
Spaar mee en verzamel alle 
Leifheit huishoudproducten 
die je dagelijkse klusjes 
makkelijker zullen maken! 

Actie geldig van 04/03/2023 t.e.m. 13/05/2023. 
Spaarkaarten met voldoende zegels kunnen 
ingeruild worden t.e.m. 03/06/2023.

60%
 KORTING

tot

9494
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Al meer dan 60 jaar maakt Leifheit 
kwalitatieve en duurzame huishoudproducten 
die het dagelijks leven makkelijker maken, zodat er 
meer tijd overblijft voor de leuke dingen in het leven.
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€ 219,99

€ 149,99

+ 5 zegels

€ 119,99

€ 79,99

+ 5 zegels

€ 64,99

€ 32,49

+ 5 zegels

€ 89,99

€ 44,99

+ 5 zegels

Actie geldig van 04/03/2023 t.e.m. 13/05/2023. Spaarkaarten met voldoende zegels kunnen ingeruild worden t.e.m. 03/06/2023.

Draadloze stofzuiger 
Regulus PowerVac 2in1 
Met afneembare handstofzuiger, 
20 V lithium-ion batterij, tot 22 min 
autonomie, inklapbare steel, inclusief 
laadstation & opzetstuk.

Vloerreinigingssysteem 
Profi XL Mobile Set 
Mobiele pers met 360° wendbaarheid, vlakke 
vloerwisser 42 cm, wasbare microvezeldoek, 
360° wendbare kop, steel 
140 cm met antislip dop.

Vloerstoomreiniger 
CleanTenso 
Verwijdert 99,99 % van de bacteriën 
met stoom en zonder chemicaliën, 
tank 500 ml, microvezeldoek, 
snelle opwarmtijd (< 30 sec).

Vloerreinigingssysteem 
CLEAN TWIST Disc Mop Ergo Mobile Set 
Gepatenteerde spin technologie met waterdosering 
door spin-stop functie, 360° wendbare ronde kop 
in microvezel, emmer 6 l, 
geschikt voor alle vloeren.

*  Getest op E.coli, C.albicans Bacteria en 
gemodificeerd Vaccinia-Ankara-virus.

*  Getest op gemodificeerd Vaccinia-
Ankara-virus en Staphylococcus aureus 
bacterie met micro duo vloermop en 
water (watertemperatuur 35°).

*  Getest op gemodificeerd Vaccinia-
Ankara-virus en Staphylococcus aureus 
bacterie met micro duo vloermop en 
water (watertemperatuur 35°).

verwijdert tot

van

de virussen en de bacte
ri

ën
*99 % % %

verwijdert tot

van

de virussen en de bacte
ri

ën
*99 % % %

60%
 KORTING

tot

LEI_SON_Loyalty-Stocks_BE_2023_Folder.indd   2LEI_SON_Loyalty-Stocks_BE_2023_Folder.indd   2 24.01.2023   11:33:4724.01.2023   11:33:47



1.

2.

3.

4.

5.

6.

+

+
+

€ 84,99

€ 50,99

+ 5 zegels

Actie geldig van 04/03/2023 t.e.m. 13/05/2023. Spaarkaarten met voldoende zegels kunnen ingeruild worden t.e.m. 03/06/2023.

Draadloze stofzuiger 
Regulus PowerVac 2in1 
Met afneembare handstofzuiger, 
20 V lithium-ion batterij, tot 22 min 
autonomie, inklapbare steel, inclusief 
laadstation & opzetstuk.

Vloerreinigingssysteem 
Profi XL Mobile Set 
Mobiele pers met 360° wendbaarheid, vlakke 
vloerwisser 42 cm, wasbare microvezeldoek, 
360° wendbare kop, steel 
140 cm met antislip dop.

Het Leifheit Click System is een systeem dat zich op de 
handgrepen van reinigingsapparaten bevindt. Zo is het 
heel gemakkelijk om een steel of handvat aan te passen aan de 
huishoudelijke taak die gedaan moet worden. In elk huis zijn er wel 
plekjes die nét wat minder makkelijk te bereiken zijn, maar met dit 
systeem kunnen deze eindelijk ook eens goed worden aangepakt.

2. Stoffer
Duster XL 
Antistatische, superdichte 
microvezels trekken stof aan 
en houden dit vast.

1. Raamwisser
Window & Frame Cleaner L
Raamwisser 3in1 : inwassen, 
trekken en drogen, met wasbare 
microvezeldoek en rubber treklip, 
beweeglijk scharnier, breedte 32 cm.

3. Raamtrekker 
Window Slider M 
Met flexibel, draaibaar gewricht, 
om zigzag ramen te wissen, 
wisbreedte 28 cm, vervangbare 
rubbers.

4. Elektrisch raamzuiger 
Dry & Clean Window  Vac Set 
Streepvrij resultaat zonder 
druppels, met extra inwasser, 
steel 43 cm en smalle kop, 
geschikt voor het Leifheit 
Click System.

5. Telescopische steel
Telescopic Handle
Telescopische steel met roterende 
kop 360°, variabele werklengte 
110-190 cm, antislip dop, geschikt 
voor het Leifheit Click System.

6. Inwasser 
Bath Cleaner 
Met rubber treklip en uitsparing 
voor rond het kraanwerk, micro
fiber hoes, 360° draaischarnier, 
breedte 18 cm.

€ 14,99

€ 7,49

+ 5 zegels

€ 11,99

€ 4,79

+ 5 zegels

€ 21,99

€ 8,79

+ 5 zegels

€ 13,99

€ 5,59

+ 5 zegels

€ 10,99

€ 4,99

+ 5 zegels
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Hoe spaar je tot 60% korting op je favoriete huishoudproducten?

Voorwaarden spaaractie

1.  Spaar Leifheit zegels van
04/03/2023 t.e.m. 13/05/2023.

2.  Per aankoopschijf van € 10 incl.
btw ontvang je een
Leifheit zegel.*

3.  Plak de Leifheit zegel op je 
spaarkaart.

4.  Lever je spaarkaart met 5 zegels
in en neem het product van
jouw keuze mee tegen de
verlaagde prijs.

€ 199,99

€ 129,99

+ 5 zegels

Tafeldroogrek 
Pegasus 200 Solid Comfort 
Stabiel, roestbestendig, 20 m drooglengte, 
inclusief houders voor kleine items & 
wasknijperzakje.

€ 64,99

€ 32,49

+ 5 zegels

Actie geldig van 04/03/2023 t.e.m. 13/05/2023. 
Spaarkaarten met voldoende zegels kunnen 
ingeruild worden t.e.m. 03/06/2023.

Droogmolen 
Linomatic 600 Deluxe Cover 
Automatisch intrekbare lijnen blijven proper in 
weer en wind, Easy lift system voor makkelijke 
opening en Easy Close Comfort om te sluiten 
zonder bukken, incl. hoes.

9494

 · Aanbod geldig bij VERTHUS KORTEMARK.
·  Aanbod geldig voor elke klant van VERTHUS KORTEMARK.
·  Je ontvangt 1 spaarzegel per aankoopschijf van 
€ 10 incl. btw*.

·  Spaarzegels worden uitgegeven van 04/03/2023 
t.e.m. 13/05/2023.

·  Alleen spaarkaarten met het vereiste aantal zegels 
worden geaccepteerd.

·  Spaarkaarten kunnen worden ingeleverd t.e.m. 
03/06/2023. 

·  Op alle aankopen zijn de algemene verkoop- en 
leveringsvoorwaarden van VERTHUS KORTEMARK 
van toepassing.

· De actie is geldig zolang de voorraad strekt.
·  Indien een artikel niet voorradig is, 

wordt de waarde van de zegel niet vergoed.
·  Losse spaarzegels en spaarkaarten met zegels kunnen 

niet worden ingewisseld voor een andere actie of geld.
·  VERTHUS KORTEMARK kan verloren, beschadigde 
of gestolen spaarzegels en spaarkaarten niet vervangen.

·  Wanneer een Leifheit product uit deze actie wordt 
teruggebracht, wordt alleen de bijbetaling terugbetaald.

·  Deze spaaractie geldt niet in combinatie met andere acties, 
kortingen of promoties, met uitzondering van folderacties.

*  Actie niet geldig op online verkoop.
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