Accessoire lijst

BASISSET ACCESSOIRES
Bestaande uit:
basisslang van 10 mtr.
ophangbeugel, zuigbuis en 4
soorten borstels

VLOERBORSTEL
Borstel voor harde vloeren.
30,5 cm breed.
PRIJS € 25

"

PRIJS € 150

!

!

LUXESET ACCESSOIRES
Bestaande uit:
luxeslang van 10 mtr. met aan/
uit schakelaar, ophangbeugel,
zuigbuis en 5 soorten borstels

OMSTELBARE BORSTEL
Borstel voor zowel gladde
harde vloeren als
vloerbedekking.
!

PRIJS € 30

PRIJS € 230
BASISSLANG
Complete slang zonder aan/uit
schakelaar in lengtes
van 8, 10 en 12 meter

PARKET BORSTEL
Borstel voorzien van wieltjes
voor gladde, harde vloeren.
Prijs € 25
!

PRIJS € 65/ € 85/ € 98
LUXESLANG
Slang voorzien van aan/uit
schakelaar in lengtes van
7,5, 10 en 12,5 meter

PARKETBORSTEL 36 CM
Extra brede parketborstel
voor gladde, harde vloeren

"

PRIJS € 35
!

PRIJS €125/ € 150/ €165
SLANGHOUDER
Op deze ophangbeugel kunt u
de slang ophangen

TURBO BORSTEL
Lucht aangedreven borstel
voor extra dieptereiniging van
(hoogpolige) vloerbedekking

PRIJS € 10

PRIJS € 57
!

"
SLANGHOUDER
extra breed
Op deze ophangbeugel kunt u
de slang nog makkelijker
ophangen

MEUBELBORSTEL
Borstel voor het stoffen /
zuigen van meubilair

"

PRIJS € 15

PRIJS € 9

"

TELESCOPISCHE ZUIGBUIS
Extra lichte in aluminium
uitgevoerde telescopische
zuigbuis.

!

PRIJS € 35

PLUIZENBORSTEL
Borstel voor het zuigen van
bijvoorbeeld bankstellen en
stoelen
PRIJS € 7
!

BESCHERMHOES SLANG
Hoes met rits ter bescherming
van uw slang, meubels,
deuren en deurposten.
PRIJS € 45

KIERENZUIGMOND
Zuigmond voor het zuigen
tussen de kussens van de
bank of de plint en achter
kasten
PRIJS € 5

BORSTEL OPBERGTAS
Opbergtas voor alle
stofzuigaccessoires

HOSE CADDY
Handige standaard voor uw
stofzuigslang. Bij vallen geen
beschadiging aan de
handgreep.

PRIJS € 15

PRIJS € 9,95
"

"
MAGIC COLOURED BALLS
Met deze gekleurde balletjes
reinigt u het leidingnet op een
snelle en eenvoudige wijze
PRIJS € 19,95

PRE-FILTER
Met dit filter voorkomt u dat
munten, sieraden of klein
speelgoed in uw leidingnet
verdwijnt.
"

PRIJS € 19,50

U besteld deze artikelen het snelst via onze webshop op www.hansoncss.nl.
Bovenvermelde prijzen zijn excl. 21% btw. en excl. verzendkosten

OOK UW STOFZUIGSLANG HOUDT VAN ZONNEN!
Uw stofzuigslang heeft vanaf fabricage een natuurlijke slag. Dit komt deels door de spiraal in de slang en
anderzijds door de opslag en vervoer in de motorunits.
Bij de ene slang is dit meer dan bij een andere. Als de slang geruime tijd gebruikt is wordt dit minder.
Een kleine tip om de slag tot een minimum te beperken is om de slang als het goed zonnig weer is in zijn
geheel uit te leggen in de zon en hem daar de hele dag te laten liggen. De moleculen van het kunststof zullen
zich dan iets anders rangschikken en zal de slag verminderen.
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