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Cod articol: 1.055-760.0
Randament de lucru: 135 m²                                            
Capacitate rezervor apă curată: 400 ml
Capacitate rezervor apă murdară: 200 ml
Lățime de lucru: 300 mm
Timp lucru acumulator: 45 min.

Cod articol: 1.055-660.0
Randament de lucru: 60 m²
Lățime de lucru: 300 mm
Timp lucru acumulator: 20 min.
Durată încărcare acumulator: 4 h

Preț listă: 2667.34
RON

Preț PROMO:
2133.87 RON

Preț listă: 2017.63
RON

Preț PROMO:
1714.99 RON

Cod articol: 1.055-460.0
Putere max.: 460 W
Randament de lucru: 60 m²
Lățime de lucru a rolei: 300 mm

Mop electric cu aspirare
FC 5 Premium white

Preț listă: 1258.58
RON

Preț PROMO:
1069.79 RON

Cod articol: 1.055-360.0
Randament de lucru: 60 m²
Lățime de lucru: 300 mm
Timp lucru acumulator: 20 min.
Durată încărcare acumulator: 4 h

Mop electric FC 3 Cordless 
Premium white

Preț listă: 1005.94
RON

Preț PROMO:
899 RON

Mop electric FC 7 Cordless Premium

Mop electric cu aspirare 
FC 5 Cordless Premium

Indiferent dacă este vorba de curățarea suprafeţelor din gresie, piatră, vinil sau parchet, mopurile electrice de la 
Kärcher pot � utilizate pe toate tipurile de pardoseli dure. 

Dacă doriți să aspirați și să ștergeți dintr-o singură mişcare, alegeţi FC 5 sau FC 7. Veţi economisi 50% din timp. 
Daca vreţi doar să ştergeţi, cea mai bună alegere este FC 3 Cordless. Este confortabil, extrem de manevrabil și 
poate ajunge aproape în orice loc.

PRODUSE PENTRU CURĂȚARE ÎN INTERIOR

30 
ZILE

BANII ÎNAPOI

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE



Cod articol: 1.195-240.0
Putere motor: 650 W
Capacitate rezervor �ltrare: 2 l
Filtru HEPA 13

Aspirator cu �ltrare prin
apă DS 6 Premium white

Preț listă: 1646.16
RON

Preț PROMO:
1316.92 RON

Preț listă: 670.91
RON

Preț PROMO:
556.86 RON

Aspirator uscat 
VC 3 Premium white
Cod articol: 1.198-135.0
Fără sac tehnologie multi-ciclon
Capacitate de preluare: 700 W
Lungime cablu: 7,5 m
Capacitate cuvă murdărie: 0,9 l

Preț listă: 889.33
RON

Preț PROMO:
711.47 RON

Preț listă: 658.29
RON

Preț PROMO:
546.38 RON

Aspirator vertical 
VC 5 Premium white

Aspirator uscat 
VC 2 Premium white

Cod articol: 1.349-200.0
Nivelul acustic: 77 dB(A)
Rază de operare: 10 m
Lungime cablu: 9 m

Cod articol: 1.198-115.0
Capacitate de preluare: 700 W
Lungime cablu: 7,5 m
Capacitatea sacului: 2,8 l

Preț listă: 1187.26
RON

Preț PROMO:
1009.17 RON

Aspirator vertical stick VC 4s Cordless Plus
Cod comanda: 1.198-282.0
Baterie: Li-Ion, 18 V                                                              
Durată de functionare baterie: max. 60 min
Accesorii incluse: duză mare de podea acționată electric, 
duză pt. tapiserie, duză pt. rosturi, stație de depozitare, 
încărcător PS05, țeavă metalică
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Cod articol: 1.081-220.0
Rezervor de apă 
curată/murdară: 4 / 4 l
Presiune pulverizare: 1 bar 

Aspirator cu spălare 
tip spray-extracţie 
SE 6.100 white

Preț listă: 1762.48
RON

Preț PROMO:
1498.10 RON

Cod articol: 6.295-771.0

Detergent pentru 
covoare - RM 519, 1 L

Preț listă: 42.18
RON

Preț PROMO:
35.85 RON

Preț listă: 520.38
RON

Preț PROMO:
442.32 RON

Aspirator umed-uscat WD 3 P
Cod articol: 1.629-880.0
Putere de aspirare: 200 Air Watt
Consumul de energie: 1000 W
Capacitate container: 17 l 
Adaptor pentru conectarea 
sculelor electrice

Cod articol: 1.348-230.0
Putere de aspirare: 240 Air Watt
Consumul de energie: 1100 W
Capacitate container: 25 l

Aspirator umed-uscat 
WD 5 Premium

Preț listă: 917.99
RON

Preț PROMO:
780.29 RON

Cod articol: 1.629-731.0
Putere de aspirare: 150 Air Watt
Consumul de energie: 600 W
Capacitate container: 17 l
Material rezistent la foc, recipient 
metalic și furtun de aspirație metalic.

Aspirator pentru 
cenușă AD 4

Preț listă: 679.68
RON

Preț PROMO:
577.73 RON

Cod articol: 6.959-130.0 Cod articol: 2.863-139.0

Set 5 saci din hârtie pentru 
aspiratoarele WD 3

Filtru pentru murdărie 
grosieră/cenușă (WD/AD)

Preț listă: 43.97
RON

Preț PROMO:
37.37 RON

Preț listă: 217.4
RON

Preț PROMO:
173.92 RON

Cod articol: 2.863-006.0

Set 4 saci din �eece pentru 
aspiratoarele WD 4 - WD 6

Preț listă: 58.97
RON

Preț PROMO:
48.95 RON
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Cod articol: 2.863-139.0

Filtru pentru murdărie 
grosieră/cenușă (WD/AD)

Cod articol: 1.633-426.0
Timp lucru acumulator: 35 min
Randament de curățare: 
aproximativ 105 m²=35 ferestre

Cod articol: 1.633-202.0
Timp lucru acumulator: 25 min
Randament de curăţare: 
aproximativ 70 m²=23 ferestre

Preț listă: 323.94
RON

Preț PROMO:
262.39 RON

Preț listă: 297.74
RON

Preț PROMO:
247.13 RON

Aspirator pentru geamuri
WV 2 Premium 10 Years Edition

Aspirator pentru geamuri
WV 1 Premium white

Cod articol: 1.633-530.0
Timp lucru acumulator: 100 min
Timp de încărcare: 170 min
Randament de curăţare: 
aprox. 300 m²=100 ferestre

Preț listă: 511.10
RON

Preț PROMO:
434.43 RON

Aspirator pentru geamuri cu 
acumulator WV 6 Plus white

Kit curățare geamuri
WV 2 + KV 4 white
Cod articol: 1.633-219.0
Timp lucru acumulator: 25 min.
Randament de curățare: 
aproximativ 75 m² = 25 ferestre

Preț listă: 590.75
RON

Preț PROMO:
490.32 RON

Kit curățare geamuri
WV 6 + KV 4 white

Cod articol: 1.633-580.0
Timp lucru acumulator: 100 min.
Randament de curățare: 
aproximativ 300 m² = 100 ferestre

Preț listă: 702.29
RON

Preț PROMO:
596.95 RON
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Aparat pentru curățarea
geamurilor cu vibrații KV 4
Cod articol: 1.633-930.0
Timp lucru acumulator: 35 min.
Randament de curățare: 
aproximativ 100 m² = 33 ferestre

Preț listă: 401.85
RON

Preț PROMO:
321.48 RON

Cod articol: 6.295-840.0 
500ml

Detergent concentrat
pentru geamuri RM 503

Cod articol: 2.633-144.0 
Extensibil între 0.6 şi 1.5 m

Set extensie pentru WV
de la 0.6 până la 1.5 metri Preț listă: 29.42 

RON
Preț PROMO:

 25 RON

Preț listă: 188.52
RON

Preț PROMO:
156.47 RON

Cod articol: 1.258-021.0
Lăţimea de lucru a periei universale: 210 mm
Durata funcţionare pe suprafete dure: 34,5 min
Durata funcţionare pe covoare: 23 min

Mătură cu acumulator 
KB 5 white

Preț listă: 386.75
RON

Preț PROMO:
328.74 RON

Cod articol: 1.516-375.0
Randament de curățare 
per rezervor: 20 m² 
Durata de incalzire: 3 min.
Capacitate rezervor: 0.2 l

Aparat de curățat cu abur 
SC 1 EasyFix Premium white

Preț listă: 503.24
RON

Preț PROMO:
427.75 RON

ELIMINĂ PÂNĂ LA    
99.999%

CORONAVIRUSUL*

CURĂȚARE PROFUNDĂ
FĂRĂ CHIMICALE

Cod articol: 1.512-090.0
Randament de curățare 
per rezervor: 75 m² 
Durata de incalzire: 6.5 min.
Capacitate rezervor: 1 l

Aparat de curățat cu abur 
SC 2 EasyFix Premium white

Preț listă: 756.09
RON

Preț PROMO:
642.67 RON

ELIMINĂ PÂNĂ LA    
99.999%

CORONAVIRUSUL*

CURĂȚARE PROFUNDĂ
FĂRĂ CHIMICALE

Preț listă: 96.23
RON

Preț PROMO:
76.99 RON

Preț listă: 74.08
RON

Preț PROMO:
59.26 RON

Preț listă: 153.12
RON

Preț PROMO:
122.49 RON

Cod articol: 2.863-259.0 Cod articol: 2.863-025.0 Cod articol: 2.863-267.0
Set lavete micro�bră Duză pentru geamuri Duză de pardoseală
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Cod articol: 1.513-253.0
Randament de curățare 
per rezervor: 75 m² 
Durata de incalzire: 6.5 min.
Capacitate rezervor: 1 l

Aparat de curățat cu abur 
SC 2 Easy Fix DELUXE

Preț listă: 857.37
RON

Preț PROMO:
711.62 RON

ELIMINĂ PÂNĂ LA    
99.999%

CORONAVIRUSUL*

CURĂȚARE PROFUNDĂ
FĂRĂ CHIMICALE

Cod articol: 1.513-320.0
Randament de curățare 
per rezervor: 60 m² 
Durata de incalzire: 0.5 min.
Capacitate rezervor: 0.5 l

Aparat de curățat cu abur 
SC 3 Upright EasyFix Premium

Preț listă: 903.86
RON

Preț PROMO:
768.28 RON

ELIMINĂ PÂNĂ LA    
99.999%

CORONAVIRUSUL*

CURĂȚARE PROFUNDĂ
FĂRĂ CHIMICALE

Cod articol: 1.513-160.0
Randament de curățare 
per rezervor: 75 m² 
Durata de incalzire: 0.5 min.
Capacitate rezervor: 1 l
Presiunea max. a abur: 3.5 bar

Aparat de curățat cu abur 
SC 3 EasyFix (white)

Preț listă: 890.03
RON

Preț PROMO:
756.53 RON

ELIMINĂ PÂNĂ LA    
99.999%

CORONAVIRUSUL*

CURĂȚARE PROFUNDĂ
FĂRĂ CHIMICALE

Parbriz îngheţat? 
Cheamă-l pe EDI. EDI 4.
 Gadget-ul tău anti-frozen, iarna aceasta.

Produs disponibil în magazinele proprii Kärcher Center și pe www.karcher.ro

cod: 1.598-900.0 

246.73 RON

209.72 
RON

PRODUSE PENTRU CURĂȚARE ÎN EXTERIOR
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Cod articol: 1.317-133.0
Presiune: max. 180 bari
Debit transportat: max. 600 l/h
Temperatură admisie: 60 °C

Aparat de spălat cu presiune 
K 7 Premium Full Control Plus Home

Preț listă: 2987.92
RON

Preț PROMO:
2539.73 RON

Cod articol: 1.317-230.0
Presiune: max. 180 bari
Debit transportat: max. 600 l/h
Temperatură admisie: 60 °C

Preț listă: 2877.37
RON

Preț PROMO:
2445.76 RON

Aparat de spălat cu presiune 
K 7 Premium Smart Control

Cod articol: 1.317-030.0
Presiune: max. 180 bari
Debit transportat: max. 600 l/h
Temperatură admisie: 60 °C

Aparat de spălat cu presiune 
K 7 Full Control Plus

Preț listă: 2509.44
RON

Preț PROMO:
2133.02 RON

Cod articol: 1.324-630.0
Presiune: 20-145 bar
Debit transportat: 500 l/h
Temperatură admisie: 40 °C

Preț listă: 1920.95
RON

Preț PROMO:
1632.80 RON

Aparat de spălat cu presiune 
K 5 Premium Full Control Plus 

Cod articol: 6.296-109.0
se poate obține până la 15 l soluție

Soluție concentrat de
curățat parbrizul, 5L

Cod articol: 1.676-103.0
Presiune: max. 120 bari
Debit transportat: max. 380 l/h
Temperatură admisie: 40 °C

Aparat de spălat cu presiune 
K 3 Power Control Home

Preț listă: 944.56
RON

Preț PROMO:
802.88 RON



Preț listă: 80.74
RON

Preț PROMO:
68.63 RON

Preț listă: 120.61
RON

Preț PROMO:
100.10 RON

Cod articol: 2.643-143.0   
Sistemul Connect ‘n’ Clean pentru 
schimbarea rapidă a detergentului

Cod articol: 2.643-147.0  
Capacitare recipient: 0,6 l
Ajustarea dozei de detergent
cu ajutorului butonului galben

Duză de spumare FJ 10 
3-IN-1 Ultra Foam Cleaner

Duză de spumare FJ 6

Cod articol: 2.644-084.0
• Două duze rotative
• Apărătoare impotriva stropirii

Cod articol: 6.295-753.0 Cod articol: 6.295-743.0Cod articol: 6.295-360.0Cod articol: 6.296-109.0
se poate obține până la 15 l soluție

Accesoriu pentru curățarea 
suprafețelor mari T-Racer T 5

Detergent universal 
RM 626, 1L Spumă activă ULTRA, 1LȘampon auto RM 619, 5 L

Soluție concentrat de
curățat parbrizul, 5L

Preț listă: 393
RON

Preț PROMO:
314.40 RON

Preț listă: 30.20
RON

Preț PROMO:
25.67 RON

Preț listă: 34.49
RON

Preț PROMO:
29.32 RON

Preț listă: 72.56
RON

Preț PROMO:
61.68 RON

Preț listă: 101.06
RON

Preț PROMO:
75.79 RON

RATE FĂRĂ
DOBÂNDĂ
în toate magazinele 
KÄRCHER CENTER

Exclusiv cu cardul 
de cumpărături de la 
Raiffeisen Bank



KÄRCHER VĂ PREZINTĂ: 

SFATURI DE CURĂȚE NIE PENTRU ACASĂ

Mai multe sfaturi utile și povești despre curățenie 
găsiți pe www.karcher.ro sau chiar aici, scanând codul QR.

KÄRCHER VĂ PREZINTĂ: 

SFATURI DE CURĂȚE NIE PENTRU ACASĂ

Canapelele și fotoliile fac din sufrageria noastră un loc foarte confortabil, de aceea sunt și foarte utilizate 
zilnic. Același lucru îl putem spune și despre covoare și carpete, care adaugă o pată de culoare camerei, dar 
care devin locuri în care se depun petele. Pentru a vă asigura că vă bucurați de aceste obiecte un timp cât mai 
îndelungat, trebuie să curățați periodic tapiseria obiectelor de mobilă și covoarele. Iată câteva motive:

PENTRU CURĂȚAREA COVOARELOR
Covoarele și carpetele ar trebui aspirate temeinic cel 
puțin o dată pe săptămână. Aspiratoarele au de obicei 
o duză de aspirare potrivită pentru pardoseală tare, 
precum parchetul și una pentru covoare și mochete. 
Dacă aveți covoare groase, ar trebui să folosiți duza 
de aspirare turbo, pentru a le curăța temeinic. O 
matură electrică, fără �r, este recomandată pentru o 
curățenie rapidă, între aspirări.

PENTRU CURĂȚAREA TAPISERIEI
Aspiratoarele sunt potrivite și pentru aspirarea 
suprafețelor pernelor de canapea sau fotolii, saltelelor 
sau a scaunelor de mașină. Pot îndepărta murdăria 
rezistentă, parul animalelor de companie sau chiar 
acarieni nocivi care se pot aduna în saltea, dar chiar 
și în tapiserii.

Scăpați de murdăria rezistentă 

Petele urâte la vedere dispar

Îndepărtați părul animalelor de companie și 
acarieni nocivi

Obiectele de mobilă și covoarele arată mereu 
bine dacă sunt curate, iar durata lor de viață 
este prelungită

Aceleași motive sunt valabile și pentru saltele și 
scaunele mașinilor, care și el ar trebui curățate în 
mod regulat.

Mudăria care se adună la suprafața covoarelor și a tapiseriilor, cum ar � �rimiturile sau orice alt tip de murdărie 
grosieră, poate � ușor îndepărtată cu ajutorul unui aspirator. Dar e important să alegeți accesoriile potrivite.

DE CE AR TREBUI SĂ CUREȚI ÎN MOD REGULAT COVOARELE ȘI 
TAPISERIA OBIECTELOR DE MOBILIER?

PENTRU MURDĂRIA DE SUPRAFAȚĂ: DAȚI CU ASPIRATORUL

Mai multe sfaturi utile și povești despre curățenie 
găsiți pe www.karcher.ro sau chiar aici, scanând codul QR.

SFATURI DE CURĂȚE NIE PENTRU ACASĂ

Covoarele, carpetele, pernele canapelelor și fotoliilor pot 
� temeinic curățate folosind un aspirator cu spălare. Cum 
funcționează? Apa împreună cu detergentul este stropită 
pe suprafețele care trebuie curățate, apoi aspiratorul, cu 
funcția sa de extracție, aspira toată murdăria din �brele 
covoarelor și tapiseriilor. Prin această metodă, suprafețele 
sunt curățate temeinic și se usucă mai rapid comparativ cu 
procesele în care nu este folosit un aspirator cu spălare, ci 
un burete și o găleată. Pont: Dacă este posibil, îndepărtați 
petele cât sunt încă umede.

CUM ÎNDEPĂRTĂM PETELE?
Petele de la covoare sau tapiserii pot avea surse diverse: ciocolată, vin roșu, 
grăsime sau mizerie din exterior. De obicei, au nevoie de acțiune imediat pentru că:

Petele proaspete sunt mai ușor de curățat
Petele mai vechi sunt mai greu de văzut
În timp, apar și alte pete, iar aspectul lasă de dorit

În cazul petelor umede, în general este important să acționam repede și să tamponăm 
repede pata cu o lavetă curată și uscată. Niciodată nu încercați să frecați pata, pentru 
că lichidul s-ar putea duce mai adânc în material, iar acesta ar putea � afectat.

90% dintre toate petele pot � îndepărtate cu apă prin mișcări circulare, de sus 
în jos. Dacă pata nu poate � îndepărtată cu apă, folosiți o soluție universală de 
îndepărtare a petelor: aplicați soluția pe o lavetă și tamponați pata până când 
dispare. Puteți folosi apoi aspiratorul cu spălare pentru a îndepărta reziduurile 
lichide.

Ce ar trebui să aleagă cei care suferă de alergii: Aspiratoare cu 	ltru de apă
Aspiratorul DS 6 cu �ltru de apă nu doar vă asigura covoare și tapiserii curate, fară 
�rimituri, dar în același timp curăță aerul din încăpere. Aspiră fără un sac de �ltru, 
ci folosește puterea naturală a apei. În felul acesta, 99,5% din particulele din aer 
sunt aspirate și reținute în apă și astfel aerul rezultat în urma aspirării este unul 
plăcut. O adevărată gură de aer pentru cei care suferă de alergii. 

Ponturi pentru apirarea cu DS 6: După ce aspirați, țineți sub un jet de apă 
componentele �lurului de apă al aspiratorului, astfel vă asigurați că echipamentul 
este gata de a � utilizat din nou.

IATĂ CUM FUNCȚIONEAZĂ:

În primul rând, îndepărtați murdăria grosieră de pe covor sau tapiserie cu un aspirator.

Umpleți cu apă rezervorul de pulverizare și adaugați detergent de covoare, conform instrucțiunilor.

Pulverizați un strat de apă și detergent pe suprafețe, păstrând o distanță de 10 cm între duză și covor. 

Lăsați mixtura să acționeze pentru câteva minute. Acoperiți întreaga suprafață a covorului sau 
tapiseriei cu apă și detergent, pentru a evita urmele rămase în urma uscării.

Aplicați duza de aspirare pe covor sau tapiserie pentru a absorbi lichidul din suprafețe. Repetați 
procesul până nu mai iese lichid din materialul aspirat.

Lăsați covoarele și tapiseriile să se usuce complet și asigurați-vă că încăperea este aerisită bine.

Aspirați încă o dată covoarele sau tapiseriile.

La �nal, puteți aplica o soluție care protejează materialele și le păstrează proaspete și curate.

PENTRU PETELE REZISTENTE: ASPIRATOARELE CU SPĂLARE TIP 
SPRAY-EXTRACȚIE



SFATURI DE CURĂȚE NIE PENTRU ACASĂ
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îndelungat, trebuie să curățați periodic tapiseria obiectelor de mobilă și covoarele. Iată câteva motive:

PENTRU CURĂȚAREA COVOARELOR
Covoarele și carpetele ar trebui aspirate temeinic cel 
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acarieni nocivi

Obiectele de mobilă și covoarele arată mereu 
bine dacă sunt curate, iar durata lor de viață 
este prelungită

Aceleași motive sunt valabile și pentru saltele și 
scaunele mașinilor, care și el ar trebui curățate în 
mod regulat.

Mudăria care se adună la suprafața covoarelor și a tapiseriilor, cum ar � �rimiturile sau orice alt tip de murdărie 
grosieră, poate � ușor îndepărtată cu ajutorul unui aspirator. Dar e important să alegeți accesoriile potrivite.

DE CE AR TREBUI SĂ CUREȚI ÎN MOD REGULAT COVOARELE ȘI 
TAPISERIA OBIECTELOR DE MOBILIER?

PENTRU MURDĂRIA DE SUPRAFAȚĂ: DAȚI CU ASPIRATORUL

Mai multe sfaturi utile și povești despre curățenie 
găsiți pe www.karcher.ro sau chiar aici, scanând codul QR.

SFATURI DE CURĂȚE NIE PENTRU ACASĂ

Covoarele, carpetele, pernele canapelelor și fotoliilor pot 
� temeinic curățate folosind un aspirator cu spălare. Cum 
funcționează? Apa împreună cu detergentul este stropită 
pe suprafețele care trebuie curățate, apoi aspiratorul, cu 
funcția sa de extracție, aspira toată murdăria din �brele 
covoarelor și tapiseriilor. Prin această metodă, suprafețele 
sunt curățate temeinic și se usucă mai rapid comparativ cu 
procesele în care nu este folosit un aspirator cu spălare, ci 
un burete și o găleată. Pont: Dacă este posibil, îndepărtați 
petele cât sunt încă umede.

CUM ÎNDEPĂRTĂM PETELE?
Petele de la covoare sau tapiserii pot avea surse diverse: ciocolată, vin roșu, 
grăsime sau mizerie din exterior. De obicei, au nevoie de acțiune imediat pentru că:

Petele proaspete sunt mai ușor de curățat
Petele mai vechi sunt mai greu de văzut
În timp, apar și alte pete, iar aspectul lasă de dorit

În cazul petelor umede, în general este important să acționam repede și să tamponăm 
repede pata cu o lavetă curată și uscată. Niciodată nu încercați să frecați pata, pentru 
că lichidul s-ar putea duce mai adânc în material, iar acesta ar putea � afectat.

90% dintre toate petele pot � îndepărtate cu apă prin mișcări circulare, de sus 
în jos. Dacă pata nu poate � îndepărtată cu apă, folosiți o soluție universală de 
îndepărtare a petelor: aplicați soluția pe o lavetă și tamponați pata până când 
dispare. Puteți folosi apoi aspiratorul cu spălare pentru a îndepărta reziduurile 
lichide.

Ce ar trebui să aleagă cei care suferă de alergii: Aspiratoare cu 	ltru de apă
Aspiratorul DS 6 cu �ltru de apă nu doar vă asigura covoare și tapiserii curate, fară 
�rimituri, dar în același timp curăță aerul din încăpere. Aspiră fără un sac de �ltru, 
ci folosește puterea naturală a apei. În felul acesta, 99,5% din particulele din aer 
sunt aspirate și reținute în apă și astfel aerul rezultat în urma aspirării este unul 
plăcut. O adevărată gură de aer pentru cei care suferă de alergii. 

Ponturi pentru apirarea cu DS 6: După ce aspirați, țineți sub un jet de apă 
componentele �lurului de apă al aspiratorului, astfel vă asigurați că echipamentul 
este gata de a � utilizat din nou.

IATĂ CUM FUNCȚIONEAZĂ:

În primul rând, îndepărtați murdăria grosieră de pe covor sau tapiserie cu un aspirator.

Umpleți cu apă rezervorul de pulverizare și adaugați detergent de covoare, conform instrucțiunilor.

Pulverizați un strat de apă și detergent pe suprafețe, păstrând o distanță de 10 cm între duză și covor. 

Lăsați mixtura să acționeze pentru câteva minute. Acoperiți întreaga suprafață a covorului sau 
tapiseriei cu apă și detergent, pentru a evita urmele rămase în urma uscării.

Aplicați duza de aspirare pe covor sau tapiserie pentru a absorbi lichidul din suprafețe. Repetați 
procesul până nu mai iese lichid din materialul aspirat.

Lăsați covoarele și tapiseriile să se usuce complet și asigurați-vă că încăperea este aerisită bine.

Aspirați încă o dată covoarele sau tapiseriile.

La �nal, puteți aplica o soluție care protejează materialele și le păstrează proaspete și curate.

PENTRU PETELE REZISTENTE: ASPIRATOARELE CU SPĂLARE TIP 
SPRAY-EXTRACȚIE
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Kärcher Center Bucureşti
Şos. Odăii, nr. 439, Sector 1
RO-013606, Bucureşti
Tel.: 0372 245 418
Mobil: 0755 105 535
Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.bucuresti@kaercher.ro
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Kärcher Center Bacău
(în incinta Hello Shopping Park)
Calea Republicii, nr. 181
Tel.: 0372 909 014
Mobil: 0733 333 349
Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.bacau@kaercher.ro

Kärcher Center Bucureşti 1
Centrul Comercial ParkLake, etaj -2
Str. Liviu Rebreanu nr. 4,
Sector 3, Bucureşti
Tel.: 0374 430 915
Mobil: 0755 105 530
Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.bucuresti1@kaercher.ro

Kärcher Center Târgu Mureş
Str. Principală nr. 800E, Cristeşti, Mureş
Tel.: 0372 709 008
Mobil: 0733 333 325
Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.tgmures@kaercher.ro

Kärcher Center Iaşi
Str. Silvestru nr. 26-36, Iaşi
Tel.: 0372 709 007
Mobil: 0735 444 432
Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.iasi@kaercher.ro

Kärcher Center Cluj
Strada Oașului, nr. 86-90,
Cluj-Napoca
Tel.: 0372 909 013
Mobil: 0755 105 584
Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.cluj@kaercher.ro


