FC 5
1 De roterende ruller fugtes
automatisk med rent vand.

3 Det snavsede vand
skrabes væk fra
rullerne til den
separate beholder.

3 Det snavsede vand
suges væk fra rullerne
og op i en separat
beholder.

1 De roterende ruller fugtes
automatisk med rent vand.

Slut med at støvsuge først!
FC 5 fjerner nemt spildt mælk
eller mudrede fodspor - mens
FC 7 imponerer med også at klare
vanskeligere typer af snavs som
indtørrede pletter eller tomatsauce
og cornflakes.

For yderligere information kontakt os venligst.
2 Fremdriften på rullerne gør den
nem at køre med og giver høj
rengøringseffekt.

2 Fremdriften på rullerne gør den
nem at køre med og giver høj
rengøringseffekt.

Gulvet er tørt på under 2 min.,
da der ikke efterlades ret meget
vand på gulvet.

FC 7

KÄRCHER DANMARK
Tel. +45 70 20 66 67
info@karcher.dk
Yderligere oplysninger findes på www.karcher.dk.

Nemt at påfylde rent vand
og rengøringsmiddel.

Nemt og hurtigt at
tømme beskidt vand ud.

© Kärcher A/S 09/2020. Der tages forbehold for ændringer i sortiment og tekniske data.

FC 3

1 De roterende ruller fugtes
automatisk, så man altid
vasker med rent vand.
3 Vand og snavs samles op fra
gulvet og skrabes af rullerne
ned i en separat beholder.

Det fleksible design
gør gulvvaskeren meget
manøvredygtig, hvilket gør
det nemt at komme ind under
møbler og helt ud til kanten.

Mikrofiber-rullerne er
nemme at skifte og rengøre.

Ind alle steder. Med den
handy FC 3 gulvvasker
kommer du nemt ind under
alle møbler, pga. det meget
fleksible vaskehoved.

Alle gulvvaskererne kan bruges
på alle hårde gulve
Om det er træ, sten eller
linoleum, så er en gulvvasker
kombineret med det rette plejeprodukt, den ideelle løsning.
Mikrofiber-rullerne efterlader
meget lidt fugtighed, hvilket er
godt især for sarte parketgulve,
der ikke tåler for meget vand.

EN HELT NY MÅDE
AT VASKE GULV PÅ
Sig farvel til gammeldags gulvvask med moppe og
spand, og byd den nyeste teknologi indenfor i dit hjem.

2 Fremdriften på rullerne gør
gulvvaskeren nem at køre med
og giver høj rengøringseffekt.

HOME & GARDEN | GULVVASKERE

GULVVASKERE

FLOTTE GULVE
UDEN BESVÆR
• OP TIL 20 % RENERE GULVE
• 50 % TIDSBESPARENDE
• 80 % VANDBESPARENDE
Gulvvaskerne fra Kärcher introducerer en helt ny måde at
vaske gulve på. Renere, nemmere, vandbesparende og mere
skånsomt - helt uden besvær!

Gulvet bliver renere fordi gulvvaskeren vasker med rent
vand fremfor den traditionelle moppe og spand. Du slipper
samtidig både for besværet med at slæbe rundt på en tung
spand med vand, samt det hårde arbejde med at vride moppe
eller klud op. Dertil kommer, at gulvvask med en gulvvasker,
er skånsomt for både miljøet og gulvet. Du bruger kun 4 dl.
vand per 60 m2, fremfor 5-10 liter, hvilket gør at gulvet tørrer
på kun 2 min.
Med en FC 7 gulvvasker, sparer du desuden en masse tid
på rengøringen, fordi du ikke behøver støvsuge først. FC 7
gulvvaskeren klarer nemlig både støvsugning og gulvvask
i én arbejdsgang.

FC 3

FC 7

Tekniske data

Tekniske data

Batteridrifttid: 20 min.

Batteridrifttid: 20 min.

Batteridrifttid: 45 min.

Areal pr. tank: 60 m2

Areal pr. tank: 60 m2

Areal pr. tank: 135 m2

Vægt: 2,4 kg

Vægt: 4,6 kg

Vægt: 4,3 kg

Batterispænding: 7,2 V

Batterispænding: 25,2 V

Batterispænding: 25,2 V

Tørretid for gulvet: 2 min.

Tørretid for gulvet: 2 min.

Tørretid for gulvet: 2 min.

Tekniske data

■V
 asker altid gulvet i rent vand
takket være den selvrensende
teknologi.

“Fra spildt kaffe til
mudrede fodspor – alt
klares i én arbejdsgang,
så jeg kan blive klar til
at nyde weekenden!”

FC 5

■M
 eget fleksibel, kommer let
ind under møblerne og ud til
kanterne.
■K
 an anvendes på alle hårde
gulve.
■ Ubegrænset bevægelsesfrihed
takket være litiumionbatteri.

■V
 ask og sug i én arbejdsgang
- støv og andet fint snavs suges
med det beskidte vand op i den
separate beholder.

■K
 larer alt slags vådt, tørt og
indtørret snavs. Eksempelvis
jord, krummer, tomatsauce,
cornflakes mm.

■G
 ulvet bliver renere fordi
gulvvaskeren vasker med rent
vand - og du slipper samtidig for
at skulle slæbe rundt på en tung
spand.

■B
 rug mindre tid på gulvrengøring idet du helt slipper for at
støvsuge. FC 7 klarer det hele!

■S
 par vand - med bare 4 dl.
vand klarer du 60 m2 - det
er godt for miljøet og
skånsomt for sarte gulve.

■2
 hastighedsindstillinger til
forskellige gulvtyper samt
boost funktion til indtørrede
pletter.

