EŠTE VIAC HYGIENY
PRE VAŠE PREVÁDZKY
Rozširujeme účinnosť dezinfekcie s novou lištou s prídavným
rozstrekom a teraz aj možnosť manuálneho aplikovania čistiaceho prostriedku

INDUSTRIAL I KÄRCHER PORADCA 2021

(ponuka je platná do 31.12.2021)

SADA PRE DOKONALÚ DEZINFEKCIU
DEZINFEKČNÁ SADA
v cene 1530,-€

GRÁTIS
PRI KÚPE NOVÉHO
STROJA B 150

B 150 R Adw+D 90
Obj. č.: 1.246-020.2
DPC: od € 21 000*,- (bez DPH)
*rôzne možnosti konfigurácie
Plošný výkon (m2/h): 6000
Pracovná šírka kief (mm): 900
Pracovná šírka odsávania (mm): 1060
Sada gel. batérie 36V-240 A/h s
nabíjačkou

Dezinfekčna sada

MÔŽETE

Rozprašovacia lišta aplikuje
dezinfekčný roztok veľmi jemne a
po celej pracovnej šírke. Zaisťuje tak
dostatočné zvlhčenie podlahy pre
sanitáciu. Čas potrebný pre pôsobenie
dezinfekčného roztoku má za následok
významné zníženie počtu
choroboplodných zárodkov na povrchu.
PRIEMYSEL

ČISTENIE BUDOV

AUTOMOTIVE

VEREJNÉ SLUŽBY

Okrem podláh môžete pomocou našej súpravy na sanitáciu
zabezpečiť efektívnu sanitáciu predmetov, ako sú odpadkové koše,
kľučky dverí, zábradlia, lavičky, automaty na nápoje atď. Ručná
tryska sa bude najčastejšie používať na sanitáciu v priemysle, vo
verejných budovách, ako sú železničné stanice alebo letiská, v
administratívnych budovách a obchodných centrách.

PI_stroje_2021 B 150_DEZINZEKCIA

DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

RM 732
Dezinfekčný čistič RM 732, ktorý
čistí a zároveň dezinfikuje povrchy.
Tieto produkty, ako jedny z mála na
trhu, nepoškodzujú gumové ani
kovové časti strojov a ani čistené
povrchy.

Ručná tryska - dostane dezinfekciu
tam, kde je treba. Priamo počas prevádzky
môžete jednoducho prepínať z
rozprašovacej lišty na ručnú trysku.
Váš podlahový čistiaci stroj je potom k
dispozícii ako rýchla mobilná jednotka
s veľkou nádržou plnou dezinfekčného
roztoku. A tým sa stáva ideálnym strojom
na sanitáciu jednotlivých predmetov a
povrchov aj v rozľahlých priestoroch.

KONFIGUROVATEĽNÝ

RM 735
Dezinfekčný prostriedok RM 735
na dezinfekciu povrchov. Pôsobí
baktericídne, fungicídne a čiastočne
ničí vírusy (napríklad hepatitídu B).
Aplikuje sa na vyčistené povrchy.
www.karcher.sk

Tel.: +421 37 3212 154, info3@karcher.sk

Tlačové chyby a omyly sú vyhradené, obrázky sú ilustračné. Všetky ceny sú uvedené v €.

SI MA
(Lišta aj ručná tryska)
PRENAJAŤ
Obj. číslo: 2.644-235.0
DPC: € 1530,- (bez DPH)
Sadu je mozne objednat samostatne
a domontovat na vsetky typy strojov
Karcher B 150,B 200

