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VOOR UW HUISHOUDELIJKE APPARATEN
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Al 100 jaar ontwikkelen wij apparaten 
die het dagelijkse leven eenvoudiger 
maken. Wij weten dan ook als geen 
ander hoe we er zorg voor moeten 
dragen. Huishoudelijke apparaten 
zijn steeds krachtiger, zuiniger 
en efficiënter geworden. Om ze 
blijvend in conditie te houden is het 
belangrijk de juiste onderhouds- en 
reinigingsvoorschriften in acht te 
nemen. Daarom hebben we een 
aantal producten ontwikkeld 
zodat u ervoor kan zorgen 
dat uw apparaten goed 
blijven werken. Eenvoudig 
en mooi.

ONS NIEUWE REINIGINGSASSORTIMENT 
ZORGT ERVOOR DAT UW APPARATEN 
LANGER ZULLEN MEEGAAN.
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Houd uw roestvrij staal echt roestvrij 
met onze reinigingsspray zonder drijfgas. 
Met deze spray kunt u alles zacht 
reinigen en polijsten, van afzuigkappen 
tot koelkasten. Onze formule zonder 
naspoelen zorgt voor een glanzend 
oppervlak zonder strepen. De spray laat 
ook een beschermende laag achter voor 
een schone en gepolijste afwerking.

RVS REINIGINGSSPRAY
Onderhoud van roestvrij staal

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR KOOKPLATEN 
EN ROESTVRIJ STAAL

Onze reinigingscrème geeft uw kook-
plaat de perfecte glans. Deze crème van 
hoge kwaliteit reinigt grondig het opper-
vlak van keramische, inductie- en glazen 
kook platen. Onze nieuwe antikrasformule 
laat bovendien een beschermende laag 
achter. Nu wordt zelfs het verwijderen 
van ingebrande resten kinderspel.

VITRO CARE REINIGINGSCRÈME
Perfect schoon. Perfecte glans. 

OnderhoudsproductenOnderhoudsproducten

Volume 300 ml
Model   M3HCC200
REX 9029799583

Prijs € 9,90

 

Volume 500 ml
Model   M3SCS200
REX 9029799435

Prijs € 9,90
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Van onze geconcentreerde reiniger voor 
roest vrij staal heeft u slechts een kleine 
hoeveelheid nodig voor geweldige 
resultaten. De crème kan worden gebruikt 
voor al uw roestvrijstalen apparaten: van 
kookplaten tot koelkasten. Onze formule 
zonder naspoelen zorgt voor een glanzend 
oppervlak zonder strepen. De crème laat 
ook een beschermende laag achter voor 
een schone en gepolijste afwerking.   

RVS REINIGINGSCRÈME
Doeltreffend onderhoud van 
roestvrij staal
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Volume 300 ml
Model   M3SCC200
REX 9029799526

Prijs € 9,90
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Onze stoomovenontkalker werkt hard om kalk 
zacht te verwijderen. Voeg het product gewoon 
toe aan uw apparaat om kalk en ongewenste 
resten grondig te verwijderen uit het reservoir 
en het interne systeem. Gebruik het regelmatig 
voor een goede werking van uw stoomoven. 

Onze niet-corrosieve spray verwijdert de meest 
hard nekkige vetvlekken op uw huishoudelijke 
apparaten. Hiermee is het gemakkelijk om 
ovens, magnetrons en grills schoon te houden. 
Met een formule die sterk inwerkt op de vlekken, 
maar zacht is voor alle opper vlakken blijven uw 
apparaten er langer als nieuw uitzien.

OVEN- EN MAGNETRONREINIGINGS-
SPRAY
Voor een eenvoudige reiniging van uw oven

STOOMOVENONTKALKER
Ontkalking voor een topprestatie 
van uw stoomoven

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR OVENS EN MAGNETRONS
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Volume 500 ml
Model   M3OCS200
REX 9029799336

Prijs € 9,90

 

Volume 250 ml
Model   M3OCD200
REX 9029799492

Prijs € 6,90
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ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR OVENS EN MAGNETRONS
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Houd uw vaatwasser in topconditie. Met deze 
grondige reiniging verwijdert u resten uit het 
apparaat zelf en uit de leidingen en buizen van 
uw vaat wasser waar aanslag achterblijft, wat 
onaangename geurtjes en een slechtere reiniging 
van uw vaat veroorzaakt.  
Gebruik om de zes maanden. Bevat twee zakjes.

SUPER CLEAN - ONTVETTER
Grondige reiniging voor uw vaatwasser 

Houd uw apparaten op hun best met behulp van 
onze 3-in-1-reiniger. Ons product ontkalkt, ontvet 
en reinigt vaatwassers. Gebruik het product een 
keer per maand of na 30 cycli zodat uw apparaat 
optimaal blijft werken. 
Ook geschikt voor wasmachines.

CLEAN AND CARE - 3 IN 1  
Ontvet, ontkalkt en reinigt  

OnderhoudsproductenOnderhoudsproducten

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR VAATWASSERS

Beschikbaar in verpakking van 6 en 12.
Model   M3GCP400
REX 9029799187, 9029799195

Prijs € 11,90 / € 17,90

 

Model   M3DCP200
REX 9029799203

Prijs € 9,90
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Onze ontkalker voor vaatwassers verwijdert en voor-
komt kalkaanslag. Het reinigt de leidingen en buizen en 
zorgt ervoor dat uw apparaten langer als nieuw blijven. 
Gebruik om de zes maanden. Bevat twee zakjes.  
Ook geschikt voor wasmachines. 

SUPER CARE - ONTKALKER
Voor betere prestaties 

Ons glansspoelmiddel zorgt voor een droge en 
glanzende vaat. Dankzij de waterafstotende formule 
zijn uw vaat, bestek en glazen snel vlekkeloos droog.

Ons regenereerzout  gaat kalkaanslag, dat een negatieve 
invloed heeft op uw apparaten, tegen. Het kan worden 
gebruikt in vaatwassers voor een glanzende vaat. 
Geschikt voor vaatwassers en bepaalde wasmachines 
met ontkalkingsfunctie.

REGENEREERZOUT  
Topprestaties met zout

GLANSSPOELMIDDEL
Snel drogen zonder vlekken
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Model   M3GCP300
REX 9029799286

Prijs € 9,90
 

Volume 300 ml
Model   M3DCR200
REX 9029799211

Prijs € 7,90

 

Volume 1 kg
Model   M3GCS200
REX 9029799278

Prijs € 1,90

 



10

OnderhoudsproductenOnderhoudsproducten



Houd uw koelkast schoon met onze 
koelkast reinigingsspray. Neutraliseert 
luchtjes en reinigt diep voor een 
hygiënische koelkast. Vlekken worden 
verwijderd en oppervlakken worden 
smetteloos schoon. Eenvoudig af te 
spoelen. Bevat ingrediënten die het 
milieu erg weinig belasten.

KOELKASTREINIGINGSSPRAY
Voor een schone en geurvrije koelkast
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ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR KOELKASTEN

Volume 500 ml
Model   M3RCS200
REX 9029799385

Prijs € 9,90
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Onze universele ontkalker heeft een zachte, niet-corrosieve 
formule die kalkaanslag hard aanpakt. Het is eenvoudig na 
te spoelen, verwijdert mineralen uit het water en voorkomt 
kalkaanslag zodat uw apparaten blijven werken.

UNIVERSELE ONTKALKER
Universele ontkalker voor topprestaties

Kalkaanslag heeft een invloed op de kooktijd van water en 
zelfs op de smaak van koffie. Zorg ervoor dat uw inbouw-
koffie machine goed blijft werken door onze ontkalker 
regelmatig te gebruiken, op basis van de instructies, 
zodat u altijd heerlijke koffie maakt.

ONTKALKER 
Ontkalker voor inbouwkoffiemachines

Verbetert de kwaliteit van het water, beperkt kalkaanslag 
en verbetert zo de smaak van de koffie en behoudt het 
aroma. Het zorgt voor een betere werking van de machine 
en voorkomt storingen door kalkaanslag.

WATERFILTER 
Waterfilter voor inbouwkoffiemachines

Onderhoudsproducten

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR SPECIALE INBOUWAPPARATEN

Onderhoudsproducten

Volume 100 ml
Model   M3BICD200
REX 9029798718

Prijs € 19,90

 

1 filter
Model   M3BICF200
REX 9029798726

Prijs € 19,90

 

Volume 1 l
Model   M3KCD200
REX 9029799138

Prijs € 9,90
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Houd uw apparaten op hun best met behulp van onze 
3-in-1-reiniger. Ons product ontkalkt, ontvet en reinigt 
wasmachines.  
Gebruik het product een keer per maand of na 30 cycli 
zodat uw apparaat optimaal blijft werken. 
Ook geschikt voor vaatwassers.

CLEAN AND CARE - 3 IN 1
Ontvet, ontkalkt en reinigt 

Onze ontkalker voor wasmachines verwijdert en voor-
komt kalkaanslag. Het reinigt de leidingen en de trommel 
en zorgt ervoor dat uw apparaten langer als nieuw blijven. 
Gebruik om de zes maanden. Bevat twee zakjes. 
Ook geschikt voor vaatwassers.  

SUPER CARE - ONTKALKER
Voor apparaten die langer meegaan
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ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR WASMACHINES

Model   M3GCP300
REX 9029799286

Prijs € 9,90
 

Beschikbaar in verpakking van 6 en 12.
Model   M3GCP400
REX 9029799187, 9029799195

Prijs € 11,90 / € 17,90
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Dankzij onze wasmachinereiniger 
blijft uw apparaat in topconditie. Met 
deze grondige reiniging verwijdert u 
resten van de deurafdichting, leidingen 
en trommel van uw wasmachine 
waar aanslag achterblijft, wat een 
onaangename geur met zich meebrengt 
en vlekken kan veroorzaken. Gebruik om 
de zes maanden. Bevat twee zakjes. 

SUPER CLEAN - ONTVETTER
Grondige reiniging voor wasmachines

Ons regenereerzout gaat kalkaanslag, 
dat een negatieve invloed heeft op 
uw apparaten, tegen. Het kan worden 
gebruikt in bepaalde wasmachines om 
uw kleurrijke kleding te laten stralen.  
Geschikt voor vaatwassers en bepaalde 
wasmachines met ontkalkingsfunctie.

REGENEREERZOUT
Topprestaties met zout
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Model   M3GCP200
REX 9029799310

Prijs € 9,90

 

Volume 1 kg
Model   M3GCS200
REX 9029799278

Prijs € 1,90

 



www.aeg.nl
www.electrolux.nl

www.zanussi.nl

De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing.  
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Druk-en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto's.




