
Catalogus 
2019/2020

Universele accessoires en 
reinigingsmiddelen voor thuis

WASSEN KOKEN KOELEN STOFZUIGEN STRIJKEN KOFFIE

Het beste voor uw huishoudtoestellen

www.careplusprotect.com

Professional care for your home



Het beste voor uw huishoudtoestellen

De missie van Care+Protect is samengevat in zijn  
naam, die Verzorgen+Beschermen betekent, en zijn  
baseline. Professionele producten voor de 
instandhouding, het onderhoud en de  
bescherming van het huis en van toestellen.

Regelmatig onderhoud van uw huishoudtoestellen is 
cruciaal en enkel door professionele producten te gebruiken 
kunt u de levensduur en de efficiëntie op lange termijn 
verlengen.

Dankzij de ervaring van de Candy Group, een groe, waarvan 
de focus altijd al de productie van huishoudtoestellen was 
en waarvan Care+Protect deel uitmaakt, is er een compleet 
gamma aan producten ontwikkeld voor uitstekende resultaten.

Dankzij ervaring, professionaliteit en de onafgebroken 
zoektocht naar innovatie zorgt Care+Protect voor een uiterst 
gespecialiseerd gamma, dat wordt aanbevolen door grote 
fabrikanten van huishoudtoestellen.



In het “Wist u dat...”-vak in elk hoofdstuk vindt u advies en aanbevelingen van 
onze technici, die experts zijn op het vlak van huishoudtoestellen en altijd weten 
hoe u ze het beste kunt onderhouden. 

Om nog meer te weten te komen over onze individuele producten en hoe ze ten volle te benutten, 
kunt u onze video’s bekijken op ons toegewijde YouTube-kanaal voor Care+Protect.

Deze catalogus is verdeeld in 6 hoofdstukken zodat u de producten van elke categorie van 
huishoudtoestellen gemakkelijk kunt terugvinden.

WASSEN

STOFZUIGEN

STRIJKEN

KOKEN

KOELEN

KOFFIE

Bovendien willen we er altijd zijn voor onze klanten en ze een gamma 
aanbieden dat aansluit bij hun behoeften. In het “Speciaal voor u”-vak vindt u wat 
onze klanten het meest appreciëren van onze producten, echte voordelen die het 
leven in huis nog gemakkelijker maken.

Speciaal voor u

W
is

t u
 dat...

Universele accessoires en reinigingsmiddelen voor thuis

• Onderhoud 6
• Wasparfums 10
• Reinigingsmiddelen en onderhoud voor vaatwasmachines 12
• Stapelkits en accessoires voor droogtrommels 14
• Inlaten en slangen voor wasmachines en vaatwasmachines 18

• Reinigingsmiddelen en onderhoud voor keukenoppervlakken 24
• Wasemkapfilters 26
• Accessoires 34

• Reinigingsmiddelen, deodoranten en accessoires voor stofzuigers 42

• Onderhoud 46

• Onderhoud 50

• Reinigingsmiddelen en geurbestrijders voor koelkasten en vriezers 38

KOKEN

KOELEN

STOFZUIGEN

STRIJKEN

KOFFIE

23

37

41

45

49

WASSEN 5

Professional care for your home



4 5

W
AS

SE
N

Wassen

Een ruim gamma van accessoires, ontkalkers, hygiënische reinigers en 
parfums voor wasmachines, vaatwasmachines en droogtrommels.
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3-in-1- Ontkalker - Ontvetter - Hygiënische reiniger Magnetische ontkalker

Onderhoud

CDP1012 35601768 EAN 8016361934573 12 zakjes x50gr

CDP1004 35601769 EAN 8016361934580 4 zakjes x50gr

3-IN-1- ONTKALKER - ONTVETTER - 
HYGIËNISCHE REINIGER
Combineert ontkalken, ontvetten en 
ontsmetten op een efficiënte manier in één 
product. Verwijdert ketelsteenafzettingen, reinigt 
grondig en verwijdert schimmel en onaangename 
geuren, wat de levensduur van het toestel 
verlengt en het energieverbruik vermindert.
Een maandelijkse behandeling wordt aangeraden.
Beschikbaar in twee pakketgroottes van 12 of 4 
zakjes met individuele dosissen.

Een praktisch en efficiënt product, de 
ideale oplossing om uw toestellen te 
beschermen en hygiënisch te houden.

Verwijdert 
kalk

Ontvet en 
verwijdert 
geuren

Verlengt de 
levensduur van 
het toestel

In de wasmachine In de vaatwasser

•  Ketelsteen wordt gevormd door water met grote gehalten 
calcium, magnesium en andere mineralen die zich al vanaf 
de eerste dag van gebruik beginnen afzetten op de 
verwarmingselementen en inwendige onderdelen van 
een toestel.

• Afzettingen zorgen ervoor dat het verwarmingselement 
oververhit, wat een negatieve invloed heeft op de 
normale werking. Kalkafzettingen verwijderen helpt om 
het energieverbruik laag te houden en de prestaties 
van het toestel op peil te houden, waardoor zijn 
levensduur wordt verlengd. Er wordt aangeraden om 
maandelijks een ontkalkbehandeling uit te voeren.

W
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Hij verwijdert 
onaangename geuren,  

vet en schimmel die schuilgaan  
in de binnenste onderdelen  

van het toestel.

Lager energieverbruik.

Properheid en hygiëne  
voor het hele gezin.

Giet het zakje rechtstreeks in 
de trommel en start een lege 
cyclus (zonder wasgoed) aan de 
maximumtemperatuur, zonder 
voorwas.

Giet de helft van het zakje op 
de bodem van de vaatwasser 
en de andere helft in het 
vaatwasmiddelbakje en start een 
lege cyclus (zonder vaat) aan de 
maximumtemperatuur, zonder 
voorwas.

WMD1001W 35601927 EAN 8016361957794

MAGNETISCHE ONTKALKER
Vanaf de eerste dag van gebruik helpt 
hij de vorming  van schadelijk 
ketelsteen te voorkomen, waardoor 
verwarmingselementen properder blijven en 
de levensduur van uw toestel wordt verlengd. 
Hij verzacht hard water waardoor er zowel 
minder energie als wasmiddel wordt gebruikt 
en de wasprestatie verbetert.

Voorkomt 
kalksteen

Beperkt het 
energieverbruik

Verlengt de 
levensduur van 
het toestel

Monteer de magnetische 
ontkalker tussen de kraan  

en de waterleiding Krachtige magneten

• De magnetische ontkalker voorkomt dat er ketelsteen 
wordt gevormd op de inwendige onderdelen van het 
toestel.

• Hij maakt gebruik van een krachtig magnetisch veld om 
het water een bepaald pad te laten volgen, waarbij de 
harde zoutmolecules worden afgebroken en calciet wordt 
omgevormd in aragoniet, dat blijft hangen en eenvoudig 
wordt meegesleept door de stroom van afgevoerd water.

• Het gebruik van de magnetische ontkalker wordt 
aangeraden voor gebieden met erg hard water.

 Door het gebruik ervan is de bescherming van de 
verwarmingselementen en inwendige onderdelen vanaf 
de eerste dag gegarandeerd, wat de prestaties op peil 
houdt en het verbruik laag.

Preventie 
vanaf de 

eerste dag

Aanbevolen 
onderhoud

Uw wasgoed zal zacht zijn 
en de stoffen worden beschermd.

De vaat zal properder 
en glanzender zijn.

Lager energieverbruik.

Snel en gemakkelijk te installeren.

Volledig veilig 
voor de omgeving.

Voor wasmachines Voor vaatwassers

Sp
eciaal voor u Sp

eciaal voor uW
is

t u
 dat...
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Hygiënische reinigingstabletten voor wasmachines en vaatwassers Onderhoudskit voor wasmachines en vaatwassers

CDT1005 35602255 EAN 8059019010496  5 TABLETTEN x 20 g

CDT2005 35602256 EAN 8059019010502  5 TABLETTEN x 20 g

REINIGINGSTABLETTEN 
VOOR WASMACHINES
Dit pak Care+Protect-reinigingstabletten voor wasmachines 
bevat 5 x 20 g actieve tabletten. De professionele 
formule met actieve enzymen maakt de tabletten 
ideaal voor het grondig reinigen van het filter en de interne 
onderdelen van de wasmachine. Reinigingstabletten 
verwijderen vet en wasresten, terwijl ze ook ontsmetten en 
een aangename lavendelgeur achterlaten. Dankzij de 
voorgesneden doos zijn de tabletten gemakkelijk te pakken.

REINIGINGSTABLETTEN 
VOOR VAATWASSERS
Dit pak Care+Protect-reinigingstabletten voor vaatwassers 
bevat 5 x 20 g actieve tabletten. De professionele formule 
met actieve enzymen maakt de tabletten ideaal voor het 
grondig reinigen van het filter en de interne onderdelen van 
de vaatwasser (leidingen, kuip, sproeiarmen). De tabletten 
verwijderen vet en wasresten, ontsmetten de vaatwasser 
en laten een frisse citroengeur achter. Dankzij de 
voorgesneden doos zijn de tabletten gemakkelijk te pakken.

Verwijdert 
was- en 
wasmiddelresten

Ontvet en 
verwijdert 
wasresten

Voert 
hygiënische 
reiniging uit 
en verwijdert 
onaangename 
geuren

Voert 
hygiënische 
reiniging uit 
en verwijdert 
onaangename 
geuren

Safe touch - In 
water oplosbare 
beschermfolieverpakking

Safe touch - In 
water oplosbare 
beschermfolieverpakking

Mettertijd kunnen resten van wasmiddelen zelfs op afdichtingen en de 
meeste verborgen plekjes voor vuile afzettingen zorgen. De samenstelling 
van het enzym garandeert een grondige reiniging van de wasmachine.
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ONDERHOUDSKIT VAATWASMACHINE
Deze kit zorgt voor een grondige reiniging van het filter en 
alle inwendige onderdelen van de vaatwasser. Hij zorgt 
voor meer bescherming tegen ketelsteen, verminder 
het energieverbruik en verlengt de levensduur van het 
toestel. Hij bevat 1 magnetische ontkalker, 1 maandelijkse 
3-in-1--ontkalkpoederbehandeling en 6 hygiënische 
reinigingstabletten.
Kies de kit om geld te besparen.

ONDERHOUDSKIT WASMACHINE
Deze kit zorgt voor een grondige reiniging van de wastrommel, 
leidingen, plastic afdichtingen en alle inwendige onderdelen 
van de wasmachine. Hij zorgt voor meer bescherming tegen 
ketelsteen, verminder het energieverbruik en verlengt de 
levensduur van het toestel.
Hij bevat 1 magnetische ontkalker, 1 maandelijkse 3-in-1--
ontkalkpoederbehandeling en 6 hygiënische reinigingstabletten.
Kies de kit om geld te besparen.

WMD1010-K 35602105  EAN 8016361975774 

WMD1020-K 35602104  EAN 8016361975767 

WMD1002-K  35602103 EAN 8016361975750

ONTKALKKIT VOOR WASMACHINES 
EN VAATWASMACHINES
Deze kit zorgt voor meer bescherming tegen 
ketelsteen, verminder het energieverbruik en 
verlengt de levensduur van uw wasmachine 
en vaatwasser. Hij bevat 1 magnetische 
ontkalker en 2 maandelijkse 3-in-1--
ontkalkpoederbehandelingen.
Kies de kit om geld te besparen.

Voorkomt 
en 
verwijdert 
kalksteen

Voorkomt en 
verwijdert 
kalksteen

Beperkt het 
energieverbruik

Voert 
hygiënische 
reiniging 
uit en 
neutraliseert 
onaangename 
geuren

Verlengt de 
levensduur 
van het 
toestel

Ontvet en 
verwijdert 
wasresten

Maximale 
efficiëntie bij  

60°C

Ideaal voor het 
ontsmetten van 

de wastrommel na 
het wassen van 

tapijten vol stof en 
dierenhaar.

Ideaal voor  
de veiligheid  

van het hele gezin 
en het wassen  

van zelfs de 
kleinste vaat. 

Speciaal voor u

Speciaal voor u

Onderhoud

Wasresten verslechteren de prestaties van de vaatwasmachine, vooral 
indien ze zich in de buurt van het filter bevinden. Door maandelijks een 
professionele hygiënische reiniger te gebruiken worden alle inwendige 
onderdelen van het toestel grondig gereinigd.

Voorkomt en 
verwijdert 
kalksteen

Voert 
hygiënische 
reiniging 
uit en 
neutraliseert 
onaangename 
geuren

Ontvet en 
verwijdert 
wasresten

Maximale 
efficiëntie bij  

60°C

X1

X1

X2

FOR FREE

FOR FREE

FOR FREE
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Wasparfum Wasparfum

LPL1003F 35602037 EAN 8016361971103 100ml 

LPL1002M 35602036 EAN 8016361971097 100ml 

LPL1001B 35602035 EAN 8016361971080 100ml 

100% PURE ESSENCE GECONCENTREERD 
WASPARFUM
De parfums verbinden zich met de vezels, wat de stoffen 
een eenvoudige stijlvolle toets geeft. Geschikt voor alle 
types stoffen, kleuren en wasprogramma’s. Ook 
geschikt voor sportkledij. Dankzij hun speciale actieve 
formule blijft kleding tot 5 weken lekker ruiken.
Intense aangename geur zelfs na het drogen met de 
droogtrommel.
Maken geen vlekken.

Oorspronkelijke accenten van dennennaalden barsten uit in de 
bloemengeur van cyclamen. De bloemige aard heeft accenten van 
lavendel, tuinanjer en geranium. De houterige afwerking is intens 
door het cederhout en een levendige combinatie van coumarine en 
barnsteen.

De intense en levendige toets van neroli en sinaasappel voegt een 
intens bloemige consistentie toe die de geur van meiroos combineert 
met fluwele groene toetsen van geranium. De houterige afwerking is 
te danken aan de toetsen van boisée en is zoeter gemaakt door de 
warmte van vanille en coumarine. De geur blijft hangen dankzij het witte 
mos.

Frisse en tintelende toetsen van zoete sinaasappel worden 
gecombineerd met de betoverende geur van talk, die waarneembaar is 
van begin tot einde. Een geur die een explosieve energie vrijgeeft. Door 
de iris florentina en coumarine krijgt de combinatie warmte en blijft de 
geur langer hangen.

Geschikt 
voor alle 
types stof en 
wasprogramma

Samenstelling 
blijft lang 
actief

Geur blijft lang 
aanwezig na 
het drogen

Giet het parfum in het bakje voor de wasverzachter alvorens het geselecteerde wasprogramma te starten:
1 dop (5 ml) voor een delicate geur
2 doppen (10 ml) voor een intense geur

Wasparfums

• De geur bestaat voor 100% uit geconcentreerd parfum wat voor 
een grotere intensiteit zorgt ten opzichte van andere wasparfums 
op de markt met aanzienlijk lagere parfumpercentages (van 5 
naar 30%).

• Ze verbindt zich met vezels en stoffen tijdens de afsluitende 
spoelcyclus, wat voor een langdurige aangename geur zorgt.

• Aangezien het niet oplost in water, wordt de geur niet 
weggespoeld en ze wordt opnieuw geactiveerd telkens ze 
in contact komt met vocht. Hierdoor is het ook perfect voor 
sportkledij.

W
is

t u
 dat...

In de wasmachine

De intense 
parfums geven een 

stijlvolle toets aan uw wasgoed.

Het parfum bedekt de geur 
van de wasverzachter en blijft 
zelfs aanwezig na het drogen 

in de droogtrommel.

Actieve, langdurige geur.

Speciaal voor u

2x5ml=10ml5ml
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Vaatwasmiddelen Vaatwasseronderhoud

ALL-IN-ONE
REINIGINGSTABLETTEN VOOR 
VAATWASSERS
De professionele samenstelling garandeert elke dag 
perfecte wasresultaten en is effectief bij al de meest 
hardnekkige soorten vuil dankzij haar ontvettingskracht.
Continu gebruik van tabletten beschermt glas en 
roestvrij staal, houdt de vaat glanzend en voorkomt 
strepen en vlekken op de oppervlakken. De tabletten 
neutraliseren onaangename geuren en geven een 
frisse citroengeur af.

MULTIFUNCTIONEEL
• Reinigingsmiddel
• Ontvetter
• Zoutactie
• Spoelglansmiddel
• Beschermt kristal

De efficiëntie 
ervan is 
getest bij 11 
van de meest 
hardnekkige 
types vuil

Extra glans

Verwijdert 
onaangename 
geuren

Extra helder 
zonder 
strepen

Beschermt 
tegen 
vlekken en 
strepen

Essentieële 
citrusoliën

In water 
oplosbare 
folie

Helpt om 
sneller te 
drogen 

Geur die 
langer 
aanwezig blijft

De essentiële 
oliën verspreiden 
een aangename 
geur zonder de 

vaat aan te 
tasten.

Speciaal voor u

GEURVERWIJDERAAR VOOR 
VAATWASMACHINES
Verspreidt bij elke wasbeurt een aangename citrusgeur dankzij 
EVA, een niet-giftig thermoplastisch materiaal dat is doordrongen 
met essentiële oliën.
Twee langdurende en natuurlijke geuren: limoen en 
bloedsinaasappel. Met zijn praktische haak kan hij gemakkelijk 
rechtstreeks aan het bovenste rek van de vaatwasmachine 
worden gehangen. Efficiënt tot en met 100 wasbeurten.

LDR2001 35602034 EAN 8016361971073 500ml

CPO2002 35601775 EAN 8016361935273

LDT2040-K 35602106  EAN 8016361975781

SPOELGLANSMIDDEL VOOR 
VAATWASMACHINES
Laat de glazen en borden extra glanzen.
Beschermt tegen vlekken en strepen en helpt om sneller te 
drogen.

Perfecte 
wasresultaten 
en extra 
helder

Verwijdert 
onaangename 
geuren

Verwijdert 
kalk

WAS- & ONDERHOUDSKIT VOOR 
VAATWASMACHINES
De kit bevat 30 ALL-IN-ONE reinigingstabletten samen 
met 500 ml spoelglansmiddel om perfecte wasresultaten, 
zelfs bij het meest hardnekkige vuil, te garanderen en uw 
vaat extra te laten glanzen. De 2 geurverwijderaars zorgen 
voor een aangename geur. De maandelijkse 3-in-1--
ontkalkpoederbehandeling beschermt tegen ketelsteen, 
vermindert het energieverbruik en optimaliseert de wasresultaten.
Kies de kit om geld te besparen.

X4

Reinigingsmiddelen en onderhoud voor vaatwasmachines

Ze zijn getest bij 11 van de meest hardnekkige types van vuil zoals 
thee, rode wijn en tomatensaus, en leverden betere resultaten op meer 
algemene producten die in supermarkten worden verkocht.

W
is

t u
 dat...

In de vaatwasser

Perfecte 
wasresultaten, 

zelfs bij het meest 
hardnekkige vuil.

Speciaal voor u

LDT2030 35602032 EAN 8016361971059 30 TABLETTEN x 18 g
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Stapelkit Stapelkit

• Voor snel centrifugeren moet de droogtrommel 
volledig veilig en stabiel zijn vastgemaakt bovenop de 
wasmachine.

• De veiligheidsbinder in combinatie met de 
muurbevestiging is de ideale oplossing om de twee 
toestellen op elkaar te installeren, zonder een gat te 
moeten boren in de bovenkant van de wasmachine.

Ontzettend stabiel 
en veilig.

Snelle en gemakkelijke installatie.

Het uitschuifschap is handig bij het 
in- en uitladen van wasgoed.

 Het uitschuifschap is handig 
om wasgoed op te vouwen 
bij het leegmaken van de 

droogtrommel.

WSK1110U 35602039 EAN 8016361971127 

UNIVERSELE STAPELKIT MET 
UITSCHUIFSCHAP
Dankzij zijn bevestigingsbinder en muurbevestiging 
kunt u met de universele stapelkit uw droogtrommel 
veilig en volledig stabiel op uw wasmachine zetten, 
waardoor u nuttige ruimte bespaart in uw huis. Het 
praktische uitschuifschap, met een eindaanslag en een 
kantelbeveiliging, heeft een draagvermogen van 12 kg en 
maakt het volladen en leegmaken gemakkelijker. Het is ook 
handig om kleding op te vouwen terwijl u de droogtrommel 
leegmaakt.
De kit is geschikt voor alle machines met 
standaardafmetingen (met een diepte van 47 tot 62 cm), 
zelfs die met een ronde voorzijde. Het is een universele 
oplossing waarmee toestellen van verschillende fabrikanten 
op elkaar kunnen worden gestapeld.

Snel en 
gemakkelijk 
te monteren

Geschikt voor alle 
toestellen met 
standaardafmetingen, 
zelfs met ronde 
voorzijde

Veilig, duurzaam 
en stabiel, zelfs 
tijdens het 
centrifugeren

BESPAART RUIMTE

Uw droogtrommel bovenop 
de wasmachine stapelen 
is de ideale oplossing 
om nuttige ruimte te 
besparen in uw huis.

MAXIMALE VEILIGHEID

De kit bevat een kit met 
een veiligheidsbinder 
en een muurbevestiging 
om zelfs tijdens de snelste 
centrifugeercycli maximale 
veiligheid en stabiliteit te 
garanderen.

VOOR NA

60CM47-62
CM

Speciaal voor u

W
is

t u
 dat...

Stapelkits en accessoires voor droogtrommels
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Stapelkit Condensbuizen

WSK1101/1 35602136 EAN 8016361946705 

WHV1101 35601819 EAN 8016361945425 

WHV1102 35601820 EAN 8016361945432 

WSK1102/1  35602137 EAN 8016361960510  

STAPELKIT VOOR WASMACHINES EN 
DROOGTROMMELS
Hiermee kan de droogtrommel op wasmachines met een 
standaarddiepte worden gestapeld, waardoor u op een 
veilige manier ruimte kunt besparen in uw huis.

CONDENSBUIS VOOR DROOGTROMMEL 
Elastische pvc-slang voor hete lucht aan lage druk.
Vuurvast: zelfdovend klasse UL94-HV.
Thermische weerstand: bedrijfstemperatuur varieert 
tussen -5°C en +80°C.

STAPELKIT VOOR SLIM-WASMACHINES EN 
-DROOGTROMMELS
Hiermee kan de droogtrommel op wasmachines met een 
slim-diepte worden gestapeld, waardoor u op een veilige 
manier ruimte kunt besparen in uw huis.

Snel en 
gemakkelijk 
te monteren

Stabiliteit en 
veiligheid 
gegarandeerd 

Geschikt voor 
SLIM-toestellen

102mm - 2,5m 

106mm - 2,5m 

Snel en 
gemakkelijk 
te monteren

Stabiliteit en 
veiligheid 
gegarandeerd 

Ideaal voor 
standaardmachines

Kan op alle wasmachines van 
eender welk merk worden 

gemonteerd

Kan op alle SLIM-wasmachines 
van eender welk merk worden 

gemonteerd

Enkel compatibel met de 
droogtrommels:

Enkel compatibel met de SLIM-
droogtrommels:

58 cm
DIEPTE

46 cm
DIEPTE

47-60 cm
DIEPTE

40-47 cm
DIEPTE

Stapelkits en accessoires voor droogtrommels

STANDARD FLEX RESISTANT
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Heetwaterinlaatslangen Koudwaterinlaatslangen

WHI1051S 35601833 EAN 8016361945562 D/C   1,5m
WHI1052S 35601834 EAN 8016361945579 D/C   2,5m
WHI1053S 35601835 EAN 8016361945586 D/C   3m 

WHI1051W 35601821 EAN 8016361945449 D/C   1,5m
WHI1052W 35601822 EAN 8016361945456 D/C   2,5m 
 

WHA1001 35601858 EAN 8016361945814  
WHI1051R 35601825 EAN 8016361945487 D/D   1,5m
WHI1052R 35601826 EAN 8016361945494 D/D   2,5m

WHI1011R 35601823 EAN 8016361945463 D/C   1,5m
WHI1012R 35601824 EAN 8016361945470 D/C   2,5m

INLAATSLANG MET AQUASTOP-
BEVEILIGING
De inlaatslang met AQUASTOP voorkomt dat uw huis 
mogelijk onderloopt als de waterinlaatslang stukgaat. Bij 
lekkage voert een omhulsel het water naar een mechanische 
klep die voorkomt dat het water in de machine stroomt.
Eventuele storingen worden aangegeven met een rood 
lampje op de klep.

Certificaten: WRAS, VDE, IMQ, EN61770
Barstdruk: 60 bar
Bedrijfsdruk slang: 20 bar
Bedrijfsdruk klep 10 bar
Bedrijfstemperatuur: max. 93°C

Met een borgring van 3/4” (EU), die garandeert dat ze veilig 
aan de kraan wordt gekoppeld.

Aansluiting: 180°-90° Recht/Gebogen (S/C)

KOUDWATERINLAATSLANG
Slang voor aansluiting op de waterleidingnet. Ontworpen 
voor koud water onder druk voor wasmachines en 
vaatwassers.

Certificaten: WRAS
Barstdruk: 60 bar
Bedrijfsdruk slang: 20 bar
Bedrijfstemperatuur: 25°C

Een ring van 3/4” (EU) garandeert dat ze veilig aan de 
kraan wordt gekoppeld.

Aansluiting: 180°-90° Recht/Gebogen (S/C)

HEETWATERINLAATSLANG
Slang voor aansluiting op de waterleidingnet. Ontworpen 
voor heet water onder druk voor wasmachines en 
vaatwassers.

Barstdruk: 45 bar
Bedrijfsdruk slang: 10 bar
Bedrijfstemperatuur: max. 90°C

Een ring van 3/4” (EU) garandeert dat ze veilig aan de 
kraan wordt gekoppeld.

Aansluiting: 180°-90° Recht/Gebogen (S/C)
Aansluiting: 180°-180° Recht/Recht (S/S)

KOUDWATERINLAATSLANG
Slang voor aansluiting op de waterleidingnet. Ontworpen 
voor koud water onder druk voor wasmachines en 
vaatwassers.

Barstdruk: 60 bar
Bedrijfsdruk slang: 20 bar
Bedrijfstemperatuur: 25°C

Een ring van 3/4” (EU) garandeert dat ze veilig aan de kraan 
wordt gekoppeld.

Aansluiting: 180°-90° Recht/Gebogen (S/C)
Aansluiting: 180°-180° Recht/Recht (S/S)

Y-VERBINDING VOOR INLAATSLANGEN MET 
DRAAIENDE KOPPELING
Een GAS-ring van 3/4” om ze veilig aan de kraan te 
koppelen.

AQUASTOP APPROVED

WRAS
93°C

APPROVED

WRAS

Inlaten en slangen voor wasmachines en vaatwasmachines

10x15 mm PRESSURE

45 bars
90°C

PRESSURE

60 bars
10x15 mm 25°C

10x15 mm 25°C

WHI1051 35601827 EAN 8016361945500 D/C   1,5m
WHI1052 35601828 EAN 8016361945517 D/C   2,5m 
WHI1053 35601829 EAN 8016361945524 D/C   3,5m 

WHI1001 35601830 EAN 8016361945531 D/D   1,5m
WHI1002 35601831 EAN 8016361945548 D/D   2,5m
WHI1003 35601832 EAN 8016361945555 D/D   3,5m 

3/4 EU
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Uitlaatslangen Uitlaatslangen

WHD1015E 35601852 EAN 8016361945753 D/D 19-21mm
WHD1013E 35601850 EAN 8016361945739 D/D 19-21/28mm 
WHD1017E 35601854 EAN 8016361945777 D/D 21/28-21/28mm

WHD1019* 35601856 EAN 8016361945791 D/D   1,5m
WHD1020* 35601857 EAN 8016361945807 D/D   2,5m

WHA1002 35601859 EAN 8016361945821

WHD1016E 35601853 EAN 8016361945760 D/D 19-21mm
WHD1014E 35601851 EAN 8016361945746 D/D 19-21/28mm 
WHD1018E 35601855 EAN 8016361945784 D/D 21/28-21/28mm

WHD1010* 35601847 EAN 8016361945708 D/D   1,5m 
WHD1011* 35601849 EAN 8016361945722 D/D   2,5m
WHD1012* 35601848 EAN 8016361945715 D/D   3,5m

Inlaten en slangen voor wasmachines en vaatwasmachines

UITLAATSLANG 19-21 mm
Deze slang is gemaakt van speciale thermoplastische polymeren 
voor het afvoeren van water, wasmiddel en condensatie bij lage 
druk.
Hoge flexibiliteit en weerstand tegen compressie.

Bedrijfstemperatuur:  90°C
Aansluiting: 180°-180° Recht/Recht (S/S) - 19-21 mm
Aansluiting: 180°-90° Recht/Gebogen (S/C) - 19-21 mm
Diameter: 19x24 mm

*

VERLENGBARE UITLAATSLANG
Verlengbare slang, gemaakt van speciale thermoplastische 
polymeren, met verstelbare lengte en kromming. Flexibel en 
aanpasbaar aan alle installaties.

Bedrijfstemperatuur:  90°C
Aansluiting: 180°-180° Recht/Recht (S/S) - 19-21 mm
Aansluiting: 180°-180° Recht/Recht (S/S) - 19-21/28 mm
Aansluiting: 180°-180° Recht/Recht (S/S) - 21/28-21/28 mm
Diameter: 19x29 mm

UITLAATSLANG 21-21/28 mm
Deze slang is gemaakt van speciale thermoplastische polymeren 
voor het afvoeren van water, wasmiddel en condensatie bij lage 
druk.
Hoge flexibiliteit en weerstand tegen compressie.

Bedrijfstemperatuur:  90°C
Aansluiting: 180°-180° Recht/Recht (S/S) - 21-21/28 mm
Diameter: 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

UITLAATSLANG 21-21 mm
Deze slang is gemaakt van speciale thermoplastische polymeren 
voor het afvoeren van water, wasmiddel en condensatie bij lage 
druk.
Hoge flexibiliteit en weerstand tegen compressie.

Bedrijfstemperatuur:  90°C
Aansluiting: 180°-180° Recht/Recht (S/S) - 21-21 mm
Diameter: 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

19x24 mm RESISTANTADJUSTABLE

28 21

WHD1004 35601841 EAN 8016361945647 D/D   1,5m 
WHD1005 35601842 EAN 8016361945654 D/D   2,5m
WHD1006 35601843 EAN 8016361945661 D/D   3,5m

WHD1001* 35601839 EAN 8016361945623 D/D   1,5m 
WHD1002* 35601838 EAN 8016361945616 D/D   2,5m 
WHD1003 35601840 EAN 8016361945630 D/D   3,5m

WHD1007 35601844 EAN 8016361945678 D/C   1,5m
WHD1008 35601845 EAN 8016361945685 D/C   2,5m
WHD1009 35601846 EAN 8016361945692 D/C   3,5m

*
haak inbegrepen

haak inbegrepen

VERLENGBAAR VAN 0,6 m TOT 2 m: VERLENGBAAR VAN 1,2 m TOT 4 m:

VERLENGSTUK VOOR UITLAATSLANG
Slangverlengstuk, gemaakt van speciale thermoplastische 
polymeren. Flexibel en aanpasbaar aan alle installaties.

Bedrijfstemperatuur:  90°C
Aansluiting: 180°-180° Recht/Recht (S/S) - Koppeling -19 mm
Diameter: 19x24 mm

Y-VERBINDING VOOR UITLAATSLANGEN
Universele verbinding in polypropeen met een drievoudige 
aansluiting en een diameter van 20 mm.

19x24 mm RESISTANT RESISTANTFLEX19x29 mm

FLEX19x29 mm19x24 mm RESISTANT

20x20x20 mm

*
haak inbegrepen
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Koken

Een ruim aanbod van accessoires, filters en professionele 
reinigingsmiddelen om uw kookoppervlakken altijd schoon 
en hygiënisch te houden.
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Professionele reinigingsmiddelen Professionele reinigingsmiddelen

Reinigingsmiddelen en onderhoud voor keukenoppervlakken

ONTVETTER VOOR MAGNETRONS
Een product dat speciaal is gemaakt om de binnenkant 
van magnetrons te reinigen zonder de inwendige 
onderdelen te beschadigen.

POLIJSTCRÈME VOOR OPPERVLAKKEN 
VAN ROESTVRIJ STAAL
Een specifieke crème om markeringen en vingerafdrukken 
te verwijderen en ervoor te zorgen dat oppervlakken van 
roestvrij staal blijven glanzen en schitteren.

ONTVETTER VOOR UITEENLOPENDE 
OPPERVLAKKEN
Ontvet, zorgt voor een hygiënische reiniging en verwijdert 
moeilijke vlekken van wasbare oppervlakken zoals 
plastic, laminaat, glas, spiegels, schermen en metalen 
oppervlakken. Ook efficiënt tegen inktvlekken. 

ONTVETTER VOOR OVENS, GRILLS EN 
BARBECUES
Professionele samenstelling om snel vuilafzettingen en vet 
te verwijderen.

ONTVET- EN POLIJSTKIT VOOR 
ROESTVRIJ STAAL
De kit bevat 1 professionele ontvetter en 1 
professionele polijstcrème. De kit bevat ook een 
doek van microvezel, speciaal voor het reinigen van 
alle oppervlakken, zelfs de meest delicate.
Kies de kit om geld te besparen.

CSL3801/1 35602115 EAN 8016361935365 500ml CSL3805 35601786 EAN 8016361935389 500ml

CSL8001 35601782 EAN 8016361935341 500ml

CSC3801/1 35602116  EAN 8016361935372 500ml CSL3000/1 35602110 EAN 8016361935303 500ml

CSL3701/1 35602111  EAN 8016361935310 500ml CSL3802-K 35602107  EAN 8016361975798

Verwijdert 
vastgebrand 
vet

Efficiënt ook bij 
kamertemperatuur

Geoptimaliseerde 
prestaties

ONTVETTER VOOR OPPERVLAKKEN VAN 
ROESTVRIJ STAAL EN WASEMKAPPEN
Verwijdert olie en hardnekkig vet en beschermt uw 
oppervlakken van roestvrij staal. 

ONTVETTER VOOR INDUCTIE- & 
VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN
Werkt snel en efficiënt tegen vuil, roet, vet en vlekken. 
Laat geen strepen achter.

Verwijdert 
olie en 
hardnekkig 
vet

Is niet 
schurend

Laat geen 
strepen 
achter

Snelwerkend Verwijdert 
vet en 
vlekken

Laat geen 
strepen 
achter

Snelwerkend Ontsmet Ontvet en 
verwijdert 
moeilijke vlekken

Verwijdert 
voedingsresten

Ontvet en 
verwijdert 
onaangename 
geuren

Beschadigt 
inwendige 
onderdelen 
niet

Verwijdert 
vingerafdrukken

Zorgt 
ervoor dat 
oppervlakken 
er glanzend en 
helder uitzien

Beschermt 
oppervlakken

Verwijdert 
hardnekkig 
vet en 
vingerafdrukken

Laat 
oppervlakken 
glanzen en 
oplichten

Beschermt 
oppervlakken
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•	Het	vetbestrijdende filter beschermt de wasemkap door de vetdeeltjes op te vangen. 
Het	is	universeel	en	kan	worden	verknipt	zodat	het	past.	Er	wordt	aangeraden	het	filter	
elke 3 maanden te vervangen.

•	Het geurbestrijdende actieve koolfilter vangt de geurdeeltjes uit de lucht op en sluit ze 
in.

 Er wordt aangeraden het filter elke 3 maanden te vervangen.

Kleinschalige en eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunnen u helpen om ervoor te zorgen 
dat uw wasemkap hygiënisch blijft en efficiënt blijft werken.
Het	uitgebreide	professionele	gamma	van	vet-	en	geurbestrijdende	wasemkapfilters	is	
ontworpen om de beste filtratie en extractie in eender welk type wasemkap te garanderen.
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N

Wasemkapfilters Wasemkapfilters

Als eerste stap om de levensduur en prestaties van uw wasemkap te garanderen, moet u het filtersysteem in een 
uitstekende staat houden. Om het vereiste filter te bepalen, moeten we een onderscheid maken tussen een inwendige 
recirculatiekap en een uitwendige afzuigkap.

Aanbevolen filters:
-	geurbestrijdende	actieve	koolfilters
-	verknipbaar	vetbestrijdend	filter

Aanbevolen filters:
-	verknipbaar	vetbestrijdend	filter

Wasemkapfilters Compatibiliteitstabel

Inwendige recirculatiekap Uitwendige afzuigkap

COMPATIBILITEIT
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Bekijk alle compatibele filters op de website
www.compatibility.careplusprotect.com
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Wasemkapfilters

KFC6918 (CP178) 35602061 EAN 8016361972940
Ø170x35mm; 180gr - Type 178

KFC6903 (CP233) 35602046 EAN 8016361971196
Ø228x30mm; 200gr - Type 233

X1

X1

X1

X1

KFC6901 (CP210) 35602044 EAN 8016361971172
Ø210x35mm; 340gr - Type 210

KFC6906 (CP010) 35602049 EAN 8016361971226
240x225x25mm; 250gr - Type 010

KFC6905 (CP030) 35602048 EAN 8016361971219
Ø230x35mm; 330gr - Type 030

KFC6904 (CP028) 35602047 EAN 8016361971202
Ø240x32mm; 410gr - Type 028

X1 X1
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Geurbestrijdende actieve koolfilters

COMPATIBELE GEURBESTRIJDENDE 
ACTIEVE KOOLFILTERS
Een uitgebreid professioneel gamma van 
wasemkapfilters die compatibel zijn met alle grote 
merken op de markt en geselecteerd zijn om de beste 
filtratie en extractie te garanderen.

Het	filter	is	gemaakt	van	AC90-kool van erg hoge 
kwaliteit	met	een	geur-	en	dampabsorptievermogen	
dat 4 keer effectiever is dan gewone koolfilters 
(AC20). Aangezien ze zelfdovend zijn, zijn 
ze compleet veilig voor gebruik en ze 
voldoen aan de UL94 V2-norm. Ze hebben een 
verzadigingsindicator die van kleur verandert om aan 
te geven wanneer het filter moet worden vervangen. 
Praktisch en gemakkelijk te monteren.
Er wordt aangeraden het filter elke 3 maanden te 
vervangen.

KFC6902 (CP180) 35602045 EAN 8016361971189
Ø180x40mm; 180gr - Type 180

KFC6919 (CP185) 35602062 EAN 8016361972957
Ø180x40mm; 180gr - Type 185

X1 X1

•	Filteronderhoud	beïnvloedt	de efficiëntie, de levensduur 
en het geluidsniveau van een wasemkap.

•	Geurbestrijdende	actieve	koolfilters	voorkomen op een 
efficiënte manier dat onaangename geuren worden 
gevormd.

W
is

t u
 dat...

Geurbestrijdend Maximale 
absorptie

Met 
verzadigingsindicator

De lucht die 
opnieuw wordt 
gecirculeerd in 

hethuis is gezonder 
en minder  “vet”.
Onaangename 

geuren worden tot 
een minimum 

beperkt.

Speciaal voor u
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Wasemkapfilters

X1

X1

X1

X1

KFC6907 (CP048) 35602050 EAN 8016361971233
Ø233x33mm; 300gr - Type 048

KFC6908 (CP303) 35602051 EAN 8016361971240
206x170x40mm; 320gr - Type 303

KFC6909 (CP029) 35602052 EAN 8016361971257
Ø193x34mm; 260gr - Type 029

KFC6920 (CP200) 35602063 EAN 8016361972964
208x180x48mm; 390gr - Type 200

KFC6910 (CP241) 35602053 EAN 8016361971264
223x228x30mm; 510gr - Type 241

KFC6917 (CP190) 35602060 EAN 8016361972933
480x250x40mm; 1030gr - Type 190

KFC6912 (CPM15) 35602055 EAN 8016361971288
225x210x30mm; 530gr - Type M15

KFC6911 (CP150) 35602054 EAN 8016361971271
435x217x20mm; 1110gr - Type 150

X1

X1

X1

X1
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Geurbestrijdende actieve koolfilters

KFC6914 (CP145) 35602057 EAN 8016361971301
Ø146x30mm; 220gr - Type 145 - 2 filters per pak

KFC6915 (CP057) 35602058 EAN 8016361971318
Ø175x45mm; 406gr - Type 057 - 2 filters per pak

X2 X2

X2

KFC6916 (CP047) 35602059 EAN 8016361971325
Ø150x50mm; 560gr - Type 047 - 2 filters per pak



32 33

Wasemkapfilters

Geurbestrijdende actieve koolfilters
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Vetbestrijdende verknipbare filters

WASBAAR ACTIEF KOOLFILTER
Het	filter	is	gemaakt	van	AC90-kool van erg hoge kwaliteit 
met een absorptievermogen dat 4 keer effectiever is dan 
gewone koolfilters (AC20). Wasbaar, zelfs in vaatwassers 
aan	een	hoge	temperatuur.	Het	filter	moet	opnieuw	worden	
geactiveerd door het 10 minuten aan 100°C in de oven te 
drogen om het herbruikbaar te maken.
Aangezien het zelfdovend is, is het compleet veilig voor 
gebruik	en	het	voldoet	aan	de	UL94	V2-norm.	Praktisch	en	
gemakkelijk te monteren. Er wordt aangeraden het filter elke 
3 maanden te vervangen.

Wasbaar en 
herbruikbaar

Geurbestrijdend ZelfdovendMaximale 
absorptie

KFC6913 (CP020) 35602056 EAN 8016361971295
219x182x20mm; 160gr - Type 020

VERKNIPBAAR VETBESTRIJDEND FILTER
Het	filter	vangt	vetdeeltjes	op	bij	het	afzuigen	van	
wasem en kookdampen.

UNIVERSEEL VERKNIPBAAR 
GEURBESTRIJDEND FILTER
Het	geurbestrijdende	actieve	koolfilter	vangt	vetdeeltjes	
op bij het afzuigen van wasem en kookdampen.

VERKNIPBAAR VETBESTRIJDEND FILTER 
MET VERZADIGINGSINDICATOR
Het	filter	vangt	vetdeeltjes	op	bij	het	afzuigen	van	wasem	
en	kookdampen.	Het	heeft	een	verzadigingsindicator	die	
van kleur verandert om aan te geven wanneer het filter 
moet worden vervangen.

KFU6903 35602042  EAN 8016361971158 47X57 cm

KFU6901 35602040  EAN 8016361971134 47X97 cm

KFU6904 35602043  EAN 8016361971165 47X97 cm

KFU6902 35602041 EAN 8016361971141 47X97 cm

Universeel 
en 
verknipbaar

Vet- en 
geurbestrijdend

Zelfdovend

UNIVERSEEL VERKNIPBAAR VET- EN 
GEURBESTRIJDEND 2-IN-1-FILTER
Met	zijn	dubbele	geur-	en	vetbestrijdende	functie	heeft	het	
filter	een	heel	groot	geur-	en	vetabsorptievermogen	bij	het	
afzuigen van wasem en koopdampen.

Geurbestrijdend Zelfdovend

Universeel 
en 
verknipbaar

Vetbestrijdend Met  
verzadiging-
sindicator

Zelfdovend

Bekijk alle compatibele filters op de website
www.compatibility.careplusprotect.com

X1

Universeel 
en 
verknipbaar

Vetbestrijdend Zelfdovend

Universeel 
en 
verknipbaar
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Verstelbare bakplaat en 2-in-1-braadslede

Accessoires

KAT3701 35601999 EAN 8016361963702 

KAG3701 35602000 EAN 8016361963719 

UNIVERSELE VERSTELBARE BAKPLAAT
Verstelbare bakplaat (37cm to 52cm) voor maximale 
veelzijdigheid	in	de	keuken.	Ze	is	gemaakt	van	Hi-Top-
staal	met	een	dubbele	Skandia	Xtreme	Plus-deklaag	voor	
het perfecte bakresultaat zonder te blijven kleven. Zonder 
bisfenol	A,	PFOA	en	zware	metalen.
Afmetingen	(LxBxH):	37/52x33x3,5	cm

2-IN-1-BRAADSLEDE EN -ROOSTER
Samen met de rooster kunt u met deze braadslede licht 
en gezond koken zonder dat dit ten koste gaat van het 
kookresultaat.	Ze	is	gemaakt	van	Hi-Top-staal	met	een	
dubbele	Skandia	Xtreme	Plus-deklaag	voor	het	perfecte	
bakresultaat zonder te blijven kleven.
Zonder	bisfenol	A,	PFOA	en	zware	metalen.
Afmetingen	(LxBxH):	32x24x6	cm

Kunnen op 
verschillende manieren 
gebruikt worden, ofwel 

gecombineerd of afzonderlijk.
Er blijft niets aan kleven en ze zijn 

gemakkelijk te reinigen.
Het	rooster	is	ideaal	om 
vetarm te koken want 

vet druppelt op de plaat.

Kan worden 
gebruikt in ovens 

en miniovens.
Door ze in twee te delen, 

kan ze gemakkelijk worden 
gewassen in de vaatwasser.

Er blijft niets aan kleven 
en zorgt voor een gelijkmatig 

bakresultaat. 
Geschikt	voor	zoete 

en hartige 
recepten.

Speciaal voor u

Speciaal voor u

Verstelbaar

2 in 1

Perfect 
bakresultaat

Perfect 
bakresultaat

Dubbele 
antikleeflaag

Dubbele 
antikleeflaag

Staal van 
topkwaliteit 
voor perfecte 
conductiviteit

Olie- en vetvrij 
om licht en 
gezond te 
koken
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Voert hygiënische reiniging uit, verwijdert ijs en geuren om 
voedingsmiddelen het beste te bewaren.
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CSL7001/1 35602112  EAN 8016361935327 500ml
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CSL4001/1  35602114 EAN 8016361935358 500ml FAD4001 35602001 EAN 8016361963726 

SNELWERKENDE HYGIËNISCHE REINIGER
Reinigt inwendige oppervlakken, maakt ze hygiënisch en 
verwijdert onaangename geuren dankzij een aangename 
citrusgeur.
Hij is efficiënt tegen schimmels en voorkomt dat bacteriën 
zich verspreiden, wat garandeert dat voedingsmiddelen 
goed worden bewaard.

UNIVERSELE GEURBESTRIJDER VOOR 
KOELKASTEN
Een natuurlijke vaste gel die onaangename geuren uit 
de koelkast verwijdert en de versheid en smaak van de 
voedingsmiddelen bewaart
•	Duurzaam:	60	dagen
•	Indicatielijn	voor	vervanging

SNELWERKENDE IJSVERWIJDERAAR
Verbetert de prestaties van toestellen – koelkast en 
diepvries – en vermindert het energieverbruik als gevolg 
van ijsafzettingen. Ontdooit snel en efficiënt. Ook 
aanbevolen voor gebruik op autoruiten.

Verwijdert 
en voorkomt 
onaangename 
geuren

Verwijdert 
onaangename 
geuren en 
bewaart de 
smaak van de 
voedingsmiddelen

Smelt ijs 
snel

Verwijdert 
vlekken en 
schimmel

Essentieële 
citrusoliën

Dop met tempe-
ratuursindicator 
en indicatielijn 
voor vervanging

Natuurlijke 
vaste gel, 
allergeenvrij

Voorkomt 
ijsvorming

Ook efficiënt 
op autoruiten

Reinigingsmiddelen en geurbestrijders voor koelkasten en vriezers

Geurbestrijder

Indicatiepeil voor 
vervanging



40 41

ST
OF

ZU
IG

EN

Stofzuigen

Hygiënische reiniger, deodorant en universele accessoires 
voor stofzuigers.



42 43

Suction
regulator

ST
OF

ZU
IG

EN

Universele 
adapter

Voert 
hygiënische 
reiniging uit 
en verwijdert 
onaangename 
geuren

Roestvrij 
staal

Houten en 
harde vloeren

Mentholgeur

Flexibele 
hals

Ook ideaal 
voor 
vuilnisbakken

Telescopische 
buis.
Lengte:
560-940 mm

SNELWERKENDE HYGIËNISCHE REINIGER
Zorgt voor een grondige hygiënische reiniging van stofbakken, 
wat voor bescherming zorgt tegen stofmijten en allergenen. 
Ook ideaal voor vuilnisbakken. Verspreidt een aangename 
mentholgeur.

STIJVE UNIVERSELE TELESCOPISCHE BUIS
Universele telescopische buis van roestvrij staal.
Hiermee wordt stofzuigen gemakkelijker, zelfs in moeilijk te 
bereiken plekjes. 

CPO9004 35601788 EAN 8016361935402 4 zakjes x 15 g VNW9001 35601984 EAN 8016361960503 

CSL9001/1 35602118  EAN 8016361935396 500ml

VNA9001 35601983 EAN 8016361960497 

GEURKORRELS VOOR STOFZUIGERS
100%	natuurlijk	en	ontwikkeld	voor	het	stofzuigen.	Verwijder	
onaangename geuren op een efficiënte manier en verspreid een 
aangenaam lavendelaroma tijdens het stofzuigen.

UNIVERSEEL PARKETMONDSTUK
Universeel mondstuk voor parketvloeren met een flexibele hals, 
een	verstelbare	kraag	(Ø30-38mm)	en	2	wielen	voor	eenvoudig	
gebruik	op	alle	houten	en	harde	vloertypes.	De	zachte	borstel	
beschermt het oppervlak tegen krassen.

Universele 
adapter

Met 
zuigkrachtregelaar

Voor alle 
vloertypes

Universeel

Universeel

Flexibele 
hals

UNIVERSEEL TAPIJT- & VLOERMONDSTUK
Universeel mondstuk voor alle vloertypes met flexibele hals en 
verstelbare	kraag	(Ø30-38mm).
Geschikt voor het reinigen van harde oppervlakken, houten 
vloeren en tapijten.

UNIVERSELE GRIPHANDGREEP
Praktische en manoeuvreerbare griphandgreep met 
zuigkrachtregelaar. Hiermee wordt de metalen buis 
aangesloten op de flexibele slang van de stofzuiger.

Verwijdert 
onaangename 
geuren

Lavendelgeur Geur die 
langer 
aanwezig 
blijft

100% 
natuurlijke 
korrels

VAR9032 35601981 EAN 8016361960473 Ø32mm
VAR9035 35601982  EAN 8016361960480 Ø35mm   

VAG9032 35601979 EAN 8016361960459 Ø32mm
VAG9035 35601980  EAN 8016361960466 Ø35mm

Reinigingsmiddelen, deodoranten en accessoires voor stofzuigers

Universele accessoiresReinigingsmiddelen, deodoranten en universele accessoires

30-38 mm

30-38 mmØ

Ø
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Strijken

Specifieke producten om uw strijksysteem 
in een goede staat te houden.



46 47

Onderhoud

CDL9606-K 35601791 EAN 8016361935433  kit (1 staaf + 6 flacons)

ONDERHOUDSKIT VOOR STRIJKIJZERS
Hij bevat al wat u nodig heeft voor het onderhoud van 
uw strijkijzer, verbetert de strijkkwaliteit en voorkomt 
vlekken	op	kledij.	Door	elke	maand	een	flacon	ontkalker	
te gebruiken de zoolplaat regelmatig te reinigen, blijft uw 
strijkijzer efficiënt werken en het zal gegarandeerd langer 
meegaan.
Maandelijkse behandelingen worden aangeraden.
Kies de kit om geld te besparen.

Verwijdert 
ketelsteen, 
vlekken en 
afzettingen

Beschermt 
met 
inwendige 
onderdelen

Verbetert de 
prestaties en 
maakt strijken 
gemakkelijker

ST
RI

JK
EN

Strijkijzeronderhoud Strijkijzeronderhoud

Verwijdert 
kalk

Optimaliseert 
de prestaties

Verlengt de 
levensduur van 
het toestel

Verwijdert 
vlekken en 
afzettingen

Maak strijken 
gemakkelijker

Verbetert de 
prestaties

x 1
&& x 6

Verwijdert 
kalk

Beschermt 
met 
inwendige 
onderdelen

Verlengt de 
levensduur 
van het toestel

CDS9602 35601790 EAN 8016361935426  2 staven

ONTKALKER IN AFZONDERLIJKE DOSISSEN
Maandelijkse behandeling in praktische individuele dosissen 
om de beste prestatie van uw strijkijzer te garanderen, 
ketelsteen te verwijderen en het energieverbruik te beperken.

CDL9601/1 35602109 EAN 8016361935280  500ml 

CDL9612 35601777 EAN 8016361935297  12 flacons x 5 ml

VLOEIBARE ONTKALKER
Verwijdert ketelsteen en garandeert sterke prestaties van uw 
strijkijzer.  Maandelijkse behandeling aanbevolen.

PROFESSIONELE REINIGINGSSTAVEN VOOR DE 
STRIJKZOOL
Hiermee verwijdert u afzettingen van de zoolplaat van uw strijkijzer, 
wat de prestatie van het strijkijzer verbetert en het strijken 
gemakkelijker maakt.

x 2

W
is

t u
 dat...

Om het strijken te verbeteren en onaangename vlekken op kledij 
te voorkomen, is het belangrijk zorg te dragen voor uw strijkijzer 
door een specifieke ontkalker te gebruiken en de strijkzool 
regelmatig te reinigen.

Sp
eciaal voor u

Met een 
proper strijkijzer 
bespaart u tijd 

en moeite. 



48 49

KO
FF

IE

Koffie

Vloeibare en poederige ontkalkers voor 
koffieapparaten en theeketels.
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Onderhoud

CDP6006 35601771 EAN 8016361934603  6 zakjes x 20 g

CDL6001/1 35602108 EAN 8016361935242  500ml

ONTKALKER VOOR KOFFIEAPPARATEN EN 
THEEKETELS
Maandelijkse behandeling in handige zakjes met individuele 
dosissen om uw koffieapparaat of theeketel efficient 
te	houden.	Hij	verwijdert	ketelsteen,	net	als	koffie-	en	
theeresten om het beste aroma van uw hete dranken te 
garanderen.
Een maandelijkse behandeling wordt aangeraden.

VLOEIBARE ONTKALKER VOOR 
THEEKETELS EN KOFFIEAPPARATEN
Maandelijkse behandeling in een vloeibare oplossing om uw 
koffieapparaat of theeketel efficient te houden.
Hij	verwijdert	ketelsteen,	net	als	koffie-	en	theeresten	om	
het beste aroma van uw hete dranken te garanderen.
Een maandelijkse behandeling wordt aangeraden.

Verwijdert 
kalk

Verwijdert 
kalk

Verwijdert 
thee- en 
koffieresten

Verwijder 
koffieresten 
en oliën

Verlengt de 
levensduur 
van het toestel

Verlengt de 
levensduur van 
het toestel

Ontkalkers voor koffieapparaten en theeketels

KO
FF

IE

W
is

t u
 dat...

•	Afzettingen	en	ketelsteen	zorgen	ervoor	dat	het	element	
oververhit, wat nadelig is voor de normale werking.

•		Om	het	aroma	van	uw	hete	drankjes	te	behouden,	is	het	
cruciaal dat u koffieapparaten en theeketels onderhoudt met 
een specifieke ontkalker.

Sp
eciaal voor uZorgt voor een 

lager verbruik.
Aroma	en	smaak 

wordt mettertijd bewaard.
Geen nasmaak 
van verbrande 

koffie. 
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