
PROFESSIONAL | STAVEBNÍCTVO

PRE ČISTÚ PODLAHU NA
STAVENISKU.
Čistotou a kvalitnou prácou urobíte ten najlepší dojem.

BEZPEČNOSŤ VĎAKA ČISTOTE.
Čistota a bezpečnosť nie sú nikde tak potrebné ako v stavebníctve.

Aký dobrý je výkon bez spoľahlivosti? Čo prináša 
robustnosť bez bezpečnosti? Na stavbe potrebujete, aby 
všetky tieto vlastnosti boli súčasťou stroja. Každého 
stroja. A to vám zaručujú naše profesionálne stroje.

Každé stavenisko je iné. Na ľudí, ktorí na nich pracujú, 
striehnu rôzne nebezpečenstvá: pošmyknutie, 
nebezpečenstvo zakopnutia, zdravotné riziká spôsobené 
prachom a chemikáliami atď. Samotná prilba nemôže 
poskytnúť dostatočnú ochranu. Vďaka našim profesionál-
nym čistiacim riešeniam vieme spoľahlivo eliminovať 
veľa zdrojov nebezpečenstva. Prach a nečistoty vysá-
vajte pravidelne alebo ihneď po ich vytvorení.

Naše výkonné vysávače pre stavebníctvo majú 
v mnohých prípadoch zásuvku na pripojenie elekt-
rického náradia. Pomocou našich certi� kovaných 
bezpečnostných vysávačov môžete eliminovať 
nebezpečný prach vo všetkých prachových triedach.  
Na tento účel používame najmodernejšiu � ltračnú 
technológiu, ktorá ponúka maximálnu ochranu v 
interiéri aj exteriéri. 
Naše zametacie stroje sú dostatočne robustné pre 
prácu na stavbe a taktiež sú to účinné zariadenia 
na znižovanie prašnosti.

Čisté stroje si zachovávajú svoju hodnotu a zároveň 
pomocou nich zvyšujete bezpečnosť na stavenisku.
Či už používate rýpadlá, nákladné autá alebo miešačky, 
máme pre vás správny vysokotlakový čistič pre každú 
aplikáciu: studenovodné alebo horúcovodné vysokotla-
kové čističe, ultra vysokotlakové čističe s pracovným 
tlakom do 4 000 barov.
S našimi vysokotlakovými čističmi môžete ľahko rezať 
betón a oceľ bez nebezpečného prachu a iskier. Naše 
ultra vysokotlakové zariadenia sa stali nevyhnutnými
na čistenie dielcov debnenia.
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E-mail: predajna_po@karcher.sk
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Vymeň 
starý za nový

VONKU

BUDOVA
Vysajte nečistoty účinne a bezprašne namiesto 
zametania metlou. Ochrana zdravia pomocou mokro-
suchých vysávačov s najmodernejšou technológiou 
� ltrovania.

Použitie zametacích strojov znižuje množstvo prachu. 
Mobilné a � exibilné vysokotlakové čistenie s našou 
ľahkou a kompaktnou triedou HD compact.

Efektívne zametanie so zametacími strojmi ručne 
vedenými alebo so sedacou obsluhou. Fasády a čistenie 
povrchov studenovodnými a horúcovodnými 
vysokotakovými zariadeniami.

HD 9/23 De VehiclePro čistič nákladných 
vozidiel, kyslý RM 804

Penovací nadstavec 
s nádobou

VehiclePro čistič nákladných 
vozidiel, alkalický RM 805

STROJE
Spoľahlivé čistenie silne znečistených stavebných 
strojov a zariadení. Bez kompromisu na nečistoty, 
šetrne na povrchy a tesnenia. Pracujte s patentovanou 
pištoľou EASY! Force.

KM 105/110 R G

HDS 17/20 De Tr1 

HD 9/20-4 M Plus 

Flexibilný pracovný 
nadstavec 

Flexibilný pracovný 
nadstavec

HD 7/16-4 Cage 
Classic 

KM 75/40 W G Kliešte na väčšie nečistoty

HD 9/50-4 Cage

ČISTOTA NA VŠETKÝCH
ÚROVNIACH.

HDS 12/14-4 St PressurePro aktívny čistič, 
alkalický RM 81

HD 10/23-4 S VehiclePro prostriedok na 
predumytie RM 803 Classic

Pracovný nadstavec 
na čistenie podvozku

UMÝVACIE MIESTO
Rýchle a hospodárne ručné umývanie vozidiel s 
výkonnými vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami- 
mobilné alebo stacionárne. Rýchle odstránenie 
veľkého množstva nečistôt.

NT 30/1 Ap Te L NT 611 Eco K

KM 70/20 C 

Cyklónový odlučovač CS 40

Zametací valec odolný voči 
vlhkosti pre interiér/exteriérHD 5/15 C 


