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ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

ΝΕΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ
SMART & POWER
CONTROL ΜΕ HOME
& GARDEN APP
H Kärcher παρουσιάζει τη νέα σειρά πρωτοποριακών πλυστικών που αλλάζει τα δεδοµένα όχι µόνο στα πλυστικά 
αλλά και στο Internet of Things. Τα νέα POWER & SMART CONTROL της Kärcher είναι τα πρώτα πλυστικά 
στον κόσµο που συνδέονται µε το κινητό σου! Χάρη στην προηγµένη εφαρµογή Home & Garden app έχεις
τη δυνατότητα να συνδέεσαι µε το πλυστικό σου από το κινητό, µε µια κίνηση. Ανακάλυψέ τα! 

Ρυθµίσεις Συντήρηση
και Επισκευές

Σύµβουλος
Εφαρµογών

Fun και
Στατιστικά

Με το Home & Garden app της Kärcher 
ελέγχεις όλα τα smart µηχανήµατα 
της Kärcher. Κατέβασέ το δωρεάν από
το Apple Store ή το Google Play Store. 



Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 3

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

€99,99€119,99

Κωδ.: 1.673-600.0

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης, 
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης πάνω στην κάνη
 Γρήγορη εναλλαγή από υψηλή πίεση
 σε χρήση καθαριστικού µε µία κάνη
 Τηλεσκοπική λαβή
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού
 Λάστιχο υψηλής πίεσης 5m

20 - max110 bar
max 360 lt/h
1,4 KW

K2 Power Control

€129,99€149,99

Κωδ.: 1.673-630.0

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη 
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης, 
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης πάνω στην κάνη
 Γρήγορη εναλλαγή από υψηλή πίεση 
 σε χρήση καθαριστικού µε µία κάνη
 ∆οχείο αναρρόφησης καθαριστικού
 Λάστιχο υψηλής πίεσης 7m
 Τηλεσκοπική λαβή
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού

20 - max110 bar
max 360 lt/h
1,4 KW

K 2 Premium Power Control 

€149,99€169,99

Κωδ.: 1.676-100.0

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη 
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης, 
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης πάνω στο πιστόλι 
 και στην κάνη
 Γρήγορη εναλλαγή από υψηλή πίεση 
 σε χρήση καθαριστικού µε µια κάνη
 ∆οχείο αναρρόφησης καθαριστικού
 Λάστιχο υψηλής πίεσης 7m
 Τηλεσκοπική λαβή
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού

20 - max120 bar
max 380 lt/h
1,6 KW

K 3 Power Control
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€189,99€209,99

Κωδ.: 1.676-103.0

20 - max120 bar
max 380 lt/h
1,6 KW

K3 Power Control Home

€249,99€289,99

Κωδ.: 1.324-030.0

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης,
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης και καθαριστικού 
 στο πιστόλι µέσω οθόνης LED
 Σύστηµα Plug 'n' Clean εύκολης χρήσης
 απορρυπαντικού
 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας 
 για υψηλές επιδόσεις και µεγάλη 
 διάρκεια ζωής
 Τηλεσκοπική λαβή για εύκολη µεταφορά
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού

20 - max130 bar
max 420 lt/h
1,8 KW

K4 Power Control

€299,99€349,99

Κωδ.: 1.324-033.0

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης,
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης και καθαριστικού 
 στο πιστόλι µέσω οθόνης LED
 Σύστηµα Plug 'n' Clean εύκολης χρήσης 
 απορρυπαντικού
 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας 
 για υψηλές επιδόσεις και µεγάλη 
 διάρκεια ζωής
 Εξάρτηµα για τον εξωτερικό καθαρισµό του 
 σπιτιού και καθαριστικό
 Τηλεσκοπική λαβή για εύκολη µεταφορά
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού

20 - max130 bar
max 420 lt/h
1,8 KW

K4 Power Control Home

€349,99€399,99

Κωδ.: 1.324-550.0

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης,
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης και καθαριστικού 
 στο πιστόλι µέσω οθόνης LED
 Σύστηµα Plug 'n' Clean εύκολης χρήσης 
 απορρυπαντικού
 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας 
 για υψηλές επιδόσεις και µεγάλη 
 διάρκεια ζωής
 Τηλεσκοπική λαβή για εύκολη µεταφορά
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού

20 - max145 bar
max 500 lt/h
2,1 KW

K5 Power Control

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης,
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Εξάρτηµα για τον εξωτερικό καθαρισµό 
 του σπιτιού
 Συµπυκνωµένο καθαριστικό δαπέδων*
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης πάνω στο πιστόλι
 στην κάνη
 Γρήγορη εναλλαγή από υψηλή πίεση
 σε χρήση καθαριστικού µε µία κάνη
 ∆οχείο αναρρόφησης καθαριστικού
 Λάστιχο υψηλής πίεσης 7m
 Τηλεσκοπική λαβή
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού

*(Απαιτείται αραίωση σε 4,5L νερό για 5L έτοιµο
προς χρήση καθαριστικό δαπέδων)
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€449,99€499,99

Κωδ.: 1.324-670.0

20 - max145 bar
max 500 lt/h
2,1 KW

K 5 Premium Smart Control

€549,99
Κωδ.: 1.324-673.0

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης,
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Λειτουργία ενίσχυσης πίεσης µέσω app
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης και καθαριστικού 
 στο πιστόλι µέσω οθόνης LED
 Σύστηµα Plug 'n' Clean εύκολης χρήσης 
 απορρυπαντικού
 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας για 
 υψηλές επιδόσεις και µεγάλη διάρκεια ζωής
 Εξάρτηµα για τον εξωτερικό καθαρισµό 
 του σπιτιού και καθαριστικό
 Τηλεσκοπική λαβή για εύκολη µεταφορά 
 και ανέµη λάστιχου Υ/Π
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού

20 - max145 bar
max 500 lt/h
2,1 KW

K 5 Premium Smart Control Home 

€549,99€609,99

Κωδ.: 1.317-200.0

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης,
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Λειτουργία ενίσχυσης πίεσης µέσω app
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης και καθαριστικού 
 στο πιστόλι µέσω οθόνης LED
 Σύστηµα Plug 'n' Clean εύκολης χρήσης 
 απορρυπαντικού
 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας 
 για υψηλές επιδόσεις και µεγάλη 
 διάρκεια ζωής
 Τηλεσκοπική λαβή για εύκολη µεταφορά
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού

20 - max180 bar
max 600 lt/h
3 KW

K 7 Smart Control

€649,99
Κωδ.: 1.317-203.0

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης,
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Λειτουργία ενίσχυσης πίεσης µέσω app
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης και καθαριστικού 
 στο πιστόλι µέσω οθόνης LED
 Σύστηµα Plug 'n' Clean εύκολης χρήσης 
 απορρυπαντικού
 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας για 
 υψηλές επιδόσεις και µεγάλη διάρκεια ζωής
 Εξάρτηµα για τον εξωτερικό καθαρισµό 
 του σπιτιού και καθαριστικό
 Τηλεσκοπική λαβή για εύκολη µεταφορά
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού

20 - max180 bar
max 600 lt/h
3 KW

K 7 Smart Control Home

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

 Νέο! Σύνδεση µε app για ολοκληρωµένη
 πληροφόρηση συναρµολόγησης, χρήσης,
 λειτουργίας, συντήρησης κ.α.
 Λειτουργία ενίσχυσης πίεσης µέσω app
 Οδηγός ρύθµισης πίεσης και καθαριστικού 
 στο πιστόλι µέσω οθόνης LED
 Σύστηµα Plug 'n' Clean εύκολης χρήσης 
 απορρυπαντικού
 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας 
 για υψηλές επιδόσεις και µεγάλη 
 διάρκεια ζωής
 Τηλεσκοπική λαβή για εύκολη µεταφορά 
 και ανέµη λάστιχου Υ/Π
 Ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση νερού



1. Καθαριστικό Τζαµιών Αυτοκινήτου 0,5L Κωδ.: 6.296-105.0 €9,99

2. Καθαριστικό Εσωτερικού Αυτοκινήτου 0,5L Κωδ.: 6.296-106.0 €9,99

3. Καθαριστικό Ταµπλό Αυτοκινήτου 0,5L Κωδ.: 6.296-107.0 €9,99

4. Γυαλιστικό & Κερί Αυτοκινήτου 0,5L Κωδ.: 6.296-108.0 €12,99

5. Καθαριστικό Υαλοκαθαριστήρων Χειµώνα (Συµπ.) 5L (Παράγει 15L) Κωδ.: 6.296-109.0 €19,99

6. Καθαριστικό Υαλοκαθαριστήρων Καλοκαιριού (Συµπ.) 0,25L (Παράγει 25L) Κωδ.: 6.296-110.0 €7,99

7. Καθαριστικό Ζαντών 0,5L Κωδ.: 6.296-048.0 €13,99

8. Καθαριστικό Αφαίρεσης Εντόµων 0,5L Κωδ.: 6.295-761.0 €7,99

9. Καθαριστικό Μοτοσυκλετών 0,5L Κωδ.: 6.295-763.0 €8,99

10. Καθαριστικό Σαµπουάν Αυτοκινήτου 1L Κωδ.: 6.295-750.0 €8,49

11. Καθαριστικό Σαµπουάν Αυτοκινήτου 5L Κωδ.: 6.295-360.0 €12,99

12. Καθαριστικό Αφρογόνο Αυτοκινήτου (Ultra foam) 1L Κωδ.: 6.295-743.0 €8,99

WOW
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

NEA!

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

6 Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

Όσοι αγαπούν την µηχανοκίνηση γνωρίζουν καλά ότι 
η συντήρηση και η διατήρηση της καλής κατάστασης 
του αυτοκινήτου ή της µηχανής συνδέονται άµεσα
µε τον καθαρισµό τους. Γι΄αυτό η Kärcher δηµιούργησε
τη νέα, ολοκληρωµένη σειρά WOW καθαριστικών
για το αυτοκίνητο (εξωτερικό και εσωτερικό) και
τη µηχανή που αποµακρύνουν από παντού τη βρωµιά 
και τους λεκέδες ενώ φροντίζουν το χρώµα, την ποιότητα 
και τη διατήρηση της καλής κατάστασης των πλαστικών 
και άλλων επιφανειών.



7Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

1. Εξάρτηµα καθαρισµού τοίχων και δαπέδων T-Racer T 7 Plus Κωδ.: 2.644-074.0 €119,99

2. Εξάρτηµα καθαρισµού τοίχων και δαπέδων T-Racer T 5 Κωδ.: 2.644-084.0 €89,99

3. Κάνη αφρού FJ 6 Κωδ.: 2.643-147.0 €19,99

4. Περιστροφική βούρτσα WB 120 Κωδ.: 2.644-060.0 €44,99

5. Kit απόφραξης σωληνώσεων PC 7.5, 7,5 m Κωδ.: 2.637-729.0 €69,99

6. Kit απόφραξης σωληνώσεων PC 15, 15 m Κωδ.: 2.637-767.0 €99,99

7. Κάνη Vario Power VP 145 Full Control για σειρές K4 - K5 Κωδ.: 2.642-725.0 €38,99

8. Κάνη Multi Jet MJ 180 για τη σειρά K7 FC PLUS Κωδ.: 2.643-907.0 €64,99

9. Τούρµπο µπεκ DB 145 Full Control για σειρές K4 - K5 Κωδ.: 2.642-728.0 €44,99

10. Τούρµπο µπεκ DB 180 για τη σειρά K7  Κωδ.: 2.642-729.0 €49,99

11. Κάνη VarioPower VP 120 για σειρές K2 - K3 Κωδ.: 2.642-724.0 €36,99

12. Φυσητήρας ρύπων  DB 120 Full Control για σειρές K2–K3  Κωδ.: 2.642-727.0  €44,99

13. Σετ υδραµµοβολής Κωδ.: 2.638-792.0 €79,99

14. Προέκταση λάστιχου Quick Connect XH 10 Q, 10 m Κωδ.: 2.641-710.0 €89,99

15. Λάστιχο υψηλής πίεσης Quick Connect, H 9 Q , 9m Κωδ.: 2.641-721.0 €59,99

16. Εύκαµπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist Κωδ.: 2.643-585.0  79,99 € 

17. Φίλτρο νερού Κωδ.: 4.730-059.0 €16,99

18. Σετ αντάπτορες για προέκταση λάστιχου Κωδ.: 2.643-037.0 €27,99

1 2 3 4 5-6

14 15 16 17 18

9-10 11 12 137-8

Aξιοποίησε στο maximum τις δυνατότητες
του πλυστικού σου µε ασύγκριτα εξαρτήµατα 
από την Kärcher!

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
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ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

Η νέα σειρά πλυστικών Κ Compact της Kärcher είναι εδώ µε προσφορές που θα σε... απογειώσουν!

ΠΛΥΣΤΙΚΑ
Κ COMPACT

€349,99ΑΠΟ

€299,99
+3 SUPER ∆ΩΡΑ
 ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ FJ 10 C
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ RM 735
 ΚΙΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 7,5M

€249,99ΑΠΟ

€199,99
+SUPER ∆ΩΡA
 ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ FJ 10 C
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ RM 735

∆ΕΝ ΑΚΟΥΕΙ
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΙ, ΑΚΟΥΣΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Κ COMPACT!

 Υδρόψυκτος κινητήρας (1,8 kw)
 για εκπληκτικές επιδόσεις
 ∆ύο χειρολαβές, τηλεσκοπική λαβή αλουµινίου
 και ρόδες για εύκολη µεταφορά και αποθήκευση
 Quick Connect πιστόλι για εύκολη
 σύνδεση / αποσύνδεση
 Λάστιχο υψηλής πίεσης 6m
 Κάνη µε ρυθµιζόµενη πίεση νερού (VPS)
 Κάνη τούρµπο µπεκ για µέγιστο
 καθαριστικό αποτέλεσµα
 Ενσωµατωµένο φίλτρο νερού
 για προστασία του µηχανήµατος

20 - max 130 bar
420 lt/h
1,8 KW

Κ4 Compact

 Υδρόψυκτος κινητήρας (2,1 kw)
 για εκπληκτικές επιδόσεις
 ∆ύο χειρολαβές, τηλεσκοπική λαβή αλουµινίου
 και ρόδες για εύκολη µεταφορά και αποθήκευση
 Quick Connect πιστόλι για εύκολη
 σύνδεση / αποσύνδεση
 Λάστιχο υψηλής πίεσης 8m
 Κάνη µε ρυθµιζόµενη πίεση νερού (VPS)
 Κάνη τούρµπο µπεκ για µέγιστο
 καθαριστικό αποτέλεσµα
 Ενσωµατωµένο φίλτρο νερού
 για προστασία του µηχανήµατος

20 - max 145 bar
500 lt/h
2,1 KW

Κ5 Compact



1. Απολυµαντικό καθαριστικό, υγρό RM 732 - 5 L (µε αραίωση 3% παράγει 166L) Κωδ.: 6.295-596.0 €58,94

2. Απολυµαντικό, ρευστό RM 735 - 5 L (µε αραίωση 2% παράγει 250L) Κωδ.: 6.295-597.0 €77,90

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

Η τεχνολογία της Kärcher δεν εξελίσσει µόνο τα µηχανήµατα αλλά και τα χηµικά 
προϊόντα καθαρισµού µε προηγµένα απολυµαντικά που σου λύνουν τα χέρια. 
Τα χηµικά προϊόντα καθαρισµού της Kärcher είναι βιοδιασπώµενα και χάρη 
στην ισχυρή τους σύνθεση εξουδετερώνουν πιστοποιηµένα µικρόβια, βακτήρια, 
ιούς και τον κορωνοϊό µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Είναι ιδανικά για την 
απολύµανση επιφανειών τόσο µέσα στο σπίτι όσο και σε εξωτερικούς χώρους 
και χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε µηχανήµατα καθαρισµού της Kärcher 
ή και µόνα τους, µε τη βοήθεια ενός απλού πανιού. Είναι έξτρα συµπυκνωµένα
ώστε µετά την αραίωση µε νερό να σου δίνουν µεγαλύτερες ποσότητες έτοιµου 
απολυµαντικού για όλες τις χρήσεις.

€539,99ΑΠΟ

€449,99  Υδρόψυκτος κινητήρας (3 kw)
 για εκπληκτικές επιδόσεις
 ∆ύο χειρολαβές, τηλεσκοπική λαβή αλουµινίου
 και ρόδες για εύκολη µεταφορά και αποθήκευση
 Quick Connect πιστόλι για εύκολη
 σύνδεση / αποσύνδεση
 Λάστιχο υψηλής πίεσης 10m µε τεχνολογία
 antitwist κατά της στρέβλωσης
 Κάνη µε ρυθµιζόµενη πίεση νερού (VPS)
 Κάνη τούρµπο µπεκ για µέγιστο
 καθαριστικό αποτέλεσµα
 Ενσωµατωµένο φίλτρο νερού
 για προστασία του µηχανήµατος

20 - max 180 bar
600 lt/h
3,0 KW

Κ7 Compact

1

2

+3 SUPER ∆ΩΡΑ
 ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ FJ 10 C
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ RM 735
 ΚΙΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 7,5M



ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

Η νέα µπαταρία της Kärcher έρχεται και αλλάζει όλα όσα ήξερες για τις µπαταρίες. Με απίστευτη
ισχύ, χωρίς ρύπους και χαρίζοντας µοναδική ευελιξία κινήσεων, δίνει δύναµη σε µια απίστευτη
γκάµα κορυφαίων µηχανηµάτων, τόσο ιδιωτικής όσο και επαγγελµατικής χρήσης. Εσύ απλά διάλεξε
την µπαταρία που σου ταιριάζει και… καλωσήρθες σε ένα νέο κόσµο! Στον προηγµένο κόσµο
της µπαταρίας Kärcher! 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΗΡΗΣ/ ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ & ΚΛΑ∆ΕΜΑ



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ & ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙ∆Α



Είτε πρόκειται για ζαρντινιέρες και γλάστρες στο µπαλκόνι σου, 
είτε για έναν υπέροχο και µεγάλο κήπο, στην Kärcher
βρισκόµαστε στο... περιβάλλον µας. Με µοναδικές καινοτοµίες
και ασύγκριτη αντοχή, τα συστήµατα κήπου της Kärcher καλύπτουν
κάθε ανάγκη και σου επιτρέπουν να απολαύσεις ξέγνοιαστα
την επαφή σου µε τη φύση. 

1. Προγραµµατιστής ποτίσµατος WT 5 & Σετ αυτόµατου ποτίσµατος για γλάστρες Κωδ.: 9.725-094.0 €124,99  €79,99

2. Λάστιχο PrimoFlex 1/2"- 20 m Κωδ.: 2.645-138.0 €19,99

3. Λάστιχο PrimoFlex 3/4"- 25 m Κωδ.: 2.645-142.0 €49,99

4. Λάστιχο Performance Plus 1/2'- 20m Κωδ.: 2.645-318.0 €29,99  

5. Λάστιχο Performance Premium 1/2'- 20m Κωδ.: 2.645-324.0 €42,99

6. Εκτοξευτής νερού good Κωδ.: 2.645-264.0 €4,49

7. Εκτοξευτής νερού better Κωδ.: 2.645-267.0 €8,99

8. Πιστόλι ψεκασµού Κωδ.: 2.645-265.0 €10,99

9. Πιστόλι ψεκασµού πολλαπλών χρήσεων Plus Κωδ.: 2.645-269.0 €22,99

1 2-3 4 5

6 7 8 9

12 Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΗΠΟΥ
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10. Σύνδεσµος 1/2" - 5/8" - 3/4" Κωδ.: 2.645-191.0 €3,99

11. Σύνδεσµος aquastop 1/2" - 5/8" - 3/4" Κωδ.: 2.645-192.0 €4,49

12. Σύνδεσµος επιδιόρθωσης λάστιχου 1/2" - 5/8" - 3/4" Κωδ.: 2.645-197.0 €3,99

13. Ρακόρ / αντάπτορας βρύσης G 3/4 µε συστολή G 1/2  Κωδ.: 2.645-006.0 €2,19

14. Ρακόρ / αντάπτορας βρύσης G 1 µε συστολή G 3/4  Κωδ.: 2.645-007.0 €2,49

15. Σετ αυτόµατου ποτίσµατος για (έως 15) γλάστρες  Κωδ.: 2.645-276.0 €59,99

16. Κρεµάστρα λάστιχου Plus (µε χώρο αποθήκευσης) Κωδ.: 2.645-161.0 €14,99

17. ∆ιανοµέας 3 εξόδων µε ρολόι ποτίσµατος WT 2 Κωδ.: 2.645-209.0 €29,99

18. Σετ λάστιχου σπιράλ  Κωδ.: 2.645-178.0 €39,99

10 11 12 13-14

15 16 17 18

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 13



2ΑΠΟ
ΤΩΡΑ5
ΧΡΟΝΙΑ3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓ

ΥΗ
ΣΗ

Σ!

Κωδ.: 1.645-501.0

 Αποστράγγιση έως 1 mm
 Μέγιστο µέγεθος αναρροφώµενων
 σωµατιδίων 5 mm
 Με φλοτέρ για αυτόµατη ή 
 χειροκίνητη λειτουργία
 Για µέγιστα αποτελέσµατα 
 αποστράγγισης

Μέγιστη ροή νερού 6000 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 5 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 0,50 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης 7 m
Καλώδιο παροχής ρεύµατος 10 m
Ισχύς 250W

Για άντληση υδάτων
από πισίνες.

SP 2 Flat 

ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΝΕΡΩΝ

€74,99 €84,99
Κωδ.: 1.645-502.0

 Αποστράγγιση έως 25 mm
 Μέγιστο µέγεθος αναρροφώµενων 
 σωµατιδίων 20 mm
 Με φλοτέρ για αυτόµατη ή χειροκίνητη 
 λειτουργία
 Με προφίλτρο για ακάθαρτα ύδατα

Μέγιστη ροή νερού 7000 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 6 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 0,60 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης 7 m
Καλώδιο παροχής ρεύµατος 10 m
Ισχύς 350W

Στεγνά, καθαρά, γρήγορα και
µε περισσότερη ισχύ.

SP 3 Dirt

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

Κωδ.: 1.645-500.0

 Αποστράγγιση έως 25 mm
 Μέγιστο µέγεθος αναρροφώµενων
 σωµατιδίων 20 mm
 Με φλοτέρ για αυτόµατη ή
 χειροκίνητη λειτουργία
 Με προφίλτρο για ακάθαρτα ύδατα

Μέγιστη ροή νερού 5500 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 4,5 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 0,45 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης 7 m
Ισχύς 250W

Άντληση κατά την επαφή
µε το νερό.

SP 1 Dirt

ΓΡΗΓΟΡΟ, ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

€69,99 €59,99

14 Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

Άντλησε... κορυφαία αποτελεσµατικότητα! 

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΤΛΗΣΗΣ



€109,99
Κωδ.: 1.645-503

 Αποστράγγιση έως 25 mm
 Μέγιστο µέγεθος αναρροφώµενων 
 σωµατιδίων 20 mm
 Με φλοτέρ για αυτόµατη 
 ή χειροκίνητη λειτουργία
 ∆υνατότητα ρύθµισης ύψους φλοτέρ

Μέγιστη ροή νερού 9500 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 7 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 0,70 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης 7 m
Καλώδιο παροχής ρεύµατος 10 m
Ισχύς 500W

Πρακτική και ευέλικτη.

SP 5 Dirt 

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

€199,99
Κωδ.: 1.645-506.0

 Αποστράγγιση έως 35 mm
 Μέγιστο µέγεθος αναρροφώµενων
 σωµατιδίων 30 mm
 Με αισθητήρα ηλεκτροδίων και ρύθµιση
 ύψους έναρξης αυτόµατης λειτουργίας
 Επιλογή πάνω στην αντλία 
 για χειροκίνητη λειτουργία
 Με ενσωµατωµένο προφίλτρο από 
 ανοξείδωτο ατσάλι για ακάθαρτα ύδατα

Μέγιστη ροή νερού 15500 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 8 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 0,80 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης 7 m
Καλώδιο παροχής ρεύµατος 10 m
Ισχύς 750W

Ανώτατη κατηγορία υψηλής άντλησης.

SP 7 Dirt Inox

Η “ΕΞΥΠΝΗ” ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΛΙΑ

€134,99
Κωδ.: 1.645-580.0

 Αποστράγγιση έως 1 mm
 Μέγιστο µέγεθος αναρροφώµενων 
 σωµατιδίων 20 mm
 Με φλοτέρ για αυτόµατη ή χειροκίνητη 
 λειτουργία
 ∆υνατότητα ρύθµισης ύψους φλοτέρ
 ∆ιακόπτης ρύθµισης ελάχιστου ύψους 
 αποστράγγισης

Μέγιστη ροή νερού 9500 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 7 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 0,70 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης 7 m
Καλώδιο παροχής ρεύµατος 10 m
Ισχύς 500W

Άντληση καθαρών και ακάθαρτων
νερών µαζί.

SP 5 Dual
ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 2 ΣΕ 1

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 15



€99,99
Κωδ.: 1.645-460.0

 Πρακτικό σύστηµα στερέωσης 
 και για βαρέλια ανοιχτού τύπου 
 ∆ιακόπτης ενσωµατωµένος 
 στο φλοτέρ
 Περιλαµβάνει προφίλτρο

Μέγιστη ροή νερού 3800 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 11 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 1,1 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης 7 m

Αντλία αναρρόφησης από βαρέλι.

BP 1 Barrel

Ι∆ΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ

€299,99
Κωδ.: 1.645-421.0

 Περίβληµα από ανοξείδωτο ατσάλι
 Περιλαµβάνει σετ συνδέσµων λάστιχου
 Περιλαµβάνει 15 m σχοινί στερέωσης

Μέγιστη ροή νερού 4600 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 43 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 4,3 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης 12 m

Ανοξείδωτη, υποβρύχια αντλία.

BP 4 Deep Well

ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ
ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

€249,99
Κωδ.: 1.645-420.0

 Περίβληµα από ανοξείδωτο ατσάλι
 Περιλαµβάνει σετ συνδέσµων λάστιχου
 Με διακόπτη που επιπλέει (φλοτέρ)
 ∆ιάµετρος 128mm

Μέγιστη ροή νερού 5700 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 32 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 3,2 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης 7 m

Στιβαρότητα και αντοχή στο χρόνο.

BP 2 Gistern
Ι∆ΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΗΓΑ∆ΙΑ

award 2014
best of the best

award 2014
best of the best

award 2014
best of the best

16 Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

Εξοικονόµηση
ενέργειας

30%

€124,99
Κωδ.: 1.645-350.0

 Εργονοµική ενσωµατωµένη λαβή µεταφοράς
 Μεγάλη διάρκεια ζωής
 Σύνδεση χωρίς τη χρήση εργαλείων
 Άνετος ποδοδιακόπτης
 Είδος αντλίας Jet

Μέγιστη ροή νερού 3000 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 35 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 3,5 bar
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 m

Αθόρυβη, απλή και βολική στο χειρισµό.

BP 2 Garden

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

€134,99
Κωδ.: 1.645-351.0

 Εργονοµική ενσωµατωµένη λαβή 
 µεταφοράς
 Μεγάλη διάρκεια ζωής
 Σύνδεση χωρίς τη χρήση εργαλείων
 Άνετος ποδοδιακόπτης
 Είδος αντλίας Jet

Μέγιστη ροή νερού 3500 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 40 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 4,0 bar
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 m

Με την εγγύηση ποιότητας της Kärcher. 

BP 3 Garden
ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΚΗΠΟΥ

€359,99
Κωδ.: 1.645-355.0

 Αποδοτική αντλία 4 σταδίων
 Πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής
 Οθόνη για έλεγχο προβληµάτων
 Σύνδεσµος για δύο εξόδους νερού
 Αποδοτική και ήσυχη λειτουργία

Μέγιστη ροή νερού 6000 l/h
Μέγιστο ύψος παροχής 48 m
Μέγιστη παρεχόµενη πίεση 4,8 bar
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 m

Βολική. ∆υνατή. Αξιόπιστη.

BP 5 Home & Garden

Ι∆ΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
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 Compact σχεδιασµός
 Ενσωµατωµένη µπαταρία ιόντων λιθίου
 Αποσπώµενος κάδος νερού
 Εύκολη µεταφορά και αποθήκευση

15 min αυτονοµία µπαταρίας
Χαµηλή πίεση
∆οχείο νερού 4 lt

Μοναδική ευελιξία και ευκολία.

ΟC 3

Κωδ.: 1.680-015.0

€159,99
NEO

ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ...
ΚΑΘΑΡΙΣΕΣ! 

Η ευέλικτη λύση καθαρισµού που σε ακολουθεί παντού!

Συνδύασέ το µε ένα από τα απολυµαντικά RM 732 & RM 735
και όχι απλά καθαρίζεις... απολυµαίνεις!

Έχεις ΟC3; Έχεις απολύµανση παντού!

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΑΡΩΘΡΟ
...Και ξένοιασες από το
καθάρισµα των φύλλων!

17

Bike box
Κωδ.: 2.643-858.0

€44,99
Για καθαρό ποδήλατο ...εν κινήσει. Σε συνδυασµό 
µε το ειδικό καθαριστικό και τη µαλακή βούρτσα, 
αφαιρεί κάθε ρύπο. Εξασφαλίζει και άµεσο 
στέγνωµα µε την εφαρµογή του ειδικού πανιού 
από µικροΐνες. Το κουτί που περιλαµβάνει 
τα παραπάνω προσαρµόζεται στο πλυστικό.

Pet box
Κωδ.: 2.643-859.0

€44,99 
Για κάθε περίσταση. Με ειδικό ακροφύσιο για 
ήπια πίεση νερού σαν ντους και ειδική βούρτσα, 
για τέλειο πλύσιµο. Το στέγνωµα του κατοικιδίου 
γίνεται µε πετσέτα από µικροΐνες, ώστε να 
αποφεύγονται δυσάρεστες οσµές. Το κουτί 
που περιλαµβάνει τα παραπάνω προσαρµόζεται 
στο πλυστικό.

Εξοπλισµός για εξορµήσεις που κάνει τα πάντα 
σαν καινούργια. Η ειδική βούρτσα µε λεπτές 
τρίχες καθαρίζει τέλεια. Με την προέκταση έχετε 
τη δυνατότητα να κάνετε χρήση εναλλακτικών 
πηγών νερού αν χρειάζεστε µεγαλύτερη ποσότητα. 
Το κουτί που περιλαµβάνει τα παραπάνω 
προσαρµόζεται στο πλυστικό.

Adventure box
Κωδ.: 2.643-857.0

€44,99

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

 2 πλαϊνές βούρτσες για µεγαλύτερη 
 επιφάνεια καθαρισµού
 Ρυθµιζόµενες και αποσπώµενες λαβές 
 για εύκολη αποθήκευση
 Αποσπώµενος κάδος για εύκολη απόρριψη ρύπων

Επιφάνεια απόδοσης 2400 m2/h
Πλάτος εργασίας 680 mm
Κάδος 20 lt

Ευελιξία και ταχύτητα, χωρίς κόπο.

S 4 Twin

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΣ

Κωδ.: 1.766-360.0

€169,99



2ΑΠΟ
ΤΩΡΑ3
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

Κωδ.: 1.348-110.0

€139,99
18 Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

1. Σακούλες (4 τµχ.) Κωδ.: 2.863-006.0 €13,99

2. Φίλτρο Κωδ.: 2.863-005.0 €18,99

3. Κιτ για νοικοκυριά Κωδ.: 2.863-002.0 €36,49

1. Σακούλες (5 τµχ.) Κωδ.: 6.959-130.0 €9,99

2. Φίλτρο Κωδ.: 6.414-552.0 €14,99

3. Κιτ για νοικοκυριά Κωδ.: 2.863-002.0 €36,49

2 31

2 31

WD 4

 Πρακτική θέση αποθήκευσης εξαρτηµάτων
 Πατενταρισµένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου
 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για υψηλή 
 κατακράτηση σκόνης
 ∆υνατότητα χρήσης σακούλας για επιπλέον
 φίλτρανση και εύκολη απόρριψη των ρύπων
 Αδιάκοπη υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς
 αφαίρεση του φίλτρου 

1000 W
20 lt
220 Air Watts

Η ΥΠΕΡ�∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Με καινοτόµο τεχνολογία αποσπώµενου φίλτρου.

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΣΚΟΥΠΑΣ WD ∆ΩΡΟ OI ΣΑΚΟΥΛΕΣ!

€89,99€99,99

 Στιβαρός πλαστικός κάδος
 ∆υνατότητα χρήσης σακούλας για επιπλέον
 φίλτρανση και εύκολη απόρριψη των ρύπων
 Ειδικό φίλτρο για υγρή και ξηρή αναρρόφηση
 Πρακτική θέση αποθήκευσης εξαρτηµάτων
 Επιπλέον εκδόσεις: α) µε υποδοχή πρίζας για άµεση
 αναρρόφηση από εργαλείο, β) µε µεταλλικό κάδο

WD 3

1000 W
17 lt
200 Air Watts

Κωδ.: 1.629-818.0

Ιδιαίτερα πρακτική, ευέλικτη και ισχυρή.

ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΕΓΙΝΕ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ

award 2014
best of the best

ΣΚΟΥΠΕΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

∆ΩΡΟ 
ΣΕΤ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Κωδ.: 2.863-221.0

Iσχύει µέχρι εξαντλήσεως
των αποθεµάτων

Τεχνολογική ισχύς µε χαµηλή
κατανάλωση ενέργειας

ΥΠΕΡ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗ
∆ΥΝΑΜΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

award 2014
best of the best

Τεχνολογική ισχύς µε χαµηλή
κατανάλωση ενέργειας

ΥΠΕΡ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗ
∆ΥΝΑΜΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Για υγρή και ξηρή αναρρόφηση µέσα και έξω από το σπίτι!

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021



Κωδ.: 1.629-711.0

Ο "ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ" ΓΙΑ 
ΤΖΑΚΙΑ, ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΙ BARBEQUE 

Αντοχή και ανθεκτικότητα 
για µέγιστη ασφάλεια. 

 Στιβαρός µεταλλικός κάδος
 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για υψηλή
 κατακράτηση στάχτης
 Μεταλλικό φίλτρο για κατακράτηση
 µεγαλύτερων ρύπων
 Μηχανισµός καθαρισµού φίλτρου 
 για µέγιστη αναρροφητικότητα άµεσα
 κάθε στιγµή

600 W 17 lt600 W 14 lt

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Κωδ.: 6.415-953.0

€22,99

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Κωδ.: 6.415-953.0

€22,99

Κωδ.: 1.629-731.0

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΚΙ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!

Κατάλληλη και για σκληρά δάπεδα. 

 Στιβαρός µεταλλικός κάδος
 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για υψηλή
 κατακράτηση στάχτης
 Μεταλλικό φίλτρο για κατακράτηση
 µεγαλύτερων ρύπων
 Μηχανισµός καθαρισµού φίλτρου για µέγιστη
 αναρροφητικότητα άµεσα κάθε στιγµή
 Ειδικό πέλµα και σωλήνες για αναρρόφηση
 ξηρών ρύπων από δάπεδα
 Χώρος αποθήκευσης εξαρτηµάτων

AD 4 Premium

€129,99€169,99€99,99€139,99

AD 2
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best of the best

 Στιβαρός πλαστικός κάδος
 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για υψηλή 
 κατακράτηση σκόνης
 Αδιάκοπη υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς
 αφαίρεση του φίλτρου
 Μηχανισµός καθαρισµού φίλτρου για µέγιστη
 αναρροφητικότητα άµεσα κάθε στιγµή

WD 5

1100 W
25 lt
240 Air Watts

Κωδ.: 1.348-190.0

€159,99€189,99

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Αποτελεσµατική σε µικρές και µεγάλες
προκλήσεις. 

WD 6 P Premium

1300 W
30 lt
260 Air Watts

Κωδ.: 1.348-282.0

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

Σύνδεση µε εξάρτηµα για ταυτόχρονη
αναρρόφηση της σκόνης.
 Στιβαρός µεταλλικός κάδος
 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για υψηλή 
 κατακράτηση σκόνης
 Αδιάκοπη υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς
 αφαίρεση του φίλτρου
 Μηχανισµός καθαρισµού φίλτρου για µέγιστη
 αναρροφητικότητα άµεσα κάθε στιγµή
 Πρίζα για άµεση αναρρόφηση από εργαλείο
 ∆υνατότητα χρήσης σακούλας για επιπλέον
 φίλτρανση και εύκολη απόρριψη των ρύπων

€229,99€269.99

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΣΚΟΥΠΑΣ WD ∆ΩΡΟ OI ΣΑΚΟΥΛΕΣ!

∆ΩΡΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΣΚΟΝΗΣ
Κωδ.: 2.863-234.0 

Iσχύει µέχρι εξαντλήσεως
των αποθεµάτων

21

1. Σακούλες (4 τµχ.) Κωδ.: 2.863-006.0 €13,99

2. Φίλτρο Κωδ.: 2.863-005.0 €18,99

3. Κιτ για νοικοκυριά Κωδ.: 2.863-002.0 €36,49

21 3

1. Σακούλες (4 τµχ.) Κωδ.: 2.863-006.0 €13,99

2. Φίλτρο Κωδ.: 2.863-005.0 €18,99

3. Κιτ για νοικοκυριά Κωδ.: 2.863-002.0 €36,49

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

Τεχνολογική ισχύς µε χαµηλή
κατανάλωση ενέργειας

ΥΠΕΡ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗ
∆ΥΝΑΜΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

Τεχνολογική ισχύς µε χαµηλή
κατανάλωση ενέργειας

ΥΠΕΡ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗ
∆ΥΝΑΜΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΥΣΗΤΗΡΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΥΣΗΤΗΡΑ

3

Εργαλείο
αναρρόφησης σκόνης
Κωδ.: 2.863-234.0
€29,99

NEO!



Ο ΚΗΠΟΣ ΣΟΥ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΣ!

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΗΠΟΥ!
Με προηγµένες µπαταρίες 18V και 36V που κουµπώνουν 
παντού, µε αστείρευτη δύναµη, εντυπωσιακή αυτονοµία,
χωρίς καυσαέρια και θόρυβο, ιδανικά για τον ιδιώτη
και τον επαγγελµατία.

Μάθε περισσότερα στο www.karcher.gr

Συστήµατα Καθαρισµού
Μωραϊτίνη 18, 144 52, (12ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας

/ παράδροµος), Μεταµόρφωση
Τηλ. 210 2316153

e-mail: sales@karcher.gr, http://www.karcher.gr

Kärcher A.E.E.

Οι τιµές προσφορών ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.
Η Kärcher δε φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή αποκλίσεις στις εικόνες ή τις τιµές.
Οι τιµές είναι ενδεικτικές λιανικής και σε καµία περίπτωση δεν συνιστούν υπόδειξη στον έµπορο.

Karcher Greece
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Service
Γνωρίστε, µε µια µατιά,
την υπεροχή και
τη µοναδικότητα
του service Kärcher.

Πιστοποιηµένα
συνεργεία
Συνεργεία Kärcher:
τα µόνα στον κλάδο µας
στην Ελλάδα µε πιστοποίηση
ISO 9001/2008.

Πανελλαδικό
δίκτυο
Γνωρίστε το δίκτυo
συνεργείων Kärcher,
από άκρη σε άκρη
σε όλη την Ελλάδα.

Hot-Line
για αργίες και
Σαββατοκύριακα
Ανοιχτή γραµµή
εξυπηρέτησης διαθέσιµη
και τις αργίες.

Μηχάνηµα
αντικατάστασης
Για να µη στερείστε ποτέ
τις υπηρεσίες του
µηχανήµατός σας,
ακόµα κι όταν επισκευάζεται.

Αναλυτική προσφορά
επισκευής
∆είτε µε σαφήνεια και
ακρίβεια το κόστος εργασιών
και ανταλλακτικών
µε το οποίο επιβαρύνεστε.

Άµεση διαθεσιµότητα
ανταλλακτικών
70.000 κωδικοί
ανταλλακτικών,
στη διάθεσή σας
σε µόλις 48 ώρες κατά µ.ο. 

Σειρά γνήσιων
και οικονοµικών
ανταλλακτικών
Περισσότερες επιλογές
για περισσότερη
οικονοµία, πάντα µε
την εγγύηση της Kärcher.

Ενοικίαση
εξοπλισµού
Η υπεροχή των µηχανηµάτων
Kärcher, στις υπηρεσίες σας
αποκλειστικά και µόνο
για το χρονικό διάστηµα
που τη χρειάζεστε!

Υποστήριξη
εξ‘ αποστάσεως
Sightcall
Λαµβάνετε ένα SMS µε link,
συνδέεστε µε βιντεοκλήση
µε εκπρόσωπο της Kärcher
και παίρνετε συµβουλές
και οδηγίες επί τόπου!

Συµβόλαια συντήρησης -
Επέκταση εγγύησης
Εµείς λέµε «παρών» στις επιθυµίες
σας για το service και την εγγύηση
του εξοπλισµού σας, εσείς διασφα-
λίζετε ένα πιο ανέµελο µέλλον.

Fleet management
∆είτε όλη την πληροφορία
για την κατάσταση του
στόλου των µηχανηµάτων
σας, ανά πάσα στιγµή,
στην οθόνη σας! 

 Για επαγγελµατικά µηχανήµατα
 Για καταναλωτικά µηχανήµατα

Ισχύει από 01/01/2021
και µόνο για τα προϊόντα
µε το ειδικό σηµατάκι.

Αγοράστε το προϊόν που σας 
ενδιαφέρει, µπείτε στην ιστοσελίδα 
µας (www.karcher.gr), εισάγετε
τα στοιχεία σας και τα στοιχεία
του µηχανήµατος και αυτόµατα
κερδίζετε επιπλέον εγγύηση για
το µηχάνηµά σας!

Εγγύηση ποιότητας
και χρόνου επισκευής
Απολαύστε την
πιο άµεση εξυπηρέτηση
µε εγγυηµένο αποτέλεσµα.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
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FLEET MANAGEMENT

ΗΟΤ-LINE ΓΙΑ ΑΡΓ
ΙΕΣ

Σ/Κ

1ΑΠΟ
ΤΩΡΑ2
ΧΡΟΝΙΑ1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓ
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2ΑΠΟ
ΤΩΡΑ3
ΧΡΟΝΙΑ1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓ
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ΣΗ

Σ!

SIGHTCALL


