
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
& Η ΜΗΧΑΝΗ ΣΟΥ
ΠΙΟ WOW
ΑΠΟ ΠΟΤΕ!  

Νέα ολοκληρωµένη σειρά
WOW καθαριστικών
για τη φροντίδα του αυτοκινήτου
και της µηχανής. 

NEA



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 και παρουσιάζει τη νέα, 
ολοκληρωµένη σειρά WOW καθαριστικών για το αυτοκίνητο 
(εξωτερικό και εσωτερικό) και τη µηχανή.

Από τις ζάντες, τα τζάµια και το χρώµα, µέχρι το ταµπλό και τις 
εσωτερικές επιφάνειες, τα καθαριστικά WOW όχι µόνο αποµακρύνουν 
από παντού τη βρωµιά και τους λεκέδες αλλά φροντίζουν το χρώµα, 
την ποιότητα και τη συντήρηση των πλαστικών και άλλων επιφανειών 
του αυτοκινήτου ή της µηχανής, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την αντοχή 
τους ενάντια στις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV. 

Από σήµερα, για έναν ολοκληρωµένο, τέλειο καθαρισµό,
έχεις έναν κορυφαίο σύµµαχο, τη νέα σειρά καθαριστικών 
WOW. Για να είναι το όχηµά σου πιο WOW από ποτέ! 

ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΜΗΧΑΝΗ; 
ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΝΑ ΤΑ ∆ΕΙΣ
ΠΙΟ WOW ΑΠΟ ΠΟΤΕ!



Καθαριστικό Τζαµιών Αυτοκινήτου 0,5L.
Καθαρισµός παραθύρων και καθρεφτών αυτοκι-
νήτου που δεν αφήνει γραµµές και θαµπάδα.
Αφαιρεί αποτελεσµατικά λεκέδες από έντοµα,
δαχτυλιές και ρύπους από το δρόµο. Έχει
αντιστατική δράση που εµποδίζει τη γρήγορη 
επανατοποθέτηση των ρύπων.

Κωδ.: 6.296-105.0

RM 650

Καθαριστικό Εσωτερικού Αυτοκινήτου 0,5L.
Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους 
χωρίς οσµές, από το ταµπλό µέχρι τα λάστιχα 
στεγάνωσης, την ταπετσαρία και τα δερµάτινα 
µέρη. Έχει αντιστατική δράση και εξουδετερώνει 
αποτελεσµατικά τις οσµές.

Κωδ.: 6.296-106.0

Καθαριστικό Ταµπλό Αυτοκινήτου 0,5L.
Βαθύς καθαρισµός και προστασία όλων των 
επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ.
Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και µατ όψη που
τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, γίνονται 
ευχάριστες στην αφή και απωθούν το νερό και 
τους ρύπους. 

Κωδ.: 6.296-107.0

Γυαλιστικό & Κερί Αυτοκινήτου 0,5L.
Εντατικός καθαρισµός και προστασία του 
καθαρισµού από τις καιρικές συνθήκες
σε ένα µόνο βήµα. Αφαιρεί τις λεπτές 
γρατσουνιές και τις γραµµές και επαναφέρει 
στην επιφάνεια την αρχική της λάµψη.

Κωδ.: 6.296-108.0

RM 651

RM 652

RM 660

€9,99

€9,99

€9,99

€12,99

NEO

NEO

NEO

NEO



Καλοκαιρινό Συµπυκνωµένο Καθαριστικό 
Υαλοκαθαριστήρων 250ml.
Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων 
αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσµατικότητας 
για τζάµια χωρίς γραµµές και θαµπάδα τους 
καλοκαιρινούς µήνες. Αφαιρεί αποτελεσµατικά 
τους λεκέδες από έντοµα και περιττώµατα πουλιών. 
Συµπυκνωµένο, 250ml παράγουν 25l.

Κωδ.: 6.296-110.0

Καθαριστικό Ζαντών 0,5L.
Αποµακρύνει όλους τους ρύπους από τις ζάντες 
µε µέγιστη ισχύ καθαρισµού και φόρµουλα 
γρήγορης δράσης. Με έξυπνη αλλαγή χρώµατος 
που δείχνει τη δράση του καθαριστικού. 

Κωδ.: 6.296-048.0

Καθαριστικό Αφαίρεσης Εντόµων 0,5L.
Αφαιρεί απαλά τα έντοµα από βαµµένες
επιφάνειες, καθρέφτες και πλαστικά 
σε αυτοκίνητα και µοτοσυκλέτες. 

Κωδ.: 6.295-761.0

Καθαριστικό Μοτοσυκλετών 5L.
Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισµό
µοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσµατικά
ρύπους όπως σκόνη φρένων, έντοµα, λάσπη
και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση χάρη 
στη σύνθεση κολλώδους γέλης.

Κωδ.: 6.295-763.0

RM 667

RM 618

RM 44 G

RM 672

€13,99

€7,99

€8,99

€7,99

NEO

NEO

NEO

NEO



Καθαριστικό Υαλοκαθαριστήρων 
Χειµώνα 5L.
Χειµερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων 
αυτοκινήτου µε αντιψυκτική δράση για καθαρή 
θέαση χωρίς γραµµές και αντανακλάσεις. Ισχυρό 
ενάντια σε χειµερινούς ρύπους. Με Nano-effect, 
οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και 
αποτελεσµατικά. Συµπυκνωµένο, παράγει 15L.

Κωδ.: 6.296-109.0

RM 670

€19,99

Καθαριστικό Σαµπουάν Αυτοκινήτου 1L.
Ήπιο αλκαλικό καθαριστικό αποτελεσµατικό 
µε τους ρύπους της καθηµερινότητας. Ισχυρό 
µε τους ρύπους, απαλό µε τις επιφάνειες. 
Εύκολη τοποθέτηση και εφαρµογή µε το πλυστικό 
µηχάνηµα.

Κωδ.: 6.295-750.0

RM 610

Καθαριστικό Σαµπουάν 
Αυτοκινήτου 5L.
Ήπιο αλκαλικό αφρογόνο καθαριστικό
για ολοκληρωµένο καθαρισµό οχηµάτων. 
Προστατεύει τις βαµµένες και πλαστικές 
επιφάνειες και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 

Κωδ.: 6.295-360.0

RM 619

€12,99

Καθαριστικό Αφρογόνο Αυτοκινήτου 
(Ultra foam) 1L.
Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό αφρογόνο καθαριστικό 
αυτοκινήτου. Με extra αφρό για ακόµη βαθύτερο 
καθαρισµό. Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα λάδια 
και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και καθηµερινούς 
ρύπους οχηµάτων και δρόµων. Χωρίς φωσφορικά 
και απαλό προς τα υλικά. Χρήση µε αφροποιητή.

Κωδ.: 6.295-743.0

RM 615

NEO

NEO

NEO

NEO

€8,99

€8,49



Karcher Greece

Καθαριστικό Σαµπουάν Αυτοκινήτου 1L.
Ήπιο αλκαλικό καθαριστικό αποτελεσµατικό 
µε τους ρύπους της καθηµερινότητας. Ισχυρό 
µε τους ρύπους, απαλό µε τις επιφάνειες. 
Εύκολη τοποθέτηση και εφαρµογή µε το πλυστικό 
µηχάνηµα.

Kärcher A.E.E.
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

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.


