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*  Ved grundig rengøring med Kärcher damprensere dræbes 99,99% af alle almindelige 
 husholdningsbakterier på alle hårde overflader. Dette er blevet bekræftet som en del af en 
undersøgelse hos Enders Laboratory i Stuttgart.

Tryk og hastighed
En damprenser producerer damp 
ved et tryk på mindst 3 bar. 
Dette kan sammenlignes med 
trykket, der fri gives, når en 
champagneprop springer ud af 
flasken. Resultat: En enorm 
kraft, der effektivt fjerner snavs.

Temperatur
Dampen forlader dysen med en 
 temperatur på 100°C. Denne 
varme får dampen til at løsne 
snavs nemt og hurtigt.

HELT RENT  
– UDEN KEMI

DAMP DRÆBER 99,99 %  
AF BAKTERIER*

Hemmeligheden bag rengøring med damp er 
baseret på en kraftfuld kombination af tryk, hastig-
hed og temperatur. Mikroskopisk små damppartikler 
presser sig vej ind i selv de sværest tilgængelige 
sprækker og mindste fordybninger, hvor dampen 
effektivt løsner snavs. Da rengøring med damp ikke 
kræver nogen form for kemiske rengøringsmidler, 
undgår du allergifrem kaldende stoffer på de 
rengjorte områder. Dette giver et sikkert miljø, især 
for små børn, da de ofte putter ting i munden – og 
allergikere kan også ånde lettet op.

Damp er en meget enkel metode, når du vil komme 
bakterier til livs. Damprensere leverer en kraftig 
dampstrøm med høj temperatur gennem en effektiv 
dyse og sørger derved for at dræbe 99,99% af alle 
almindelige husholdningsbakterier.* Den opvarmede 
klud på mundstykket skåner overfladerne som ren-
gøres og opsamler samtidig det opløste snavs. Med 
damp kan du rengøre alle hårde overflader som 
gulve, armaturer, klinker, spejle m.m. – bakterierne 
har ikke en chance.
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KØKKEN OG BADEVÆRELSE

SKINNENDE KØKKEN  
– UDEN KNOFEDT
Farvel til skuren og skrubben i køkkenet 
Du behøver ikke at være en mesterkok for at vide, 
at de daglige køkkenaktiviteter efterlader spor af 
snavs og bakterier på armatur, klinker, emhætte, 
komfur m.m. Kärcher damprensere gør det let at 
rengøre alle disse områder og sikrer dig maksimal 
hygiejne og renholdelse – uden nogen større 
indsats. Dampen opløser fedt og dræber bakterier. 

        Uanset hvor meget kaos du har  
skabt i køkkenet, så bliver alting hurtigt  
        rent igen med damprenseren 

Skinnende rene badeværelser på ingen tid 
På badeværelset giver de daglige aktiviteter 
også en hygiejnisk udfordring i form af spor efter 
det daglige bad, tandbørstning, hår og make-up. 
Kärcher damprenser efterlader badeværelset 
 hygiejnisk og skinnende rent. Brug damp på klinker, 
spejle, armaturer, håndvaske, bruse kabiner, badekar 
samt fuger og mellemrum. Damp fjerner effektivt 
sæberester og bakterier uden at efterlade stærk 
duft eller rester af kemiske rengøringsmidler.

RENT  BADEVÆRELSE  
– UDEN KEMIKALIER

     Gælder det badeværelset, er vores motto:  
Kemi er godt – men damprensere er bedre. 
          Med en damprenser, bliver badeværelset 
                ordentligt rent på ingen tid. 
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GULVE OG STRYGETØJ

MED DAMP HALVERES 
STRYGETIDEN
Tørt og uden folder – på den halve tid 
Strygning er om regel noget de fleste gerne hurtigt 
vil have overstået. Kärcher dampstryge station med 
kvalitets dampstrygejern og strygebræt halverer 
den tid, du bruger på strygetøjet samtidig med, 
at du opnår et perfekt resultat. Den kraftfulde 
damp giver mulighed for at stryge flere lag stof 
ad gangen. Strygebrættets luftpude og sug glatter 
tøjet, så der ikke kommer uønskede folder – og 
stoffet bliver tørt øjeblikkeligt. Selv sarte tekstiler 
kan stryges nemt og uden folder.

 Strygning har altid været besværligt for mig.  
        Men siden jeg har anskaffet dampstryge  
   stationen, kan selv jeg opnå et perfekt  
        strygeresultat på ingen tid. 

*    Ved grundig rengøring med Kärcher damprensere dræbes 99,99% af alle almindelige 
 husholdningsbakterier på alle hårde overflader. Dette er blevet bekræftet som en del af en 
undersøgelse hos Enders Laboratory i Stuttgart.

**  Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser opnås et renere resultat en rengøring 
med en almindelig moppe og rengøringsmiddel. Testet i overensstemmelse med internatio-
nale standarder.

BEDRE END EN MOPPE**

Rengøring af gulve med damp 
En stor del af livet i hverdagen foregår på gulvet: 
Det er her babyer lærer at kravle og børn og 
kæledyr leger. Hygiejnen på gulvet er derfor ekstra 
vigtig, og en damprenser kan virkelig komme til 
sin ret her. Kärcher damprensere sikrer en optimal 
rengøring og hygiejne på alle hårde overflader som 
f.eks. sten, klinker, linoleum og lakerede parket-
gulve. Damp efterlader ingen rester af kemikalier 
og giver derfor et sundt indeklima. Gulvmundstyk-
ket er designet så dampen effektivt forbliver i 
kontakt med overfladen i lang tid. Dampen kan 
desuden komme ned i fuger og mellemrum, hvor en 
moppe må give op. Derfor dræber damprenseren 
99,99%* bakterier på hårde overflader – og så er 
den endda langt hurtigere at bruge end moppen.
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DAMPRENSERE – OVERBLIK

VÆLG DIN  
DAMPRENSER
Kärcher damrensere tilbydes i 5 forskellige klasser. 
Effektiviteten af en damprenser  afhænger af 
størrelsen på det tryk den kan levere, og hvor 
mange gram damp den produ cerer i minuttet. Dertil 
kommer hvor hurtigt den er klar til brug, og hvor 
længe du kan bruge den uden pauser. 

SC 1

Ny håndholdt damprenser til effektiv rengøring af 
bl.a. badeværelser og køkkener. Opbevares nemt 
så den er let tilgængelig til spontan rengøring.

SC 4

Kraftfuld damprenser til effektiv og skånsom ren-
gøring med to-tank system for non-stop damp. Vel-
egnet til større  ren gøringsopgaver.

SC 3

Denne nye damprenser er klar på blot 30 sek. Påfyld 
vand løbende og  fortsæt rengøringen, så længe du 
ønsker. Afkalkes løbende med afkalkningspatron.

SC 2

Kompakt damprenser til effektiv rengøring af 
badeværelser, køkkener og gulve. Der medfølger 
alt det nødvendige  tilbehør til rengøring i hjemmet. 

SC 5

En virkelig kraftfuld damprenser med VapoHydro 
funktion og to-tank system for non-stop damp. Et 
Kärcher dampstrygejern kan  tilsluttes.

Du kan få meget mere at vide om Kärcher damprensere og deres anvendelse 
på www.karcher.dk/damp

SC 1 Premium fås også som SC 1 Premium 
Floor – en 2-i-1 damprenser og damp-
moppe. Dampmoppe sættet består af gulv-
mund stykke og  forlængerrør. Dampmoppe 
sættet fås også som tilbehør.

Ordrenr. 1.512-520.0

Ordrenr. 1.512-440.0

Ordrenr. 1.516-240.0

Ordrenr. 1.512-040.0

Ordrenr. 1.513-050.0

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

NYHED

NYHED
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Rundbørste sæt
Børste i to farver til forskellige 
anvendelsesområder i f.eks. køkken 
og badeværelse.

Ordrenr. 2.863-058.0

Rundbørste sæt i messing
Fjerner meget genstridigt snavs og 
belægninger. Ideel til rensning af grill 
risten.

Ordrenr. 2.863-061.0

Stor rundbørste
Børstens store overflade fjerner 
snavs fra et større område af gangen.

Ordrenr. 2.863-022.0 

Turbo-dampbørste       
Fjerner uden besvær snavs på den 
halve tid. Børstens vibrationer gør 
det unødvendigt at skrubbe.

Ordrenr. 2.863-159.0

Tekstilpleje mundstykke
Opfrisker og glatter tøj og andre 
tekstiler. Fjerner effektivt lugt.

Ordrenr. 4.130-390.0

Tapetfjerner mundstykke
Dampen opløser limen, så tapeter 
løsner sig og  bliver lettere at fjerne. 

Ordrenr. 2.863-062.0 

Mikrofiberkludesæt – badeværelse
Sættet indeholder alle de klude  
du har brug for til rengøring af 
 bade værelset.*

Ordrenr. 2.863-171.0

Mikrofiberkludesæt – køkken
Sættet indeholder alle de klude  
du har brug for til rengøring af 
 køkkenet.*

Ordrenr. 2.863-172.0

Mikrofiberklude – Comfort Plus
To bløde mikrofiberklude til Comfort 
Plus gulv mundstykke.**

Ordrenr. 2.863-020.0

Mikrofiber klude sæt – gulv
To bløde mikrofiberklude til Classic 
og Comfort gulvmundstykke.*

Ordrenr. 2.863-173.0

*  Gulvkludene kan kun bruges med Classic og Comfort gulvmundstykke
** Gulvkludene kan kun bruges med Comfort Plus gulvmundstykke

DET RETTE TILBEHØR 
TIL OPGAVEN

Optimal udnyttelse af din damprenser 
Vil du have endnu mere ud af din damprenser, giver det brede udvalg af 
 ekstra tilbehør dig mulighed for at anvende Kärcher damprensere til mange 
forskellige husholdningsopgaver. Her ses et udpluk af tilbehøret, men du kan 
finde meget mere på www.karcher.dk/damp

Det medfølgende tilbehør til Kärcher damprensere 
giver dig en god start på damp rengøring overalt i 
hjemmet – og du kan altid anskaffe dig flere klude 
og børster.

DAMPRENSERE – TILBEHØR



Kontakt os venligst for mere information:
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a.Kärcher A/S

Slotsherrensvej 411C 
2610 Rødovre

Tlf.: 70 20 66 67 
info@karcher.dk 
www.karcher.dk


