Stofzuigen verfrissend anders.

Ik vond voor mij de beste
zakloze stofzuiger! Hij is
beter met dierenharen dan
anderen, easy te ledigen en
zuivert eventueel de lucht.
Suzanne Kindts,
huisdierenvriend

DE WERELDPRIMEUR VAN THOMAS:

CYCLOON HYBRID,

WELKE DE DIERENLIEFHEBBERS
VREUGDE BIEDT.
De eerste zakloze cycloonstofzuiger, die dierenharen verwijdert
en de lucht verfrist.
Op de IFA 2017, vierde de THOMAS CYCLOON HYBRID zijn
hoog aangeschreven première. Geen wonder, want deze unieke
cycloonstofzuiger maakte indruk met doordachte oplossingen
die in de belangrijke markt van “Dierenhuishoudens” zeer veel
gevraagd worden!

DIERENEIGENAARS ZULLEN ER VAN HOUDEN.
Daarop hebben veel dierenhuishoudens gewacht: De THOMAS CYCLOON
HYBRID is wereldwijd de eerste zakloze stofzuiger, die twee belangrijke
problemen in dierenhuishoudens werkelijk oplost:
• Krachtig weghalen van dierenharen
• Grondige verwijdering van dierlijke geuren
Omdat THOMAS anticipeert op een nieuwe technologie en biedt
het hiervoor de juiste functies in een apparaat aan!

CYCLOONSTOFZUIGER MET DE THOMAS EASYBOX.
THOMAS heeft het uitgevonden: De nieuwe easyBox (DE-Pat. Angem.) heeft een
dubbelkamersysteem, waarbij allergeen fijnstof gescheiden wordt van dierenharen
en grof stof.
Een ander groot pluspunt: Dankzij het innovatieve verwijderings- en openingsmechanisme is het makkelijk om de easyBox leeg te maken, maar ook heel hygiënisch.
Hiermee heeft de THOMAS easyBox dat wat een gebruiker wenst!

Heel eenvoudig:
Het openen.

Super gemakkelijk:
Hygiënisch leegmaken.

Eventueel:
Fijnstofkamers met
water leegmaken.

VEELVOUD AAN ACCESSOIRES,
DIERENVRIENDEN ZIJN VERHEUGD
Dankzij de Bypas-motor biedt de zakloze THOMAS CYCLOON HYBRID
1.400 Watt, werkt continu met hoge zuigkracht en ook met de accessoires
scoren de modellen.

Model

CYCLOON HYBRID CYCLOON HYBRID
Pet & Friends
LED Parquet

Uitrusting
Omschakelbaar vloermondstuk
voor dierenharen
Bodemmondstuk Clean Light
Turn around parketmondstuk
Turbomondstuk
Stofmondsuk voor dierenharen
Voegenmondstuk met
zuigborstelbevestiging
Telescopische zuigslang met vergrendeling
HEPA13 Filter
Actieve koolfilter +
Pollenﬁlter (bij AQUA-FreshAir-Box)
Micro-uitlaatfilter
Actieradius > 10 m
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Beschikbaar als speciaal accessoire

FRIS STOFZUIGEN MET DE THOMAS AQUA-FRESHAIR-BOX.
Altijd wanneer het nodig is: De easyBox is snel omgewisseld
met de met een liter water gevulde AQUA-FreshAir-Box en
kan het fris stofzuigen beginnen! In de box worden geurmoleculen alsook dierenharen en stof opgezogen en in water
vastgehouden.
De lucht wordt 100 % merkbaar verfrist.

100 %

merkbaar
verse lucht

GEMEENSCHAPPELIJKE STERKE IMPULS TOT AANKOOPBESLISSING OP POPULAIRE PLAATSEN.
Trekt klanten aan:. We kunnen aangepast POS materiaal aanleveren,
die de THOMAS CYCLOON HYBRID Pet&friends in de spotligtht zet en
de verkoop positief zal ondersteunen.

I have discovered the best
bagless vacuum for me!
It manages animal hair better
than others, it is easy to
empty and freshens the
air if necessary.
Anne Brooke, pet lover

Banner voor uw
onlineshop

Posters
Keyvisual voor posters,
billboards, stadslichten,
enz rond uw winkel
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POS-rekken &
Rollups

Video voor in-store
tv en onlineshop
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Promotie
EindverbruikerFlyer

Promotionele activiteiten
door vakspecialisten en
opleiding door vakhandels
op aanvraag

VOOR HET BESTE SUCCES:
CONTACTEER ONS.
U wilt met de unieke THOMAS CYCLOON HYBRID
nieuwe klanten voor u winnen? Heeft u vragen of
wenst u meer informatie? Neem contact met ons
op - we zijn er voor u!

Stofzuigen verfrissend anders.

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/ThomasStofzuigerNL
www.facebook.com/thomasbelgium
Volg ons op Instagram:
instagram.com/thomas.international

Robert Thomas
Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
Postbox 1820
D-57279 Neunkirchen/Siegerland
Hellerstr. 6
D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Phone +49 (0) 2735/788-0
Fax +49 (0) 2735/788-519
www.robert-thomas.net
info@robert-thomas.de
Belgie:
Tel.: 03605/9872
Fax: 03605/7682
thomas.sprl@skynet.be

