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Nilfisk One
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AEG X Force
AEG X Power
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NUMATIC
Hetty Eco
Henry
Henry Next
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INVENTUM
Inventum
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UITLEG TEKENTJES
Bij elke stofzuiger vindt u tekentjes die uitleg
geven over de stofzuiger.

Geeft weer hoe goed de zuigkracht
van de stofzuiger is op gladde vloeren.

Geeft de actieradius weer.

Geeft de inhoud van de stofzak weer.

Geeft het aantal decibel aan dat de
stofzuiger maakt tijdens het stofzuigen.
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NILFISK

NILFISK ONE

99.-

De Nilfisk One is een compacte en
handzame stofzuiger en is daarom
uitermate geschikt voor als u klein
woont of op zoek bent naar een
stofzuiger voor de bovenverdieping.
EPA filter E10
Vermogen 750 W
Gewicht 4,5 kg

A

8m

2.1L

FIXXAR’S KEUZE
Met Fixxar’s keuze helpen wij u het product te kiezen
dat het beste bij u past. Onze specialisten hebben de
beste prijs-kwaliteitsverhouding al voor u uitgezocht:
Fixxar’s keuze. Dit product raden wij niet alleen u
aan, maar ook uw vrienden en buren.

77dB
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NILFISK

De Nilfisk One Prime is een triple A machine. Op het gebied van
stofuitstoot, stofopname op harde vloeren en het energie label
scoort de stofzuiger een A.
Compact en makkelijk op te bergen zonder verlies van
prestaties, wendbaarheid of stijl.
Meegeleverde accessoires:
- Telescoopbuis;
- Combinatiemondstuk;
- Parketmondstuk;
- Meubelmonstuk;
- Plumeau.

A

11m

NILFISK ONE PRIME

149.-

2.1L

75dB

NILFISK
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NILFIKS SELECT
De Nilfisk Select
presteert op alle
fronten uitstekend!
Op harde en zachte
ondergronden een
goede prestatie.
- Triple A machine;
- Zuigkracht buiseinde:
270 Watt;
- 5 jaar motorgarantie.

189.-

A
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2.7L
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NILFISK
Eigenschappen
- Energielabel A;
- Vermogen 700W;
- Indicatie volle stofzak;
- Zuigkracht buiseinde 270W.

Accessoires
- Combinatiemondstuk;
- Parket- en meubelmondstuk;
- Spleetzuigmond;
- Plumeau;
- Gratis pak stofzuigerzakken.

NILFISK SELECT PARQUET

219.-

A

De oplaadbare kruimelzuiger is altijd
klaar voor gebruik. Geschikt voor diverse
kleine en snelle werkzaamheden. Komt
goed op moeilijk bereikbare plekjes.
- 18V accu;
- Ergonomisch handvat;
- Hoge zuigkracht;
- Eenvoudig te legen;
- Uitwasbaar filter;
- Laad indicator;
- Oplaadtijd: 4 uur;
- Batterij: Li-Ion.

79.-

11m

2.7L
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NILFISK HANDY
18V
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NILFISK

NILFISK HANDY
2 IN 1 18V
Oplaadbare steelstofzuiger
en kruimelstofzuiger in één.
Altijd gereed om rechtstreeks
vanaf de lader te gebruiken.
Uitneembare handunit voor
kruimels op tafel of andere
plekken boven kniehoogte.
Li-ion 18V accu voor een
snelle lading en lange
looptijd.

139.-

Een snoerloze stofzuiger,
die altijd voor u klaar staat.

NILFISK BUDDY
Krachtige stof- en
waterzuiger voor alle
klussen in en om het huis.

65.-

Licht gewicht en compact design.
Eenvoudig om mee te werken.

Het nat/droog filter beschermt de
motor. Stabiel en enorm wendbaar
door de grote wielen achter en de
zwenkwielen voor.
Inhoud: 12 liter.
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NILFISK ELITE
Stofzuiger met een allergie
filtratie; HEPA 14. Ideale
stofzuiger voor mensen met
een allergie, zoals huisstofmijt. Houdt 99,995% van de
allergenen tegen. Getest en
gecertificeerd door de
British Allergy Foundation.
Efficiënte bediening op de
buis en sterke zuigkracht.
5 jaar motorgarantie.

279.-

A
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3.2L
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AEG

AEG X SILENCE
De stilste stofzuiger in ons assortiment. Door het aerodynamische ontwerp en het diep reinigende mondstuk kunt u
efficiënt en krachtig stofzuigen zonder hoog geluidsniveau.
Compact uitgevoerde stofzuiger met krachtige motor.
Meegeleverde accessoires:
- Combizuigmond;
- Kierenzuigmond;
- Meubelzuigmond;
- Parketzuigmond.

219.-
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AEG

De AEG X FORCE levert een perfecte prestatie op harde vloeren.
De stofzuiger is voorzien van een 360 graden Motion Technology.
Dit betekent dat de stofzuiger zwenkwielen heeft en het hierdoor
eenvoudig is om schoon te maken random
meubels en op moeilijk bereikbare plekken.

129.-

AEG X FORCE

A
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3.5L
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AEG X POWER
Schoonmaken zonder lawaai. De motor met
geoptimaliseerdeAEG
lawaaidemping
X POWER zorgt samen
met het stille mondstuk voor een rustige
schoonmaakbeurt. Zonder dat je prestatie inlevert.

169.A

12m

2.7L
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NUMATIC

NUMATIC HETTY ECO

169.-

De Hetty is niet meer weg te denken in
het veeleisende huishouden. Door het
bereik van 13.4 meter, kom je bij elke
schoon te maken plek. Hetty heeft een
lange levensduur en 6 jaar garantie op
de motor.
Accessoires:
- 3 delige buizenset;
- Combizuigmond;
- Kierenzuigmond;
- Plumeau.
Stofzuigen met een glimlach!

C

13m

8L

72dB

NUMATIC HENRY
Met zijn grote stofcapaciteit,
duurzame onderdelen,
professionele motor en zeer
gunstig energielabel heeft
Henry zich bewezen in de
lastigste situaties.

169.De grote hepaflo stofzakken
zijn zeer voordelig en gaan
door de grote inhoud
lang mee.

C
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NUMATIC
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NUMATIC HENRY NEXT
De HENRY NEXT is het paradepaardje van Numatic. Alles is
ontwikkeld om gebruiksgemak, vermogen en duurzaamheid te
verhogen. Maar liefst 6 jaar garantie op de motor.
Accessoires:
- 3 delige buizenset;
- Combizuigmond;
- Kierenzuigmond;
- Meubelzuigmond;
- Kleine zuigmond.

A

199.-

15m

9L

72dB

INVENTUM
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INVENTUM
De INVENTUM is een compact en
krachtig model. De stofzuiger is
geschikt voor mensen met een
allergie. Het HEPA 13 filter zorgt
voor een minimale stofuitstoot. Het
filtert 99,95% van de stofdeeltjes
en allergenen uit de lucht.
De stofzuiger presteert het beste
op harde vloeren.

69.-
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TOCH NOG NIET KUNNEN KIEZEN
OF HEB JE NOG VRAGEN?
Onze specialisten helpen u graag. U bent welkom voor advies
in één van onze winkels: Raalte, Winterswijk of Zutphen.

Tip!
Is uw stofzuiger defect?
Wij kijken uw stofzuiger na en
vervangen de onderdelen als
dit nodig is.
Repareren kost 35 euro*. Is de
stofzuiger niet meer te
repareren dan betaalt u
10 euro aan
onderzoekskosten.

*exclusief de kosten van de eventuele onderdelen.

Onze vestigingen
Fixxar Raalte
Nieuwstraat 2
8102 EJ Raalte
Fixxar Winterswijk
Spoorstraat 7
7101 GP Winterswijk
Fixxar Zutphen
Laarstraat 61
7201 CB Zutphen

