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Ploska pršilna šoba
Boost se zažene,
ko je pištola
aktivirana

30S

BOOST – +

Upravljanje pištole

POVRNITE 
WOW
NAVDUŠENJE!
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RAZVITO V SODELOVANJU Z  
ZAHTEVNIMI UPORABNIKI.

NOVOSTI ZA NAŠE STRANKE

1994
Prvi stoječi visokotlačni 
čistilnik

2009
Prvi tihi visokotlačni čistilnik

1997
Prvi K 2 z univerzalnim 
motorjem

1984
Prvi visokotlačni čistilnik za 
končne uporabnike

Pri nadaljnjem razvoju visokotlačnih čistilnikov so naši uporabniki pomemben vir informacij. Da bi poznali in predvsem razumeli 
njihove potrebe, večkrat izvajamo tržne raziskave. Tako je bilo tudi v primeru razvoja naših visokotlačnih čistilnikov najnovejše 
generacije, kot sta Power Control in Smart Control.

 Sem zelo izkušen pri ravnanju z visokotlačnimi čistilnik.

 Lahko bi bilo razumljivejše, vendar gre.

 Vesel bi bil pomoči.

Kako bi opisali svoje izkušnje pri uporabi visokotlačnih čistilnikov?*

* Vir: RMR-M/eppl | Vloga visokotlačnih čistilnikov – Nemčija | November 2019

Zadosten razlog za Kärcher, da spet postavi nove tehnične 
standarde – z inovativnimi visokotlačnimi čistilniki Power in  
Smart Control. 

5 %

40 %

55 %

WOW! SAMI ORIGINALI. 
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NISMO EDINI.  
SMO PA VEDNO NEKAJ POSEBNEGA.

PREDNOSTI ZNAMKE KÄRCHER

2010
Vodno hlajeni motorji

2016/2017
Full Control  
Full Control Plus

2019
K 2 Battery Set

2021
Smart Control  
Power Control

Polna moč inovacij za 
uporabnike

 ■ Več kot 80 % naših izdelkov 
je starih manj kot pet let. 

 ■ Kärcher je dobitnik več kot 
1000 mednarodnih nagrad. 

 ■ Imamo več kot 1300 
lastnih patentov.

 ■ Zaradi izjemne 
učinkovitosti čiščenja, 
kupci znamke Kärcher 
prihranijo do 50 % časa, 
energije in vode v 
primerjavi s konkurenčnimi 
izdelki s primerljivimi 
tehničnimi podatki.

Izjemna zmogljivost 
čiščenja

 ■ Vsi izdelki so razviti v 
Nemčiji. 

 ■ Proizvodnja le v lastnih 
Kärcher obratih 
skladno z najvišjimi 
proizvodnimi standardi. 

 ■ Vsaka naprava je po 
končni izdelavi 
preizkušena glede 
delovanja in zmogljivosti, 
preden zapusti obrat.

Kakovost blagovne 
znamke 

 ■ Kärcher vseskozi vlaga v 
trženjske akcije. 

 ■ TV, tisk, splet, vračilo 
denarja kupcu, promocija 
pribora itn. 

 ■ PULL strategija zagotavlja 
veliko povpraševanja med 
potrošniki.

Močno trženje za večjo 
prodajo

WOW! SAMI ORIGINALI. 
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POLNA  
MOČ
IN 
PAMET.

Visokotlačni čistilnik Power Control
 ■ K 2 Power Control, K 3 Power Control, K 4 Power Control in K 5 Power Control  

(K 2, K 3 in K 4 so na voljo tudi kot modeli Premium z vgrajenim kolutom za cev).
 ■ Še učinkovitejše čiščenje v kombinaciji z novo Kärcher aplikacijo Dom in vrt s 

čarovnikom, pomočjo pri zagonu, informacijami o servisu, razvedrilom in statistiko.

Visokotlačni čistilnik Smart Control
 ■ K 5 Smart Control in K 7 Smart Control (obe napravi sta na voljo tudi kot modela 

Premium z vgrajenim kolutom za cev).
 ■ Še učinkovitejše čiščenje v kombinaciji z novo Kärcher aplikacijo Dom in vrt z 

upraviteljem aplikacije, pomočjo pri zagonu, informacijami o servisu, razvedrilom in 
statistiko.

 ■ Podpora Bluetooth: za priročno povezavo z aplikacijo, kot je npr. prenos priporočene 
stopnje tlaka iz aplikacije neposredno v napravo.

POWER CONTROL | SMART CONTROL

6

NOVOST 
OD 

JANUARJA  
2021

Predstavitev izdelka

1 Visokotlačna pištola

2 Nosilni ročaj

3 Teleskopski ročaj, raztegljiv

4 Kavelj za obešanje

5 Stikalo (vklop/izklop)

5

4

3

2

1

*Vse naprave je mogoče uporabljati tudi brez aplikacije
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NOVO

Zelo dolga pištola (55 cm)
Za pravilen delovni položaj.

Večja  
stabilnost 
Zaradi naprave, ki 
inteligentno odvija in 
navija cev.

Podnožje za večjo 
stabilnost in 
dodatni ročaj
Zaščita pred prevračanjem. 
Preprosto prestavljanje in 
dviganje.

Preprosta nastavitev tlaka
Pištola Smart Control z 
večstopenjskim uravnavanjem  
tlaka in čistila, vključno s 
podporo Bluetooth za povezavo 
s pametnim telefonom.

Brez menjavanja razpršilnih cevi
3v1 Multi Jet za preprosto 
preklapljanje med tremi vrstami 
pršenja brez menjavanja 
razpršilne cevi.

K 7 Smart Control

  Povezava Bluetooth z aplikacijo Dom in vrt
  Način Boost za dodatno moč proti umazaniji

Površinska zmogljivost: pribl. 60 m²/h

Tlak: najv. 180 barov 

Količina pretoka: najv. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Kataloška št.: 1.317-200

Cena v EUR: 599,99

Ergonomski teleskopski 
ročaj iz aluminija 
Premičen in zložljiv za 
varčno izrabo prostora.

Sistem Plug 'n' Clean
Za preprosto doziranje čistil 
Kärcher.

Višje nameščeno stikalo za 
vklop/izklop
Preprosto brez sklanjanja.

WOW! Prvi pametni visokotlačni čistilnik na svetu.
Novi visokotlačni čistilnik K 7 Smart Control lahko prek Bluetootha  
povežete z novo Kärcher aplikacijo Dom in vrt na svojem pametnem telefonu, 
da bo čiščenje še preprostejše in učinkovitejše.

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI
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POPOLNE  
REŠITVE 
ZA VSAKO  
UMAZANIJO.

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

K 2 Premium 

Power Control 

K 3 Premium 

Power Control 

K 4 Premium 

Power Control 

K 5  

Power Control 

K 5 Premium 

Smart Control

K 7 Premium 

Smart Control

Aplikacija Dom in vrt*

Podpora Bluetooth*

Način Boost*

+ 1 m gibke cevi* + 2 m gibke cevi*

Nadgradnja oblike*

*  V primerjavi s serijo Full Control.
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

K 7 Premium Smart Control 
Home

  Povezava Bluetooth z 
aplikacijo Dom in vrt
  Način Boost za dodatno moč 
proti umazaniji

Površinska zmogljivost: pribl. 
60 m²/h

Tlak: najv. 180 barov 

Količina pretoka: najv. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Kataloška št.: 1.317-233

Cena v EUR: 727,99

K 4 Premium Power Control 
Home

  Pištola Power Control s 
funkcijo Quick Connect
 Prostor za odlaganje pribora 

Površinska zmogljivost: pribl. 
30 m²/h

Tlak: najv. 130 barov 

Količina pretoka: najv. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Kataloška št.: 1.324-133

Cena v EUR: 399,99

K 7 Smart Control Home 

  Povezava Bluetooth z 
aplikacijo Dom in vrt

  Način Boost za dodatno moč 
proti umazaniji

Površinska zmogljivost: pribl. 
60 m²/h

Tlak: najv. 180 barov 

Količina pretoka: najv. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Kataloška št.: 1.317-203

Cena v EUR: 672,99

K 4 Power Control Home 

  Pištola G 145 Q Smart 
Control in razpršilne cevi

  Prostor za odlaganje pribora

Površinska zmogljivost: pribl. 
30 m²/h

Tlak: najv. 130 barov 

Količina pretoka: najv. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Kataloška št.: 1.324-033

Cena v EUR: 339,99

K 5 Premium Smart Control 
Home

  Povezava Bluetooth z 
aplikacijo Dom in vrt

  Način Boost za dodatno moč 
proti umazaniji

Površinska zmogljivost: pribl. 
40 m²/h

Tlak: najv. 145 barov 

Količina pretoka: najv. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Kataloška št.: 1.324-673

Cena v EUR: 569,99

K 3 Power Control Home 

  Pištola G 120 Q Power 
Control in razpršilne cevi

  Prostor za odlaganje pribora

Površinska zmogljivost: pribl. 
25 m²/h

Tlak: najv. 120 barov 

Količina pretoka: najv. 380 l/h

Moč motorja: 1600 W

Kataloška št.: 1.676-103

Cena v EUR: 203,99

K 5 Power Control Home 

  Povezava Bluetooth z 
aplikacijo Dom in vrt

  Način Boost za dodatno moč 
proti umazaniji

Površinska zmogljivost: pribl. 
60 m²/h

Tlak: najv. 145 barov 

Količina pretoka: najv. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Kataloška št.: 1.324-553

Cena v EUR: 449,99

K 2 Power Control Home 

  Power Control Click Vario 
Power

  Držala za pribor

Površinska zmogljivost: pribl. 
20 m²/h

Tlak: najv. 110 barov 

Količina pretoka: najv. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Kataloška št.: 1.673-603

Cena v EUR: 149,99

NOVO

NOVO NOVO NOVO NOVO

NOVO NOVO NOVO

Vsi modeli so na voljo tudi brez priložene talne šobe in čistila.
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APLIKACIJA 
DOM IN VRT  

KÄRCHER APLIKACIJA DOM IN VRT

 ■ Vse visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control.
 ■ Vse visokotlačne čistilnike Kärcher Smart Control,  

vključno z neposredno povezavo med aplikacijo  
in visokotlačnim čistilnikom prek Bluetootha.

 ■ Robotski čistilnik oken RCW 5 (glejte stran 48).

Naprave je mogoče uporabljati tudi brez aplikacije.

Naša aplikacija Dom in vrt zajema štiri področja:
1. Čarovnik
2. Sestavljanje naprave
3. Servis, vzdrževanje in nega
4. Razvedrilo in statistika

Brez primere v svetovnem merilu: z novo Kärcher aplikacijo Dom in vrt začenjamo visokotlačno čiščenje prihodnosti! Aplikacija 
uporabnikom omogoča, da opravila čiščenja izvajajo čim preprosteje in učinkoviteje. V začetni fazi pomaga pri čiščenju z novimi 
visokotlačnimi čistilniki serij Power Control in Smart Control. Vendar jo bomo nenehno nadgrajevali, tako da jo bo mogoče 
uporabljati tudi v kombinaciji z drugimi Kärcher napravami. Dobrodošli na naslednji stopnji pametnega čiščenja! 

10

Katere naprave lahko trenutno uporabljamo v 
kombinaciji z aplikacijo?

Priročne funkcije za vrhunsko izkušnjo blagovne 
znamke Kärcher!
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KÄRCHER APLIKACIJA DOM IN VRT

3. Servis in podpora
Na ta način podpiramo 
uporabnike 24 ur na dan.

 ■ Neposredna povezava do  
www.kaercher.si.

 ■ Zanimive informacije o 
vzdrževanju in negi.

 ■ Pogosta vprašanja iz sveta 
Kärcher, ki jih je dobro vedeti.

 ■ In še več.

4. Razvedrilo in statistika
Nadvse zanimivo, kaj vse se 
skriva tu notri!

 ■ Prenos priporočene ravni 
tlaka prek Bluetootha 
neposredno v napravo (samo 
pri seriji Smart Control).

 ■ Koliko vode smo prihranili v 
primerjavi z vrtno cevjo 
(samo pri seriji Smart 
Control)?

 ■ Prikazana sta tudi trajanje in 
temperatura vode (prek 
senzorja v napravi, samo pri 
seriji Smart Control).

 ■ Prikaz pomembnih 
uporabniških podatkov. 

 ■ Fotografije opravljenega 
opravila lahko delite s 
prijatelji in/ali na družbenih 
omrežjih.

 ■ Vremenske informacije in še 
več. 

2. Sestavljanje naprave
Tukaj lahko uporabnik izve vse, 
kar mora vedeti o visokotlačnem 
čistilniku in o tem, kako pravilno 
sestaviti posamezne sestavne 
dele.

 ■ Najlažji način za prvi stik z 
napravo.

 ■ Slike zagotavljajo popoln 
pregled.

 ■ Seznam pomaga prepoznati 
vse sestavne dele.

 ■ Podrobne slike prikazujejo 
vsak korak sklopa.

 ■ In še več.

1. Uporaba
Z vsemi informacijami, ki jih 
uporabnik potrebuje za opravila 
čiščenja, vključno z navodili po 
korakih.

 ■ Pregled vseh registriranih 
naprav.

 ■ Tehnične podatke, kot je 
največji tlak, boste našli v 
meniju naprave.

 ■ Izberite predmet čiščenja, če 
želite uporabiti čarovnika.

 ■ Prikažeta se priporočena šoba 
in raven tlaka.

 ■ V le nekaj korakih do 
popolnega rezultata čiščenja z 
registriranimi napravami.

 ■ In še več.

Sestavljanje naprave

11 Mreža za odlaganje pribora
12 Ročaj
13 Pritrdilni vijaki
14 Razpršilna cev 3v1 Multi Jet
15 Visokotlačna pištola
16 Priključek za vodo
17 Držalo za pištolo
18 Maska 
19 Podnožje
10 Kolesa
11 Visokotlačni čistilnik z 

visokotlačno cevjo in 
kolutom za cev

Podpora uporabnikom

Imate vprašanja? 

Pokličite nas.

Povezava do spletne strani

Statistika

Tukaj boste našli statistične podatke o  

uporabi visokotlačnega čistilnika:

Prihranek Ravni tlaka

25-odstotni prihranek

Visokotlačni čistilnik v primerjavi z 

vrtno cevjo:

Zadnja posodobitev statistike: 20. 9. 2019 ob 17.30

i

Poraba vode z 
običajno vrtno 
cevjo

50 l
Prihranek vode

Poraba vode
vašega  

visokotlačnega 
čistilnika

Nazaj

NOVO

150 l
200 l

http://www.kaercher.si
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI | POS IN TRŽENJE 2021

POS*

Na spletu

Tisk

Spletna pasica Videoposnetek v aplikaciji

Razstavni panoOglasni steber Paletni ovoj Brošure

NAJUČINKOVITEJŠE  
NAGOVARJANJE 
POTROŠNIKOV.

* Na zahtevo, slike so simbolične.

https://s.cliplister.com/BYevcVUUwL
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Kako deluje visokotlačni čistilnik? 
V običajnem vodovodu tlak znaša približno 4 bare. Od tam se voda po vrtni 
cevi črpa v visokotlačni čistilnik. Ko priteče vanj, visokotlačna črpalka 
ustvari tlak vode do 160 barov. Nato pa voda izstopi skozi majhno 
visokotlačno šobo – kot curek z visoko učinkovitostjo čiščenja.

4 bari

120 barov

Prihranek vode 
pribl. 3100 l/h

pribl. 400 l/h

PRIHRANITE VODO Z VISOKOTLAČNIMI 
ČISTILNIKI.

Varstvo okolja in proračuna
Visokotlačni čistilniki razredov K 4 do K 7, lahko delujejo tudi z uporabo 
cenejše, neprečiščene vode. V ta namen naprave vodo sesajo iz 
razpoložljivega vodnega zbiralnika, kot je npr. posoda za zbiranje deževnice. 
Tako boste prihranili drago pitno vodo in hkrati varovali okolje. Dodatna 
prednost: neodvisnost od omrežja povečuje obseg delovanja in zagotavlja 
večjo prilagodljivost.

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI | POS IN TRŽENJE 2021

PR

Sporočilo za javnost

13

Tisk
Embalaža

pribl. 3500 l/h
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UČINKOVIT PRIBOR ZA UČINKOVITE 
VISOKOTLAČNE ČISTILNIKE.

WOW! PRIBOR ZA VISOKOTLAČNE ČISTILNIKE 

Talna Šoba 
Zaradi svojega zmogljivega pršenja vode, talna šoba T 
7 Plus temeljito očisti tudi vogale in robove. S funkcijo 
izplakovanja za učinkovito čiščenje velikih površin 
brez brizganja vode naokoli. Zmogljiva krtača PS 30 
Plus je opremljena z inovativno, vrtljivo šobo za 
čiščenje vogalov in robov, kar je idealno za čiščenje 
stopnic in drugih majhnih površin.

POSEBNA PONUDBA
Teleskopska razpršilna cev TLA 4 z vgrajenim 
180-stopinjskim zglobom zagotavlja doseg do 5 m. 
Vključno z držalom za pištolo za preprosto pritrditev 
katere koli visokotlačne pištole Kärcher iz prodajnega 
programa. Popolna dopolnitev k temu: nastavek za 
čiščenje fasade in stekla s štirimi vgrajenimi 
visokotlačnimi šobami in zamenljivim okvirjem – za 
fasade s ščetinami in steklo z gobo iz mikrovlaken.

NEŽNO ČIŠČENJE POVRŠIN 
Pralna krtača WB 60 je z mehkimi ščetinami in 
zaščito vogalov zelo primerna za temeljito, a nežno 
čiščenje vseh vrst površin. Poseben poudarek je 
inovativna, zmogljiva krtača WB 150, ki kot prva čisti 
površine z visokim tlakom, s tem pa prihrani energijo, 
vodo in do 30 % časa.

PONUDBA ČISTIL 
Več kot 30-letne izkušnje nam omogočajo razvoj 
ustreznih čistil za čiščenje in nego najrazličnejših 
površin. Naša ponudba zajema čistila za les, kamen, 
plastiko in vozila. Da bi čistila hitro in preprosto 
zamenjali, lahko šobo za peno s praktično funkcijo 
Connect 'n' Clean namestite na skoraj vse steklenice.

Talna šoba T 7 Plus
Kataloška št.: 2.644-074
Cena v EUR: 132,99

Teleskopska cev TLA 4
Kataloška št.: 2.644-190
Cena v EUR: 132,99

Mehka pralna krtača WB 60
Kataloška št.: 2.643-233
Cena v EUR: 28,99

Zmogljiva krtača PS 30 Plus
Kataloška št.: 2.644-212
Cena v EUR: 61,99

Nastavek za čiščenje  
fasade in stekla
Kataloška št.: 2.644-191
Cena v EUR: 61,99

Zmogljiva krtača WB 150
Kataloška št.: 2.643-237
Cena v EUR: 52,99

ČistilaŠoba za peno FJ 10 C  
Connect 'n' Clean
Kataloška št.: 2.643-143
Cena v EUR: 30,99
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NAŠE STRANKE IMAJO
RADE UDOBJE.

WOW! PRIBOR ZA VISOKOTLAČNE ČISTILNIKE 

Teleskopska razpršilna cev TLA 4

  Do 5 m dosega
  180-stopinjski zglob 
  Udoben teleskopski mehanizem
  Za vsako visokotlačno pištolo Kärcher iz 
prodajnega programa 
  Združljiva z nastavkom za čiščenje 
fasade in stekla

Kataloška št.: 2.644-190

Cena v EUR: 132,99

Talna šoba z zmogljivo krtačo  
PS 30 Plus

  3 vgrajene visokotlačne šobe
  Vrtljiva stranska šoba za čiščenje 
vogalov in robov

  360-stopinjsko vrtljiva glava
  Snemljivo gumijasto strgalo

Kataloška št.: 2.644-212

Cena v EUR: 61,99

Talna šoba T 7 Plus T-Racer

  Za čiščenje vogalov in robov brez 
brizganja vode

 2 vrtljivi ploski šobi
  S funkcijo izplakovanja
  Udobne nožne tipke za preklop funkcije 

Kataloška št.: 2.644-074

Cena v EUR: 132,99

NOVO NOVO
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KÄRCHER 
VAM DAJE  
VSO SVOBODO.

MOBILNO ČIŠČENJE

KHB 6 Battery Set

  Ročni baterijski srednjetlačni čistilnik
  Vključno z zamenljivo akumulatorsko baterijo 18 V / 2,5 Ah 
Kärcher Battery Power in standardnim polnilnikom 18 V
Kärcher Battery Power
  Priložen pribor: ročni nastavek za ploski curek QC in 
ročni rezkar za trdovratno umazanijo QC 

Območje tlaka: srednje

Količina pretoka: najv. 200 l/h

Teža z razpršilno cevjo in baterijskim sklopom: 2,1 kg

Trajanje baterije:* do 12 min

Kataloška št.: 1.328-110

Cena v EUR: 219,99

KHB 4-18 Battery Set

  Ročni baterijski srednjetlačni čistilnik
  Vključno z zamenljivo akumulatorsko baterijo 18 V / 2,5 Ah 
Kärcher Battery Power in standardnim polnilnikom 18 V
Kärcher Battery Power
  Priložen pribor: nastavek za ploski curek QC 

Območje tlaka: srednje

Količina pretoka: najv. 170 l/h

Teža z razpršilno cevjo in baterijskim sklopom: 2,1 kg

Trajanje baterije:* do 14 min

Kataloška št.: 1.328-210

Cena v EUR: 189,99
*Največja moč z zamenljivo baterijo 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power.

NOVOST
OD APRILA  

2021
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PRIPRAVLJENI ZA UPORABO –  
KÄRCHER ZA S SEBOJ.

MOBILNO ČIŠČENJE

OC 3

  Kompakten in priročen s 3-litrsko posodo za vodo 

Območje tlaka: nizko

Količina pretoka: najv. 120 l/h

Baterija: litij-ionska

Trajanje baterije:* do 15 min

Kataloška št.: 1.680-015

Cena v EUR: 179,99

OC 3 Adventure Box

  Vključno s priročno škatlo za shranjevanje z univerzalno krtačo in  
sesalno cevjo za čiščenje opreme na prostem

Območje tlaka: nizko

Količina pretoka: najv. 120 l/h

Baterija: litij-ionska

Trajanje baterije:* do 15 min

Kataloška št.: 1.680-016

Cena v EUR: 199,99

OC 3 Bike Box

  Vključno s priročno škatlo za shranjevanje z univerzalno krtačo, 
čistilom za kolesa/motorna kolesa in krpo iz mikrovlaken

Območje tlaka: nizko

Količina pretoka: najv. 120 l/h

Baterija: litij-ionska

Trajanje baterije:* do 15 min

Kataloška št.: 1.680-017

Cena v EUR: 199,99

Mobilni zunanji čistilniki
Kdor čisti z nizkotlačnimi napravami Kärcher iz serije mobilnih zunanjih čistilnikov OC 3, je popolnoma neodvisen od vode in 
elektrike! S pravim priborom pa postane vsaka rekreacijska dejavnost še svobodnejša.

OC 3 Plus

  Komfortna 7-litrska posoda za vodo
  Dolgo trajanje baterije

Območje tlaka: nizko

Količina pretoka: najv. 120 l/h

Baterija: litij-ionska

Trajanje baterije:* do 15 min

Kataloška št.: 1.680-030

Cena v EUR: 189,99
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VRNITE  
SVOJEMU 
KONJIČKU  
WOW UČINEK!

NEGA VOZILA

Čistilo za dvokolesnik 3v1  
RM 44 G, 500 ml
Kataloška št.: 6.295-763
Cena v EUR: 10,99

Odstranjevalec insektov 
3v1 RM 618, 500 ml
Kataloška št.: 6.295-761
Cena v EUR: 9,99

Nega kokpita polmat RM 
652, 500 ml
Kataloška št.: 6.296-107
Cena v EUR: 10,99

Avtošampon koncentrat RM 
562, 500 ml
Kataloška št.: 6.295-843
Cena v EUR: 8,99

Avtošampon RM 619, 5 l
Kataloška št.: 6.295-360
Cena v EUR: 16,99

Polirni vosek RM 660,  
500 ml
Kataloška št.: 6.296-108
Cena v EUR: 12,99

Avtošampon 3v1  
RM 610, 1 l
Kataloška št.: 6.295-750
Cena v EUR: 7,99

Čistilo za steklo RM 650,  
500 ml
Kataloška št.: 6.296-105
Cena v EUR: 8,99

Čistilo za platišča Premium  
RM 667, 500 ml
Kataloška št.: 6.296-048
Cena v EUR: 13,99

Čistilo Ultra Foam 3v1 RM 
615, 1 l
Kataloška št.: 6.295-743
Cena v EUR: 8,99

Čistilo za notranjost RM 
651, 500 ml
Kataloška št.: 6.296-106
Cena v EUR: 8,99

Letno čistilo za steklo 
(koncentrat 1:100) RM 672, 
250 ml
Kataloška št.: 6.296-110
Cena v EUR: 7,99

Vse, kar potrebujete, da bo vaš avtomobil sijal kot prvi dan
Naredite konec umazaniji, ki se kopiči v notranjosti in na zunanjosti vašega vozila. Dosežite WOW učinek. Z novimi čistili Kärcher 
za avtomobile in motorna kolesa. Odkrijte celotno paleto izdelkov.
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NEGA VOZILA | POS IN TRŽENJE 2021

POS* Tisk

Oglasni steber Samostoječi pano Razstavni pano na paleti Brošure

PR

Sporočilo za javnost

Videoposnetek v aplikaciji Videoposnetek v aplikaciji Videoposnetek v aplikaciji

Na spletu

* Na zahtevo; slike so simbolične.

https://s.cliplister.com/hNDaltbhas
https://s.cliplister.com/qdbAasMBCN
https://s.cliplister.com/gehYXfNYHl
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ČISTILNIKI ZA TERASE

Ročno uravnavanje vode
Količino vode je mogoče uravnavati 
individualno, odvisno od stopnje 
umazanosti.

Enakomerno čiščenje
Inovativna tehnologija valjev in poseben 
material ščetin zagotavljata temeljito in 
enakomernejše čiščenje. Široke možnosti 
uporabe zaradi zamenljivih krtačnih valjev, 
kot so lesena in lesno-plastičnih 
kompozitov, gladke kamnite ploščice zaprte 
teksture itn.

Krtačni valji
Posebej primerni za čiščenje lesenih tal in 
lesno-plastičnih kompozitov. 

Prostorsko varčno shranjevanje
Preprosto ga naslonite na steno in že 
ste končali. Zaradi funkcije 
prostorsko varčnega shranjevanja 
sta krtačna valja zanesljivo zaščitena 
pred ukrivljanjem. Še bolje: za ročaj  
ga obesite na zidni nosilec.

Visoko udobje upravljanja
Ergonomska oblika  
za udobno delo brez  
utrujenosti.

Integrirano dovajanje  
vode
Optimalni rezultati zaradi 
kombinacije vrtljivih  
krtačnih valjev in  
vode. Umazanija se  
zanesljivo odstrani in izpere.

PCL 4

  Zamenljiva krtačna valja za različne možnosti čiščenja
  Ščetinam prijazen integriran rob

Moč: 600 W

Št. vrtljajev valjev: 600–800 vrt./min

Tlak: najv. 10 barov

2 krtačna valja za lesene pode

Kataloška št.: 1.644-000

Cena v EUR: 239,99

IMENITNA REŠITEV
ZA TERASE.

Krtačni valji za kamnite površine 
Opcijski pribor za čiščenje kamnitih ploščic 
zaprte teksture. 

Kataloška št.: 2.644-121

Cena v EUR: 45,99

Čistilniki za terase
Naredite konec izčrpavajočemu drgnjenju: s PCL 4 vam lesenih teras nikoli več 
ne bo treba čistiti ročno. Preprosto ga priključite v vtičnico in povežite z vrtno 
cevjo: vrtljiva krtačna valja in voda vam zagotavljata enakomerno očiščene 
površine. Tudi v primeru trdovratne umazanije. 
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S 4 Twin

  Idealen za večje površine na prostem
  2 veliki stranski metli za podaljšano delovno širino
  Termooprijem na potisnem ročaju

Površinska zmogljivost: najv. 2400 m²/h

Delovna širina: 680 mm

Posoda za smeti: 20 l

Kataloška št.: 1.766-360

Cena v EUR: 149,99

S 4

  Idealen za večje površine na prostem
  1 stranska metla za podaljšano delovno širino
  Termooprijem na potisnem ročaju

Površinska zmogljivost: najv. 1800 m²/h

Delovna širina: 510 mm

Posoda za smeti: 20 l

Kataloška št.: 1.766-320

Cena v EUR: 119,99

Stroji za pometanje
Lastniki hiš dobro vedo: pometati je treba vse leto. V primeru cestne umazanije, cvetov, drevesnega listja ali posipnega materiala 
pozimi, bo pometanje z učinkovitimi stroji za pometanje Kärcher, ki spodbujajo pravilno držo med uporabo, za vas pravi užitek. Za 
hitro očiščene večje površine popolnoma brez stresa.

S 6 Twin

   Idealen za večje površine na prostem
   2 veliki stranski metli za podaljšano delovno širino
  Nastavljiv tlak pritiskanja
  Termooprijem na potisnem ročaju

Površinska zmogljivost: najv. 3000 m²/h

Delovna širina: 860 mm

Posoda za smeti: 38 l

Kataloška št.: 1.766-460

Cena v EUR: 369,99

S 6

   Idealen za večje površine na prostem
   1 velika stranska metla za podaljšano delovno širino
  Nastavljiv tlak pritiskanja
  Termooprijem na potisnem ročaju

Površinska zmogljivost: najv. 2500 m²/h

Delovna širina: 670 mm

Posoda za smeti: 38 l

Kataloška št.: 1.766-420

Cena v EUR: 329,99

PCL 4

  Zamenljiva krtačna valja za različne možnosti čiščenja
  Ščetinam prijazen integriran rob

Moč: 600 W

Št. vrtljajev valjev: 600–800 vrt./min

Tlak: najv. 10 barov

2 krtačna valja za lesene pode

Kataloška št.: 1.644-000

Cena v EUR: 239,99

S KÄRCHERJEM JE POMETANJE 
OTROČJE LAHKO.

STROJI ZA POMETANJE
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PRAVI  
MULTITALENTI  
ZA VSE PRIMERE.

VEČNAMENSKI SESALNIKI

WD 3 Battery Premium Set

  S posebnim filtrirnim vložkom za mokro 
in suho sesanje brez menjave filtra
  Vključno z zamenljivo akumulatorsko 
baterijo 36 V / 2,5 Ah Kärcher

  Battery Power in standardnim
  polnilnikom 36 V

Velikost posode: 17 l

Material posode: nerjavno jeklo

Delovanje z enim polnjenjem:* 15 min

Kataloška št.: 1.629-951

Cena v EUR: 309,99

WD 3 Battery Set

  Baterijsko napajanje, akumulatorska 
baterija in polnilnik sta priložena obsegu 
dobave

  Združljiv z vsemi napravami 
  platforme 36 V Kärcher Battery
  Power

Velikost posode: 17 l

Material posode: plastika

Delovanje z enim polnjenjem:* 15 min

Kataloška št.: 1.629-911

Cena v EUR: 289,99

WD 1 Compact Battery Set

  S posebnim filtrirnim vložkom za mokro 
in suho sesanje brez menjave filtra

  Vključno z zamenljivo akumulatorsko 
baterijo 18 V / 2,5 Ah Kärcher  
Battery Power in standardnim 
polnilnikom 18 V

Velikost posode: 7 l

Material posode: plastika

Delovanje z enim polnjenjem:** 10 min

Kataloška št.: 1.198-301

Cena v EUR: 199,99

Večnamenski sesalniki
S Kärcher robustnimi večnamenskimi sesalniki ter sesalniki za pepel in suho sesanje Kärcher, bodo uporabniki opremljeni za vse 
okoliščine, tako za suho kot tudi za mokro umazanijo. Naprave so v nekaterih primerih na voljo tudi z zmogljivimi akumulatorskimi 
baterijami. Za še večjo prilagodljivost.

* Delovanje z enim polnjenjem baterije 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power.
** Delovanje z enim polnjenjem baterije 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power.



22 23

VEČNAMENSKI SESALNIKI

WD 2

  Kompaktne mere
  Praktično shranjevanje kabla in pribora

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 12 l

Material posode: plastika

Priključni kabel: 4 m

Kataloška št.: 1.629-783

Cena v EUR: 69,99

WD 4 Premium

  Odstranljiva filtrska kaseta s ploskim 
nagubanim filtrom

  Novorazvit pribor za najboljše rezultate 
čiščenja

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 20 l

Material posode: nerjavno jeklo

Priključni kabel: 5 m

Kataloška št.: 1.348-150

Cena v EUR: 149,99

WD 3 P

  Vtičnica s samodejnim vklopom/izklopom 
za uporabo v kombinaciji z električnim 
orodjem

  Novorazvit pribor za najboljše rezultate 
čiščenja

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 17 l

Material posode: plastika

Priključni kabel: 4 m

Kataloška št.: 1.629-880

Cena v EUR: 109,99

WD 5 Premium

  Odstranljiva filtrska kaseta s ploskim 
nagubanim filtrom

  Novorazvit pribor za najboljše rezultate 
čiščenja

Poraba energije: 1100 W

Velikost posode: 25 l

Material posode: nerjavno jeklo

Priključni kabel: 5 m

Kataloška št.: 1.348-230

Cena v EUR: 199,99

WD 3 Premium

  Novorazvit pribor za najboljše rezultate 
čiščenja
  Praktična funkcija izpihovanja

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 17 l

Material posode: nerjavno jeklo

Priključni kabel: 4 m

Kataloška št.: 1.629-863

Cena v EUR: 99,99

WD 6 P Premium

  Odstranljiva filtrska kaseta s ploskim 
nagubanim filtrom
  Vtičnica s samodejnim vklopom/izklopom 
za uporabo v kombinaciji z el. orodjem

Poraba energije: 1300 W

Velikost posode: 30 l

Material posode: nerjavno jeklo

Priključni kabel: 6 m

Kataloška št.: 1.348-270

Cena v EUR: 259,99
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SESALNIKI ZA PEPEL

AD 4 Premium

   Čiščenje filtra Kärcher ReBoost za dolgotrajno moč sesanja
   S posebnim priborom za suho sesanje
  Preprosto praznjenje in čiščenje posode brez stika z umazanijo

Najv. vhodna moč: 600 W

Velikost posode: 17 l

Material posode: kovina

Priključni kabel: 4 m

Kataloška št.: 1.629-731

Cena v EUR: 149,99

AD 2

   Čiščenje filtra Kärcher ReBoost za dolgotrajno moč sesanja
  Preprosto praznjenje in čiščenje posode brez stika z umazanijo 

Najv. vhodna moč: 600 W

Velikost posode: 14 l

Material posode: kovina

Priključni kabel: 4 m

Kataloška št.: 1.629-711

Cena v EUR: 119,99

TI 
SESALNIKI  
NIKOLI NE
OSTANEJO  
BREZ SAPE.

Sesalniki za pepel
Ali sesate kamin, žar po vrtni zabavi ali čistite trda tla s talno šobo: sesalniki za pepel in suho sesanje so vsestransko uporabni ter 
prepričajo s funkcijami za največje udobje. 
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* Delovanje z enim polnjenjem baterije 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power.

NOVO

Tehnologija čiščenja filtra 
Kärcher ReBoost – čiščenje 
filtra s pritiskom na gumb

 ■ Zmogljivo čiščenje filtra 
samo s pritiskom na gumb.

 ■ Za dosledno visoko 
sesalno moč in velike 
količine nečistoč.

Enodelni filtrirni sistem 
(negorljiv) z robustnim 
ploskim nagubanim filtrom in 
kovinskim filtrom za 
trdovratno umazanijo

 ■ Z robustnim ploskim 
nagubanim filtrom in 
kovinskim filtrom za 
trdovratno umazanijo.

 ■ Preprosto praznjenje in 
čiščenje posode brez stika 
z umazanijo.

Zamenljiva akumulatorska 
baterija 18 V Kärcher Battery 
Power
Največja svoboda gibanja zaradi 
uporabe brez kabla

AD 2 Battery Set

  Udobno in varno odstranjevanje pepela iz kamina in žara
  Z integrirano funkcijo čiščenja filtra za dolgotrajno  
moč sesanja

  Vključno z zamenljivo akumulatorsko baterijo 18 V / 2,5
  Ah Kärcher Battery Power in standardnim polnilnikom 
  18 V Kärcher Battery Power

Velikost posode: 14 l

Material posode: kovina

Dolžina sesalne cevi: 1,2 m

Trajanje baterije:* do 13 min

Kataloška št.: 1.348-301

Cena v EUR: 239,99

Negorljiv material, kovinska posoda in 
kovinska cev (oplaščena)
Najvišja stopnja varnosti med sesanjem 
pepela – tudi pri nepravilni uporabi

SESALNIKI ZA PEPEL
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NAJVEČJA MOČ 
OGLAŠEVANJA.

SESALNIKI ZA PEPEL | POS IN TRŽENJE 2021

Na spletuPR

Sporočilo za javnost

Videoposnetek v aplikaciji

https://s.cliplister.com/vtSbuVueHL
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ZA MEHKA IN ČISTA 
VLAKNA PO VSEJ 
GLOBINI.

PRALNI SESALNIKI

SE 5.100

  Komfortni sistem 2v1 z integrirano 
pršilno-sesalno cevjo
  Tehnologija šob Kärcher: 50 % hitrejše 
sušenje
  Ploski nagubani filter za neprekinjeno 
mokro in suho sesanje

Najv. vhodna moč turbine/črpalke: 1400 
vrt./min / 40 W

Količina zraka: 70 l/s

Posoda za svežo/umazano vodo: 4/4 l

Priključni kabel: 5 m

Kataloška št.: 1.081-200

Cena v EUR: 349,99

SE 4002

  Komfortni sistem 2v1 z integrirano 
pršilno-sesalno cevjo

  Tehnologija šob Kärcher: 50 % hitrejše 
sušenje

  Vključno s pralno šobo za čiščenje 
oblazinjenja

Najv. vhodna moč turbine/črpalke: 1400 
vrt./min / 40 W

Količina zraka: 70 l/s

Posoda za svežo/umazano vodo: 4/4 l

Priključni kabel: 7,5 m

Kataloška št.: 1.081-140

Cena v EUR: 309,99

SE 4001

  Velika odstranljiva posoda za svežo 
vodo

  Tehnologija šob Kärcher: 50 % hitrejše 
sušenje

 Robustna plastična posoda 

Najv. vhodna moč turbine/črpalke: 1400 
vrt./min / 40 W

Količina zraka: 70 l/s

Posoda za svežo/umazano vodo: 4/4 l

Priključni kabel: 7,55 m

Kataloška št.: 1.081-130

Cena v EUR: 249,99

Pralni sesalniki
Pralni sesalniki Kärcher (pršilno-ekstrakcijske naprave) zagotavljajo čistost vlaken po vsej globini na preprogah, oblazinjenju, 
vzmetnicah, tekstilnih zidnih tapetah in avtomobilskih sedežih. Čistilna tekočina se pod tlakom razprši globoko v vlakna in odsesa 
skupaj z raztopljeno umazanijo. Maščobe, umazanija in neprijetne vonjave se učinkovito odstranijo.
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STRGALO ZA LED  

EDI 4

  Z vrtljivim kolutom in šestimi trdnimi plastičnimi rezili

Št. vrtljajev koluta: 500 vrt./min

Premer koluta: 100 mm

Trajanje/polnjenje baterije: 15 min / 3 h

Teža: 550 g

Kataloška št.: 1.598-900

Cena v EUR: 59,99

MAJHEN LEDOLOMILEC  
Z VELIKIM UČINKOM.

LED-prikaz stanja delovanja
Integrirana LED-lučka utripa,  
ko je treba električno strgalo za led 
napolniti.

Vrtljiv kolut za 
odstranjevanje ledu
Vrtljiv kolut s trdnimi 
praktičnimi rezili brez 
truda odstrani tudi 
najtrdovratnejši led.

Zaščitni pokrovček
Za varno uporabo in 
shranjevanje.

Hitra pripravljenost
Glavno stikalo za vklop in 
izklop. Ko LED-lučka sveti, 
je EDI 4 v stanju 
pripravljenosti.

Preprosta uporaba
Z rahlim pritiskom od zgoraj se kolut za 
odstranjevanje ledu začne vrteti.

Zamenjava koluta brez orodja
Vrtljiv kolut za odstranjevanje ledu 
lahko hitro in preprosto  
zamenjate brez orodja.

Električno strgalo za led EDI 4
Električno strgalo za led EDI 4 končno odpravlja naporno strganje ledu. 
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EDI 4

  Z vrtljivim kolutom in šestimi trdnimi plastičnimi rezili

Št. vrtljajev koluta: 500 vrt./min

Premer koluta: 100 mm

Trajanje/polnjenje baterije: 15 min / 3 h

Teža: 550 g

Kataloška št.: 1.598-900

Cena v EUR: 59,99

STRGALO ZA LED | POS IN TRŽENJE 2021

POS*

Stojalo za pult Stojalo z izdelki Razstavni pano na paleti

Na spletuPR

Sporočilo za javnost

Videoposnetek v aplikaciji

* Na zahtevo; slike so simbolične.

https://s.cliplister.com/eJxdptBHYp
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2,5 Ah 5,0 Ah

18 V
LITIJ-IONSKI 

SISTEM

WRE 18-55 Battery Set
Odstranjevalnik plevela

LMO 18-33 Battery Set +  
LMO 18-36 Battery Set
Vrtna kosilnica

BLV 18-200 Battery
Sesalnik listja

CNS 18-30 Battery
Verižna žaga

PHG 18-45 Battery
Teleskopske škarje za
živo mejo

WD 1 Compact Battery Set
Večnamenski sesalnik

LBL 2 Battery Set
Puhalnik listja

AD 2 Battery Set
Sesalnik za pepel

KHB 6 Battery Set + 
KHB 4-18 Battery Set
Srednjetlačni čistilnik

LTR 18-25 Battery Set + 
LTR 18-30 Battery Set
Kosilnica z nitko

HGE 18-45 Battery Set + 
HGE 18-50 Battery Set
Škarje za živo mejo

GSH 18-20 Battery
Škarje za travo in 
grmičevje

30

TLO 18-32 Battery
Škarje za veje 

PSW 18-20 Battery
Teleskopska žaga

VESOLJE BATERIJSKIH NAPRAV

POLNA MOČ.  
NESKONČNE  
MOŽNOSTI.

https://www.kaercher.com/at/home-garden/gartengeraete.html
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2,5 Ah 5,0 Ah

18 V
LITIJ-IONSKI 

SISTEM

36 V
LITIJ-IONSKI SISTEM

LMO 36-40 Battery Set +  
LMO 36-46 Battery Set
Vrtna kosilnica

LBL 4 Battery Set
Puhalnik listja

K 2 Battery Set
Visokotlačni čistilnik

WD 3 Premium Battery Set
Večnamenski sesalnik

WD 3 Battery Set
Večnamenski sesalniki

BLV 36-240 Battery
Sesalnik listja

CNS 36-35 Battery Set
Verižna žaga

LTR 36-33 Battery Set
Kosilnica z nitko

HGE 36-60 Battery Set
Škarje za živo mejo

31

VESOLJE BATERIJSKIH NAPRAV
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VESOLJE BATERIJSKIH NAPRAV | POS IN TRŽENJE 2021

Splet

PR

Sporočilo za javnost

Video uporabaSpletna pasica

NAŠA AKCIJA VRTNIH ORODIJ  
ZA VAŠO PRODAJNO RAST.

https://s.cliplister.com/fTzUEyJZIA
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VESOLJE BATERIJSKIH NAPRAV | POS IN TRŽENJE 2021

POS MATERIAL*

Oglasni steber

Razstavni pano z baterijskimi napravami Kiosk s paletami Brošure

Razstavni pano na paleti Razstavni pano z izborom izdelkov

Tisk

* Na zahtevo; slika je simbolična.

33
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POUDARKI ZA DOM

DOSEŽITE WOW UČINEK!  
TUDI V SVOJEM DOMU.

Baterijska metla  
KB 5

Sesalnik  
VC 5

Robotski čistilnik oken  
RCW 5

Baterijski čistilnik oken  
WV 6 Plus

Baterijski sesalnik za pepel  
AD 2 Battery-Set

Parni sesalnik  
SV 7
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POUDARKI ZA DOM

Čistilnik za trda tla  
FC 7 Cordless

Parni čistilnik  
SC 3 Upright EasyFix

Parni čistilnik  
SC 5 EasyFix Iron

Likalna postaja  
SI 4 EasyFix Iron
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SESATI  
IN  
BRISATI 
V ENEM 
KORAKU.

FC 7 Cordless mimogrede odpravi staro gospodinjsko pravilo »najprej je treba posesati in nato obrisati«, pa tudi vse vrste suhe in 
vlažne umazanije.* Dva kompleta valjev, ki se vrtita v nasprotni smeri, povrneta prvotni sijaj v polovičnem času.**

* FC 7 Cordless doseže do 20 % boljšo učinkovitost čiščenja od običajnega omela s čistilno krpo v preizkusni kategoriji brisanja tal. Odstotek temelji 
na povprečnih rezultatih preizkusov glede učinkovitost čiščenja, pobiranja umazanije in čiščenja vogalov.

** FC 7 Cordless omogoča do 50 % prihranek časa, saj lahko trda tla z običajnimi gospodinjskimi madeži očisti v enem koraku, kar pomeni, da ni 
potrebno sesanje pred brisanjem.

ČISTILNIKI ZA TRDA TLA

36
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NOVO

FC 7 Cordless

  Vse-v-enem: v enem koraku odstrani vse vrste suhe  
 in vlažne umazanije.

Površinska zmogljivost: pribl. 135 m² pri polni bateriji

Trajanje baterije: pribl. 45 min

Posoda za svežo vodo: 400 ml

Teža brez pribora: 4,3 kg

Kataloška št.: 1.055-730

Cena v EUR: 519,99

Prijazen uporabniški vmesnik
Vrtenje valjev in količino vode je mogoče 
nastaviti glede na umazanijo in vrsto tal 
(dve ravni), na voljo pa je tudi funkcija 
Boost za odstranjevanje trdovratne 
umazanije.

Samostoječ
Praktična funkcija v času odmora med 
delom: FC 7 Cordless stoji sam in ga ni 
treba nasloniti.

Samodejno vlaženje
Vrtljivi valji se vseskozi vlažijo z 
vodo iz posode za svežo vodo.

Okreten
Vrtljiv zglob zagotavlja 
najpreprostejše čiščenje pod 
pohištvom in okrog 
predmetov.

Popolnoma čisti vogali  
in robovi
Centralno nameščen valjčni pogon 
zagotavlja odlične rezultate čiščenja v 
vogalih in vzdolž robov.

Trajanje baterije: pribl. 45 min
Zmogljiva litij-ionska baterija s 
25,55 V za največjo svobodo 
gibanja.

Odlično pobiranje las
Valji se ves čas prečesavajo, s 
tem pa se učinkovito 
odstranjujejo lasje z njihove 
površine.

50-odstotni prihranek časa**
Zanesljivo čisti tla v enem 
koraku brez nadležnega 
predhodnega sesanja zaradi  
štirih valjev, ki se vrtijo v 
nasprotni smeri.

Higienska posoda za umazano vodo
Umazanija, postrgana z valjev, konča v posodi za 
umazano vodo, ki jo je mogoče preprosto 
odstraniti in izprazniti.

Intuitivni kazalnik ravni vode v 
posodi
Optični prikaz in zvočni signal, ko 
je posoda za svežo vodo prazna ali 
je posoda za umazano vodo polna.

ČISTILNIKI ZA TRDA TLA
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Čistilniki za trda tla
Kärcher ima najboljšo rešitev za vsako opravilo: za samo brisanje je najbolje izbrati okretni FC 3 Cordless. Za odstranjevanje prahu 
in manjših drobtin priporočamo modele FC 5. Če pa se želite odreči predhodnemu sesanju, bo prava rešitev FC 7 Cordless, ki v 
enem koraku in brez truda odstrani tudi trdovratno umazanijo.

FC 5 Cordless

   Odstrani prah, drobtine in razlite 
tekočine.

   Hitro sušenje tal

Površinska zmogljivost: pribl. 60 m² pri 
polni bateriji

Trajanje baterije: pribl. 20 min

Posoda za svežo vodo: 400 ml

Teža brez pribora: 4,4 kg

Kataloška št.: 1.055-601

Cena v EUR: 409,99

FC 7 Cordless

   Vse-v-enem: v enem koraku odstrani vse 
vrste suhe in vlažne umazanije.

Površinska zmogljivost: pribl. 135 m² pri 
polni bateriji

Trajanje baterije: pribl. 45 min

Posoda za svežo vodo: 400 ml

Teža brez pribora: 4,3 kg

Kataloška št.: 1.055-730

Cena v EUR: 519,99

FC 3 Cordless

 Odstrani razlite tekočine in madeže.
   Preprosto brisanje: brez prenašanja 
vedra, drgnjenja in stika z umazanijo.

Površinska zmogljivost: pribl. 60 m² pri 
polni bateriji

Trajanje baterije: pribl. 20 min

Posoda za svežo vodo: 360 ml

Teža brez pribora: 2,4 kg

Kataloška št.: 1.055-300

Cena v EUR: 249,99

FC 5

   Odstrani prah, drobtine in razlite 
tekočine.
   Hitro sušenje tal

Površinska zmogljivost: pribl. 60 m² pri 
polni bateriji

Najv. vhodna moč: 460 W

Posoda za svežo vodo: 400 ml

Teža brez pribora: 4,6 kg

Kataloška št.: 1.055-400

Cena v EUR: 279,99

Polirni stroj FP 303

 Za poliranje trdih tal
   Bolje dosegljivi vogali zaradi trikotne 
polirne glave

Št. vrtljajev: 1000 vrt./min

Najv. vhodna moč: 600 W

Priključni kabel: 7 m

Delovna širina: 290 mm

Kataloška št.: 1.056-820

Cena v EUR: 239,99

ČISTILNIKI ZA TRDA TLA  
NA KRATKO.

ČISTILNIKI ZA TRDA TLA

NOVO
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ČISTILNIKI ZA TRDA TLA | POS IN TRŽENJE 2021

Televizijski oglasi

Na spletuPR

Sporočilo za javnost

POS*

PR Na spletu

Tisk

Tridelni podest Akrilni pano Brošure

Spletna pasica

Videoposnetki v aplikaciji
* Na zahtevo; slike so simbolične.

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij

https://s.cliplister.com/OVADdhFXaR
https://s.cliplister.com/ToVitubDjF
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KO JE HIGIENA NA PRVEM MESTU
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Kärcher je učinkovitost svojih parnih 
čistilnikov preveril v neodvisnem 
laboratoriju. Rezultat: pri pravilni 
uporabi čistilniki s trdih površin 
odstranijo do 99,999 % ovojnih virusov,* 
kot so koronavirusi ali virusi gripe, in do 
99,99 % običajnih gospodinjskih 
bakterij.** 

Naši parni čistilniki lahko zato 
pomembno prispevajo k higieni, tako v 
zasebnih gospodinjstvih kot v 
komercialnem in industrijskem okolju.

**  V primeru točkovnega čiščenja s parnim čistilnikom Kärcher, tj. 30-sekundna obdelava s paro 
pri najvišji stopnji delovanja pare v neposrednem stiku s površino, ki jo je treba očistiti, je 
mogoče z običajnih gospodinjskih, gladkih trdih površin odstraniti do 99,999 % ovojnih virusov, 
kot so koronavirusi ali virusi gripe (z izjemo virusa hepatitisa B) (testni virus: modificiran virus 
vakcinije Ankara).

**  V primeru čiščenja s hitrostjo 30 cm/s pri najvišji stopnji delovanja pare in v neposrednem 
stiku s površino, ki jo je treba očistiti, je mogoče na običajnih gospodinjskih, gladkih trdih 
površinah uničiti do 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij (testna bakterija: 
Enterococcus hirae).

WOW! Parni čistilniki Kärcher navadno vodo iz pipe spremenijo v zelo učinkovito gospodinjsko čistilo: čisto vodno paro. Zanje 
obstaja toliko možnosti, kot je vrst umazanije. Namesto številnih različnih čistilnih sredstev lahko imate v svojem domu enega 
najboljših načinov za vzdrževanje higiensko čistih tal, kopalnice, kuhinje in številnih drugih prostorov – in to popolnoma brez 
kemikalij.

S KÄRCHERJEM PROTI  
VIRUSOM IN BAKTERIJAM.

UMAZANIJE SE LOTIMO S PARO.

KO JE HIGIENA NA PRVEM MESTU
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PARNI ČISTILNIKI

SC 2 Upright EasyFix

  Dvostopenjsko uravnavanje pretoka pare z ikonami 
različnih talnih oblog

  Odstranljiva posoda za vodo, ki jo je mogoče polniti po 
želji za neprekinjeno delo

Površinska zmogljivost: pribl. 50 m²

Čas segrevanja: 0,5 min

Prostornina posode za vodo: 0,4 l

Uravnavanje pretoka pare: dvostopenjsko (ploščice, les)

Kataloška št.: 1.513-345

Cena v EUR: 129,99

HITREJŠI ČISTILNIK  
VITKEGA VIDEZA.

Hitro segrevanje 
Preprosto ga vklopite in  
začnite čistiti po 30 sekundah.

Uravnavanje pretoka pare 
2 prednastavitvi z optimalnim 
pretokom pare za lesena tla in 
ploščice. Preprosto odčitavanje in 
nastavitev zaradi preglednih ikon.

Talna šoba EasyFix 
Priročen sistem na ježka omogoča 
preprosto pritrditev in odstranjevanje 
čistilne krpe iz mikrovlaken brez stika z 
umazanijo.

Neprekinjeno delo
Posodo za svežo vodo lahko 
kadar koli preprosto odstranite in 
jo napolnite z vodo. Brez 
prekinitve dela.

Preprosto vzdrževanje
Zamenljiv vložek za 
odstranjevanje vodnega kamna 
zagotavlja daljšo življenjsko 
dobo naprave.

Varno upravljanje
Utripanje rdeče lučke pomeni,  
da se parni čistilnik segreva. 
Neprekinjena zelena lučka pa 
sporoča, da lahko začnete.

Tanka oblika
Tanka oblika omogoča 
preprosto shranjevanje, npr. 
med policami.

Tehnologija lamel
Optimalni rezultati čiščenja 
za različna trda tla zaradi 
učinkovite tehnologije 
lamel.

NOVO
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SC 2 Upright EasyFix

  Dvostopenjsko uravnavanje pretoka pare z ikonami 
različnih talnih oblog

  Odstranljiva posoda za vodo, ki jo je mogoče polniti po 
želji za neprekinjeno delo

Površinska zmogljivost: pribl. 50 m²

Čas segrevanja: 0,5 min

Prostornina posode za vodo: 0,4 l

Uravnavanje pretoka pare: dvostopenjsko (ploščice, les)

Kataloška št.: 1.513-345

Cena v EUR: 129,99

LIKANJE  
JE LAHKO 
PRAV  
ZABAVNO.

PARNI LIKALNIKI

NOVO

Parni likalnik EasyFinish

  Keramična likalna plošča: znatno olajša premikanje likalnika.
  Enakomeren izpust pare: 50 % hitrejše likanje perila
  Kompaktna velikost: za preprostejšo uporabo in prostorsko 
varčno shranjevanje.

Teža brez pribora: 1,4 kg

Mere (d × š × v): 258 × 120 × 124 mm

Kataloška št.: 2.863-310

Cena v EUR: 122,99
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PARNI ČISTILNIKI 

Globinsko čiščenje z našimi parnimi čistilniki
Para namesto kemikalij! Kombinacija tlaka, hitrosti in temperature je razlog, da so naši parni čistilniki tako učinkoviti. Drobni parni 
delci raztopijo umazanijo tudi v težko dostopnih razpokah in vdolbinah. Odlična novica za alergike, starše majhnih otrok in vse, ki 
so radi v čistem okolju.

HIGIENSKO ČIŠČENJE  
BREZ KEMIKALIJ.

SC 3 Upright EasyFix

  Tristopenjsko uravnavanje 
pretoka pare z ikonami 
različnih talnih oblog

Površinska zmogljivost: pribl. 
60 m²/h

Čas segrevanja: 0,5 min

Prostornina posode za vodo: 
0,5 l

Grelna izhodna moč: 1600 W

Kataloška št.: 1.513-300

Cena v EUR: 179,99

SC 2 Upright EasyFix

  Dvostopenjsko uravnavanje 
pretoka pare z ikonami 
različnih talnih oblog

Površinska zmogljivost: pribl. 
50 m²/h

Čas segrevanja: 0,5 min

Prostornina posode za vodo: 
0,4 l

Grelna izhodna moč: 1600 W

Kataloška št.: 1.513-345

Cena v EUR: 129,99

SC 3 EasyFix

  Posoda za vodo, ki jo je 
mogoče polniti po želji za 
neprekinjeno delo

Površinska zmogljivost: pribl. 
75 m²/h

Čas segrevanja: 0,5 min

Prostornina posode za vodo: 
1 l

Parni tlak: najv. 3,5 bara

Kataloška št.: 1.513-110

Cena v EUR: 179,99

SC 2 EasyFix

  Lahka in kompaktna naprava
  Komplet za čiščenje tal  
EasyFix

Površinska zmogljivost: pribl. 
75 m²/h

Čas segrevanja: 6,5 min

Prostornina posode za vodo: 
1 l

Parni tlak: najv. 3,2 bara

Kataloška št.: 1.512-050

Cena v EUR: 129,99

SC 5 EasyFix Iron

  Odlična učinkovitost in 
preprosta uporaba
  Funkcija VapoHydro

Površinska zmogljivost: pribl. 
150 m²/h

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode za vodo: 
0,5 + 1,5 l

Parni tlak: najv. 4,2 bara

Kataloška št.: 1.512-536

Cena v EUR: 499,99

SC 5 EasyFix

  Odlična učinkovitost in 
preprosta uporaba

  Funkcija VapoHydro

Površinska zmogljivost: pribl. 
150 m²/h

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode za vodo: 
0,5 + 1,5 l

Parni tlak: najv. 4,2 bara

Kataloška št.: 1.512-530

Cena v EUR: 429,99

SC 4 EasyFix Iron

  S kompletom za čiščenje tal 
EasyFix in novim parnim 
likalnikom EasyFinish

Površinska zmogljivost: pribl. 
100 m²/h

Čas segrevanja: 4 min

Prostornina posode za vodo: 
0,5 + 0,8 l

Parni tlak: najv. 3,5 bara

Kataloška št.: 1.512-461

Cena v EUR: 389,99

SC 4 EasyFix

  Ločen predal za shranjevanje 
kabla

  Komplet za čiščenje tal

Površinska zmogljivost: pribl. 
100 m²/h

Čas segrevanja: 4 min

Prostornina posode za vodo: 
0,5 + 0,8 l

Parni tlak: najv. 3,5 bara

Kataloška št.: 1.512-450

Cena v EUR: 259,99

NOVO
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SC 1

  Vedno pri roki in zelo 
primerno za vmes

  Preprosto shranjevanje

Površinska zmogljivost: pribl. 
20 m²/h

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode za vodo: 
0,2 l

Parni tlak: najv. 3 bare

Kataloška št.: 1.516-300

Cena v EUR: 89,99

SI 4 EasyFix Iron

  Likalna miza s funkcijo 
pihanja zraka in aktivnim 
vsrkavanjem odvečne pare

Površinska zmogljivost: pribl. 
100 m²/h

Čas segrevanja: 4 min

Prostornina posode za vodo: 
0,5 + 0,8 l

Parni tlak: najv. 3,5 bara

Kataloška št.: 1.512-462

Cena v EUR: 629,99

Likalna miza AB 1000

  Ergonomsko likanje zaradi 
optimalne nastavitve višine

7-stopenjska nastavitev 
višine

Odlagalni prostor za likalnik

Funkcija pihanja zraka

Kavelj za parni čistilnik

Kataloška št.: 2.884-933

Cena v EUR: 279,99

SC 1 EasyFix

  Rešitev 2v1: Ročni parni 
čistilnik in omelo

Površinska zmogljivost: pribl. 
20 m²/h

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode za vodo: 
0,2 l

Parni tlak: najv. 3 bare

Kataloška št.: 1.516-330

Cena v EUR: 109,99

Na spletu

Spletna pasica

Brošure

Tisk

Videoposnetek v aplikaciji Videoposnetek v aplikaciji

Na spletu PR

https://s.cliplister.com/uYdqjYPDwt
https://s.cliplister.com/PWvNKStnbU
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SESALNIKI | PARNI SESALNIKI

Sesalniki in parni sesalniki
Kärcher ima vse: sesalnik za alergike. Za družine. Za samska gospodinjstva. Za velika in majhna stanovanja. S kablom ali brez ... 
Ravno pravi sesalnik za vse potrebe. V kombinaciji s paro bo bivalno okolje še bolj higiensko. Če pa bi bilo treba prostor očistiti na 
hitro, vam bo baterijska metla z veseljem priskočila na pomoč.

HITRI POMOČNIK  
ZA ČISTA TLA.

VC 5 Cordless

  Litij-ionska baterija za dolgo delovanje
 Filtrirni sistem brez vrečke

Napetost: 18 V

Trajanje baterije: najv. 40 min

Čas polnjenja baterije: 180 min

Kataloška št.: 1.349-300

Cena v EUR: 329,99

VC 5

  Odličen za majhna gospodinjstva z 
omejenim prostorom za shranjevanje
  Filtrirni sistem brez vrečke: hitro 
praznjenje umazanije brez stroškov za 
nakup filtrirnih vrečk

Najv. vhodna moč: 500 W

Primarni in dolgoročni filter

Higienski filter HEPA (EN 1822:1998)

Kataloška št.: 1.349-100

Cena v EUR: 189,99

DS 6 Waterfilter

  Za prijetno počutje: poleg temeljito čistih 
tal bo svež in čist tudi zrak v prostoru.

Najv. vhodna moč: 650 W

Šoba za fuge, šoba za oblazinjenje

Higienski filter HEPA (EN 1822:1998)

Kataloška št.: 1.195-220

Cena v EUR: 329,99

VC 2

  Odličen za čiščenje stanovanj in manjših 
hiš

  Preprosto odstranljiva filtrirna vrečka 
 

Najv. vhodna moč: 700 W

Velika filtrirna vrečka iz flisa

Higienski filter HEPA (EN 1822:1998)

Kataloška št.: 1.198-105

Cena v EUR: 129,99

VC 3

  Odličen za čiščenje stanovanj in manjših 
hiš

  Multiciklonski sesalnik brez filtrirne 
vrečke 

Najv. vhodna moč: 700 W

Prozorna posoda za umazanijo

Higienski filter HEPA (EN 1822:1998)

Kataloška št.: 1.198-125

Cena v EUR 139,99

Parni sesalnik SV 7

   Večstopenjski filtrirni sistem s filtri za 
vodo, trdovratno umazanijo, peno in 
HEPA filtrom (EN 1822:1998)

Najv. vhodna moč: 2200 W

Prostornina posode za vodo: 0,45 + 0,5 l

Parni tlak: najv. 4 bare

Kataloška št.: 1.439-410

Cena v EUR: 829,99
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KB 5

   Preprosto odstranjevanje in nameščanje 
posode za umazanijo
  Kärcher Adaptive Cleaning System
  Prilagodljiv dvojni zglob za okretno 
manevriranje

Trajanje baterije: 30 min

Delovna širina univerzalne krtače: 210 
mm

Prostornina posode: 0,37 l

Napetost: 3,7 V

Kataloška št.: 1.258-000

Cena v EUR: 79,99

Brošure

Tisk

Videoposnetek v aplikaciji Videoposnetek v aplikaciji

POS*

Na spletu

PR

Razstavni pano

* Na zahtevo; slike so simbolične.

https://s.cliplister.com/MLAgFBrWcW
https://s.cliplister.com/EOjHUUREha
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ROBOTSKI ČISTILNIK OKEN

RCW 5

Trajanje baterije: 50 min

Najv. zmogljivost čiščenja na polnjenje baterije: 20 m²

Dolžina varnostnega sistema: 3 m

Prostornina posode za čistilo: 385 ml

Kataloška št.: 1.269-600

Cena v EUR: 739,99

ZA BREZHIBEN POGLED.  
DOSEŽITE WOW UČINEK!

NOVO

Intuitivno upravljanje 
Pregleden uporabniški 
vmesnik s stikalom za vklop/
izklop in prikazoma za stanje 
baterije ter Bluetooth. LED-
lučka in zvočni signali za 
stalno povratno informacijo. 

Visokozmogljiva baterija
Temeljito in najbolj 
prilagodljivo čiščenje  
do 50 min brez 
električnega kabla.

Aplikacija Dom in vrt
Upravljanje prek Bluetootha. 
Aplikacija za samodejno 
posodobitev stanja in obveščanje 
o napakah, ročno upravljanje 
naprave ter preprosto naročanje 
pribora in čistil.

Vibracijska krpa 
Samodejno vlaženje med 
čiščenjem za brezhibne 
rezultate.

Vrtljiva  
čistilna krtača
Odstrani tudi trdovratno 
umazanijo. 

Visoka stabilnost
Samogeneriran vakuum drži 
RCW 5 varno na steklu tudi 
med premikanjem. 

Preprosto očistite okna
Z robotskim čistilnikom oken RCW 5 z baterijskim napajanjem in aplikacijo 
Bluetooth. Brez električnega kabla in izjemno prilagodljiv je odlična rešitev za 
visoke in nedostopne okenske površine.
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RCW 5

Trajanje baterije: 50 min

Najv. zmogljivost čiščenja na polnjenje baterije: 20 m²

Dolžina varnostnega sistema: 3 m

Prostornina posode za čistilo: 385 ml

Kataloška št.: 1.269-600

Cena v EUR: 739,99

ROBOTSKI ČISTILNIK OKEN | POS IN TRŽENJE 2021

Spletna pasica

Videoposnetek v aplikaciji

Na spletu
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BATERIJSKI ČISTILNIKI OKEN

Čista okna brez sledi, brez kapljic in popolnoma brez napora. Ampak s sistemom!
Čistilniki WV nove generacije delujejo tišje, baterija pa traja dlje. Zaradi nove tehnologije strgala iz tekočega silikona, še 
učinkoviteje vsrkava tekočino. Jasen pogled uživa že več kot 25 milijonov naših uporabnikov, število pa se povečuje iz dneva v 
dan.

WV 6 Plus

   Z izjemno dolgim delovanjem in inovativno tehnologijo strgala  
za še bolj prilagodljivo uporabo
   Vključno z razpršilnikom, čistilno krpo iz mikrovlaken in 
koncentratom čistila za okna

Posoda za umazano vodo: 150 ml

Zmogljivost čiščenja na polnjenje baterije: pribl. 300 m²

Delovna širina sesalne šobe: 280 mm

Teža: 760 g

Kataloška št.: 1.633-510

Cena v EUR: 99,99

KV 4

   Vibracijski čistilnik z baterijskim napajanjem za čiščenje vseh 
gladkih površin
   Čistilne krpe za najrazličnejša opravila

Posoda za svežo vodo: 180 ml

Zmogljivost čiščenja na polnjenje baterije: pribl. 100 m²

Vibracije: 1,6 m/s²

Teža: 500 g

Kataloška št.: 1.633-920

Cena v EUR: 79,99

WV 2 Plus N

   Za vse gladke površine v gospodinjstvu
   Vključno z razpršilnikom, čistilno krpo iz mikrovlaken, ozko 
sesalno šobo in koncentratom čistila za okna 

Posoda za umazano vodo: 100 ml

Zmogljivost čiščenja na polnjenje baterije: pribl. 105 m²

Delovna širina sesalnih šob: 280 + 170 mm

Teža: 600 g

Kataloška št.: 1.633-212

Cena v EUR: 79,99

WV 6 + KV 4

   Prodajni hit v kombinaciji z vibracijskim baterijskim čistilnikom 
KV 4

   Vključno s čistilno krpo in koncentratom čistila za okna

Posoda za svežo vodo: 150 ml

Zmogljivost čiščenja na polnjenje baterije: pribl. 300 m²

Delovna širina sesalne šobe: 280 mm

Teža: 760 g

Kataloška št.: 1.633-570

Cena v EUR: 149,99

ZA ČIST PROSTOR  
BREZ UMAZANIH OKEN.



51

BATERIJSKI ČISTILNIKI OKEN | POS IN TRŽENJE 2021

Na spletu

Na spletu

Sporočilo za javnost

POS*

PR

Tisk

Samostoječi pano

Videoposnetek na spletu

Brošure

Videoposnetek v aplikaciji

* Na zahtevo; slike so simbolične.

https://s.cliplister.com/KzMyECqFes


WOW!
 
UPORABNIKI  
BODO 
NAVDUŠENI.

SISTEMI ZA ZALIVANJE

Avtomatsko zalivanje
Namakalne naprave Kärcher 
upravljajo namakalni sistem 
točno po načrtu. Praktično!

Sistemi cevnih priključkov
Ustrezni priključki za vse 
razpoložljive klik sisteme in 
vse običajne premere cevi.

Kärcher Rain System®
Idealno za žive meje, 
grmičevje, vrtove in cvetlične 
grede. Voda konča točno tam, 
kjer jo rastline potrebujejo.

Gibke cevi
Izjemno prilagodljive, trpežne 
in odporne proti pregibanju. 
Da vam pri vzdrževanju vrta 
nič ne prekriža poti.

Vrtne brizgalke in palice za 
zalivanje
Navdušujejo z ergonomsko 
obliko in preprosto uporabo. 
Vzorec pršenja preprosto 
prilagodite po potrebi.

Vozički za gibke cevi in še 
več
Cev je mogoče preprosto 
prestaviti od točke A do točke 
B in je ni treba vleči skozi vrt.

Škropilniki
Velik izbor škropilnikov za 
vse vrste vrtov. Zalivajo do 
najbolj oddaljenega vogala.

Kompleti
Od paketov za začetnike do 
dopolnilnih kompletov za vse, 
ki bi želeli nadgraditi svoj 
namakalni sistem.
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https://www.kaercher.com/at/home-garden/bewaesserungssysteme.html


ČRPALKE KÄRCHER ČRPAJO 
VODO IN SPODBUJAJO PRODAJO.

ČRPALKE

Potopne črpalke Kärcher črpajo neželeno ali odvečno vodo, na primer iz bazena ali kleti po poplavi. Naše tlačne črpalke črpajo 
deževnico in podtalnico iz sodov, cistern in globokih črpališč tja, kjer je namakanje potrebno. 

Potopne črpalke Kärcher 
… prenesejo največje obremenitve. S keramičnimi drsnimi 
tesnili, ki se uporabljajo tudi pri črpalkah profesionalnega 
programa, so naše črpalke za dom in vrt odlično zaščitene ter 
lahko zdržijo skrajne obremenitve. Najboljši pogoj za dolgo 
življenjsko dobo črpalke pod vodo.

Tlačne črpalke Kärcher 
… so zelo primerne za zalivanje vrtov ali črpanje vode iz 
pralnega stroja ali stranišča. Odlična rešitev za oskrbo s 
sanitarno vodo iz alternativnih vodnih virov, kot so vodni 
zbiralniki, podtalnica, deževnica in izvirska voda. Varčevanje z 
vodo je tako zabavno!
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https://www.kaercher.com/at/home-garden/pumpen.html
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PODPORA UPORABNIKOM KÄRCHER
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Vse cene v katalogu so nezavezujoče predlagane prodajne cene v evrih, vključno z DDV-jem.

Z veseljem vam bomo svetovali: 
 
KARCHER D.O.O.  
LETALIŠKA CESTA 29D 
1000 LJUBLJANA

T. +386 8201 5590

info@karcher.si 
www.kaercher.si

Vaš trgovec s Kärcherjevimi izdelki: 
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