
postavená z našej 
kvality a z vašich 
potrieb...

IVS

ODNÍMATEĽNÁ ZBERNÁ NÁDOBA
jednoduché vyprázdňovanie

IVS 100/40 M ..........................................................
(Obj. č.: 1.573-622.0)
Cena: 4.445,- € (5.334,- s dph)

IVS 100/55 M ........................................
(Obj. č.: 1.573-722.0)
Cena: 4.905,- € (5.886,- s dph)

IVS 100/75 M ..........................
(Obj. č.: 1.573-822.0)
Cena: 6.330,- € ( 7.596,- s dph)

praktické
príslušenstvo
Sacia trubica 850 mm DN50
(Obj. č.: 9.977-531.0)
Cena: 171,- € (205,20 s dph)

Hadica z PVC DN50; 3 m
(Obj. č.: 9.989-615.0)
Cena: 271,- € (325,20 s dph)

Redukcia DN70 na DN50
(Obj. č.: 9.977-772.0)
Cena: 110,- € (132,- s dph)

Sacia hadica 850 mm DN50
(Obj. č.: 9.977-531.0)
Cena: 171,- € (205,20 s dph)

Rukoväť DN50
(Obj. č.: 9.977-678.0)
Cena: 151,- € (181,20 s dph)

Podlahová hubica Alu 370 mm 
DN50
(Obj. č.: 9.989-664.0)
Cena: 248,- € (297,60 s dph)

Štandarndná hubica PVC DN50
(Obj. č.: 9.989-673.0)
Cena: 75,70,- € (90,84 s dph)

MANOMETER 
indikátor čistoty fi ltra

HVIEZDICOVÝ FILTER
pre kontinuálne vysávanie 
veľkého množstva prachu

HORIZ. ČISTENIE FILTRA
efektívne čistenie fi ltra

ĎIALKOVÝ ŠTART 
variabilita použitia

KOMPAKTNÁ VEĽKOSŤ  
vysoká fl exibilita

IVS
..........................................................

........................................

..........................

praktické

2021
VÝRAZNÉ 

ZĽAVY



• Vysávanie veľkého množstva bežných, nebezpečných alebo horľavých prachov.

• Údržba a hĺbkové čistenie v dielňach, výrobných halách, silách, stavebných dvoroch.

• Stacionárne využitie 24 hodín denne a 7 dní v týždni, 365 dní v roku - priamo integrované do výrobného procesu.

• Univerzálne, vďaka širokej ponuke príslušenstva pre rôznorodé využitie.

POTRAVINÁRSKY STROJÁRSKY CHEMICKÝ A PLASTOVÝ PAPIERNICKÝ A DREVOSPRACUJÚCI

AUTOMOBILOVÝ FARMACEUTICKÝ SKLO A KAMEŇ SPRACUJÚCI HUTNÍCKY A KOVOOBRÁBACÍ

PRIEMYSEL STAVEBNÍCTVO

www.karcher.sk

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 31
949 01 Nitra 
+421 37 321 21 54 
info3@karcher.sk  
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KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra  tel.:+421 37 321 21 54 mail: info3@karcher.sk

pečiatka predajcu

Na stánke uprataneskarcherom.sk prinášame  
tipy, návody a komplexné riešenia pre každého. 
Je jedno, či ste živnostník, stredná firma, alebo  
veľký hráč natrhu. Pre každého máme riešenie.  
Vaša požiadavka je naša výzva !


