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THE NEXT GENERATION

KOBOLD DISTRIBUTØR

Vorwerk præsenterer det nye Kobold rengøringssystem
Egå, juni 2016 – Glatte fliser, laminat og trægulve vinder mere og
mere indpas i moderne hjem, og der anvendes løse tæpper og bløde
sofaer, som tilføjer rummene et hyggelig touch. Både gulvene,
tæpperne og møblerne samler støv og skidt, hvorfor disse ting skal
rengøres regelmæssigt. Nu lancerer Vorwerk et nyt modulopbygget
rengøringssystem, der kombinerer intuitiv brug med et tidløst
design og samtidig har fokus på korrekt og effektiv rengøring af de
forskellige overflader.
Kobold VK200 støvsugeren er kernen i den nye generation af Vorwerk unikke
rengøringssystem. Ud over rengøringen af alle typer gulve - som f.eks. fliser,
trægulve og tæpper - er der 6 forskellige mundstykker, hvilket gør systemet til
et fuldt modulært rengøringssystem. Ikke alene kan systemet rengøre alle typer
af gulve: det renser og rengører også både polstringer og madrasser med
forrygende effektivitet. Systemets FP200 3-i-1 Premium filterposer fanger
99,99 procent af alle partikler, der kan udløse allergi. Dette er årsagen til, at
det uafhængige testinstitut TÜV Nord har certificeret systemet som vele gnet
til allergikere. Det betyder at systemet ikke kun kan rengøre gulve. Støvsugeren
renser også luften den udblæser.
INNOVATIV, TIDSLØS, EFFEKTIV
Kobold VK200 gør rengøringen til en leg og systemet er nem og intuitivt at
bruge. Systemets EB400 mundstykke er udstyret med en elektrisk børste, og
identificere automatisk typen af gulvbelægning ved hjælp af avanceret sensorteknologi. EB400 mundstykket regulerer selv suge styrken, børste hastighed,
og afstanden mellem børsterne og gulvet indenfor 0,7 sekunder. Grundet den
anvendte teknologi kan systemet med EB400 mundstykket, selv tilpasse sig
enhver overflade der skal rengøres. Kobold VK200 systemet er også særdeles
energieffektivt: Takket være den innovative dual-motorteknologi, fås
enestående rengøringsresultater fra blot 75 watt.
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Grundet sine mange innovative funktioner som f.eks. den nye automatisk
start / stop funktion, har Kobold VK200 støvsugeren fået tildelt topkaraktere n
'A' i ikke mindre end fire aspekter af energimærkningen.
Selv udskiftning af filterposer kan ikke blive nemmere. Den nye, foldede
Kobold FP200 3 i 1 Premium filterpose placeres simpelthen i rummet på
støvsugeren, hvorefter den pustes op automatisk, næste gang støvsugeren
tændes. Udtagning af brugte filterposer gøres nemt og hygiejnisk.
En LED-filter indikator på støvsugeren viser, hvor fuld filterposen er.
EN EKSPERT PÅ ALLE OVERFLADER
STØVSUGNING OG VASK I EN ARBEJDSGANG
Det nye Kobold rengøringssystem indeholder ikke mindre end 6 specielle
mundstykker, der hver især er designet til at mestre bestemte udfordringer i
hjemmet. Uanset om du vil rengøre hårde gulve, tæpper, polstringer eller
madrasser, kan de forskellige mundstykker nemt og hurtigt monteres på
Kobold VK200 støvsugeren, og takket være deres intuitive design er de klar til
brug med det samme.
Mundstykket SP530 kan vaske og støvsuge alle former for hårde gulve i en
arbejdsgang, hvilket reducerer rengøringstiden med op til 50%, uden
at man går på kompromis med rengøringsresultatet.
Dertil behøves der kun omkring 100 ml vand for perfekt at rengøre op til 20m 2
gulv, så de er skinnende rene og helt uden striber.
TO I EN
Kobold VF200 tæppe renseren gør to ting på samme tid, for at opnå en dybde
rensning af tæpperne. Den doserer den helt rigtige mængde af Kobosan
rengøringsmidlet på gulvtæppet der skal renses, samtidig med at den arbejder
rengøringsmidlet ind i tæppets fibre. Når rengøringsmidlet har tørret i kort tid,
kan det støvsuges op sammen med andre smudspartikler i tæppet. Dette er en
yderst effektiv måde at rense et gulvtæppe på, som også er velegnet til
allergikere.
Vorwerk ingeniører har dertil udviklet et stærkt system til dybde rengøring af
madrasser. Anvendt sammen, vil Kobold PB440 elektriske polster børste og
Kobold MP440 Madras applikator indarbejde Lavinia rengøringsmiddel dybt
ned i madrassen, hvorefter Kobold MR440 Madras mundstykket med dets
vibrerende gummislanger, bruges til at suge rengøringsmidlet og alt frigjort

SIDE
2/3

snavs og skidt op. Dette effektivt system fjerner døde hudceller og
ekskrementer fra støvmider øjeblikkeligt - dybt nede fra madrassen.
Dette betyder at alle - ikke kun allergikere - får en bedre nattesøvn.
Der er mange måder, hvorpå du kan få mere information om dette nye
rengøringssystem og dets mange unikke funktioner.
Du kan evt. kontakte os for at få en uforpligtende demonstration i dit eget
hjem, kontor, virksomhed eller andet.
INFORMATION OM VORWERK, DIVISION KOBOLD
Vorwerk har eksisteret i mere end 130 år og er grundlagt i 1883 af Carl
Vorwerk. Det er et verdensomspændende foretagende med mere end 626.000
ansatte i 76 lande. Vorwerk har egen udviklingsafdeling og produktionen ligger
i Wuppertal, Tyskland.
- i 2015 var omsætningen €2.500.000.000
Den første Kobold støvsuger blev sendt på markedet i 1929, og modellen var
langt mindre, mere brugervenlig og effektiv end andre modeller på markedet.
Vorwerk har solgt ca. 50 millioner produkter worldwide og alle produkter har
siden starten vundet et utal af priser og tests, grundet produkternes unikke
kvalitetsniveau, brugervenlighed og innovative features.
Læs mere om Kobold produkterne på www.koboldline.dk

KONTAKT FOR MERE INFORMATION
Jess Lauridsen Vang
Mail: jlv@koboldline.dk

Tlf: +45 40 90 10 11
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