Veegmachine S 4 Twin
werkbreedte : 680mm
oppervlakte prestatie :
2400m2/h

17495

De EWM 2 draadloze dweil
verwijdert gemakkelijk vlekken
en spatten - zonder dat je met
een emmer hoeft te slepen of
hoeft te schrobben. Het laat
oppervlakken 20% schoner
achter dan een dweil.
Gebruiksduur accu: ca. 20
minuten.

Hogedrukreiniger K 2 Premium Power Control
Werkdruk : 20-110 bar
Wateropbrengst : max. 360 l/u
Vermogen : 1400 Watt

119

99

14995

119

99

19995

139

99

Hogedrukreiniger K 3 Home
+ Rioolset 7,5 m
+ Terrasreiniger Werkdruk : 120 bar
Wateropbrengst : max. 380 l/u
Vermogen : 1600 Watt

23995
De SC 3 EasyFix stoomreiniger
met EasyFix-vloermondstuk en
ontkalkingspatroon maakt een
ononderbroken reiniging
mogelijk dankzij het permanent
navulbare waterreservoir.
Warmt op in slechts 30
seconden.

169

99

Nooit meer stofzuigen voordat
je dweilt: de FC 7 snoerloze
Floor Cleaner verwijdert in één
stap alle soorten droog en nat
alledaags vuil. Op deze manier
bespaart het tot de helft van de
tijd .

52995

399

99
Hogedrukreiniger K 4 Power Control
Home & riool & Car
+ Rioolset 7,5 m
+ Terrasreiniger
+ Autoborstel
Werkdruk : 130 bar
Wateropbrengst : max. 420 l/u
Vermogen : 1800 Watt

19995

149

99

27995

199

99

40995

259

99

Comfortabel en zonder
onderbrekingen reinigen met
stoom: met de SC 4 EasyFix
stoomreiniger met
vloermondstuk EasyFix en
continu bijvulbare, afneembare
watertank voor werken zonder
pauze.

Krachtige prestaties: met zijn
20 liter kunststof opvangbak, 5
meter snoer en 2,2 meter lange
zuigslang zorgt de nat- en
droogzuiger WD 4 V-20/5/22
voor een bijzonder krachtige
zuigkracht en uitstekende
energie-efficiëntie.

13995

huis & tuinpomp
KÄRCHER BP3 Home
Geïntegreerde thermische beveiliging
Roestvrij stalen ens en schacht !
Opbrengst : 3000L/h

99

99

Kärcher Box SP5 Dirt
dompelpomp voor vuil water
9500L/h met 10 meter
evacuatie-slang en een kist met
grote mazen

99

99

open op zondag

15995

Turnhoutsebaan
170 - 170
2400
Mol
www.hobbyland.be
Turnhoutsebaan
- 2400
Mol --www.hobbyland.be
folder geldig van 10 t.e.m. 22 mei 2022 en dit zolang de voorraad strekt.

fl

Hobbyland is elke weekdag open van 9u tot 19u en op zaterdag en zondag van 9u tot 18u

17995

89

99

U betaalt 119,99 en ontvangt
30,- cashback via coupon

dip&da

huis&tuin

Generaal de Krahestraat 143 - 3970 Leopoldsburg - www.dipenda.be
dip&da is open van maandag t.e.m. zaterdag van 9u tot 19u

