periode bedraagt 2 jaar.  
Het Franco leveringsbedrag bedraagt € 300 exclusief B.T.W. Op alle bestellingen, kleiner dan € 300 netto, wordt een transportkost van € 10 Excl. 
BTW aangerekend. Deze bedragen zijn berekend op de gekende tarieven 2016 en kunnen te allen tijde aangepast worden onder druk van de 
wijzigende economische omstandigheden. 
Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum, behoudens anders overeengekomen. Voor het overige blijven de voorwaarden, zoals gekend, van 
kracht voor het jaar 2020.  

Bezoek onze websites - Visitez nos site web 
www.befrako.be | www.singer.be | www.pfaffbelgium.be | www.husqvarnavikingbelgium.be 
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La liste de prix est valable à partir du 01/01/2020 jusqu’au prochain changement des prix ou jusqu’à rupture du stock. Les prix d’achats indiqués 
sont des prix nets (hors TVA), sous réserve d’erreurs ou d’omissions. Les prix de vente conseillés sont TVA compris (21%). Tous les prix sont hors 
contributions Recupel et Bebat, conformes aux tarifs 2020 en vigueur, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. 
Le code ‘Assort’ indique la disponibilité des marchandises :  
- Code A = Les marchandises sont disponibles dans notre dépôt à Zonhoven et sont livrables dans les 5 jours dès réception de votre 

commande écrite. 
- Code B = Les marchandises sont disponibles par unité d’emballage (UDE) et livrables dans un délai de 10 jours dès réception de votre 

commande écrite. 
- Code T = Accessoires, livrables dans les 10 jours dès réception de votre commande écrite.  

Le code service contient : 
- Code R   = Repaire ce qui signifie que les marchandises sont soumises à la procédure de réparation, telle que déterminée dans nos 

conditions générales 2020. 
- Code R* = Repaire at Home ce qui signifie que pendant la période de garantie les marchandises seront réparées à domicile par un 

réparateur agréé. 
- Code X   = Exchange ce qui signifié qu’en cas de panne pendant la période de garantie, les marchandises seront échangées/créditées. 
La durée de garantie est marquée sous la colonne ‘Gar’ qui indique la durée de garantie accordée au produit par le fabricant. La garantie légale 
minimum est de 2 ans. 

Le montant de commande minimum pour une livraison franco est de € 300 hors TVA. Si le montant de commande est moins de €300 net, un 
forfait pour les frais de transport de € 10 Hors TVA sera facturé. Ces montants sont calculés à base des tarifs connus de janvier 2020 et peuvent 
être adaptés à tout moment sous la pression des changements économiques. 

Toutes nos factures sont payables au plus tard dans les 30 jours après la date de facture, sauf convention contraire. Pour le reste, les conditions 
connues restent en vigueur en 2020. 
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