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SÄG ADJÖ TILL SMUTS,
SÄG HEJ TILL VARDAGSLIVET!
Med Kärchers produktutbud för 2018.

HOME & GARDEN | INDOOR

VÄLKOMMEN HEM

SÄG
HEJ TILL
VARDAGSLIVET!
Vilken är den vackraste platsen på jorden?
Ditt hem! Här är du som mest bekväm. Här kan du
slappna av helt, dag efter dag. Detta är särskilt
sant när du måste hålla all stress och allt kaos i
världen på avstånd och vill lägga tiden på saker
som du njuter av. Vi vet att rengöring inte alltid är
den roligaste aktiviteten. Men vi vet att det blir
mycket roligare och enklare med rengöringspro
dukter som gör vad de ska: rengör ordentligt.
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INOMHUS

HEM, LJUVA HEM.
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Borta bra men hemma bäst. Inte ens de vackraste hemmen är alltid
oklanderligt rena, så det är förståeligt om fönstren är lite smutsiga då
och då. Vi erbjuder snabba, enkla och smidiga rengöringslösningar för
att säkerställa att du får lite semester även i vardagslivet.
Dessa rengöringslösningar skänker en känsla av maximal komfort och
renlighet med minimal ansträngning.
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RENGÖRING INOMHUS

VÅRT
TIPS
Ett rent och prydligt hem hjälper dig organisera dina tankar. Skapa
ordning och reda, steg för steg. Börja i ett lätthanterligt rum och
arbeta dig successivt genom hela hemmet. Insikter garanteras!
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ALLTING PÅ RÄTT
PLATS!
Säg hej till vardagslivet!
Smulor under bordet. Tassavtryck
på parketten. Dammtussar bakom
dörren. Choklad på soffan. Halva
sandlådan på din ryamatta.
Fingerfärg på fönsterrutan. Och
bilen, källaren och garaget måste
alla dammsugas igen. Det finns all
tid något att göra. Och det finns
alltid en optimal rengöringslösning.

Säg adjö till smuts!
Mindre smuts innebär en högre
livskvalitet. Fläckborttagning, en
snabb avtorkning, omfattande
dammsugning och fönsterputsning
har aldrig varit enklare. Effektiv
rengöring av våt och torr smuts –
våra inomhusmaskiner förenklar
ditt vardagsliv och gör det avse
värt mycket renare.

Dagens små glädjeämnen kan ofta lämna
stora spår efter sig.
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DAMMSUGARE

VÅRT
TIPS
För lite utrymme? Ju mindre plats en dammsugare tar upp, desto
bättre. Den ultrakompakta VC 5 gör sig själv liten och imponerar
med sin utmärkta rengöringsprestanda
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SUPERKRAFTER.
TILL ALLA.
Superkrafter
En brödsmula kommer sällan
ensam. De föredrar att vara
tillsammans på golvet eller i
soffan med damm, hår och andra
små partiklar. Då är det bra att
Kärchers kraftfulla dammsugare
tar bort damm snabbt och
smidigt och ger ett enastående
dammsugningsresultat.

Till alla
Just det, vi har dem alla:
dammsugare för allergiker. För
familjer. För singelhushåll. För
stora och små hem. Med påse och
utan påse. Vi har rätt dammsugare
för alla behov och användnings
områden. Vi har dammsugare som
tar bort smuts från mattor, parkett
golv och även kakel.
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DAMMSUGARE

ETT LITET KRAFTPAKET MED
ENASTÅENDE PRESTANDA.
Oavsett utmaning kommer den inte vara någon match för
VC 5. Med trippelteleskopsystem, effektivt golvmunstycke,
påslös utformning och justerbar sugeffekt rengör denna
utrymmessnåla mästare i alla hörn och kanter. De smarta
produkterna från Kärchers inomhusutbud ger de bästa
förutsättningarna inför rengöring i vardagslivet.
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VC 5

Här kan du hitta de kraftfulla
detaljerna om VC 5.
www.karcher.se/dammsugare

Energieffektivitetsklass: A
Prestandaklass för rengöring av hårt golv: A
Prestandaklass för mattrengöring: C
Dammåterutsläppsklass: A

Utrymmessnål
Ingen dammsugare med
behållare kan hålla jämna
steg: VC 5 blir en av världens
mest kompakta dammsugare
med bara ett knapptryck. Den
ryms t.o.m. i en byrålåda.
Påslöst filtersystem
med en filterlåda som enkelt
kan tas bort. Inga irriterande
påsbyten. Inga efterföljande
kostnader. Ingen manuell rengö
ring tack vare den integrerade
filterrengöringen.
Optimal
rörelsefrihet
tack vare den vertikala
utformningen. Lätthanterlig
och smidig även vid damm
sugning i trappor.
Fullt utrustad som
en stor dammsugare
När dammsugaren är ihopfälld
kan alla ytor och fogar snabbt
rengöras med möbelmun
stycket, fogmunstycket eller en
mjuk dammborste.

Magnetisk
parkeringsposition
Säker förvaring under
arbetsuppehåll. Smidig
transport. Utrymmessnål
förvaring.

Topprestanda
Effektiva rengöringsresultat
trots den kompakta utform
ningen.
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DAMMSUGARE

STOR EFFEKT. LITEN STORLEK.
Vid första anblick: Åh, så söt. Vid andra anblick:
WOW, så imponerande! Den kompakta dammsugaren
VC 5 är väldigt lätt att hantera. Och den är också
väldigt utrymmessnål. Perfekt för små hushåll med
lite förvaringsutrymmen. Den ryms till och med i en
byrålåda tack vare det patenterade trippelteleskopsugröret! VC 5 ger maximala rengöringsresultat på
samma prestandanivå som stora dammsugare trots
dess ringa storlek. Det gör den till en av de bäst
rengörande dammsugarna på marknaden. Det är inte
allt den kan göra, den kan också spara in pengar åt
dig. Maskinen fungerar utan dyra filterpåsar. Ta helt
enkelt bort den fulla filterlådan, töm den, sätt tillbaka
den, fortsätt dammsuga – hur smidigt som helst.
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FÖRDELAR SOM
GÖR SKILLNADEN
■■

Förvaras enkelt i de minsta
utrymmen.

■■

Utmärkt rengöringsprestanda
på samma nivå som stora
dammsugare med behållare.

■■

Filtret kan tömmas snabbt.
Inga dyra efterföljande kostnader
för påsar.
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Väldigt kompakt förvaring
Mer förvaringsutrymme till andra saker.
Flexibel led
Enkel manövrering och rengöring under
möbler.
Påslöst filtersystem
med integrerad filterrengöring.
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DAMMSUGARE

VALET ÄR DITT.
Kärcher har dammsugare för alla behov och användningsområden.
Med eller utan påse. För stora och små ytor. Och med de praktiska
tillbehören kan du rengöra nästan var som helst.
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Snabb och enkel tömning (VC 3)
Töm avfallsbehållaren med endast ett klick, smidigare blir
det inte.
Fjärrkontroll på handtaget (VC 6 Premium)
Bekväm justering av sugeffekt direkt på handtaget.
Integrerad standbyfunktion för korta pauser.
HEPA 12 filter
Filtrerar tillförlitligt bort allergiframkallande partiklarna så
att frånluften blir ännu renare än luften i rummet.
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DAMMSUGARE

Tumregel: din dammsugare måste passa ditt liv! Det finns tre
kategorier att välja från: kompakta dammsugare för mindre hushåll
med begränsat förvaringsutrymme. Dammsugare med behållare för
familjer med stora rengöringsytor. Dammsugare med behållare och
vattenfilter för allergiker.

VC 2
■■En dammsugare för det moderna familjehemmet.
■■HEPA 12 filter för minimalt dammutsläpp garanterar
extremt ren luft.
■■Teleskoprör, fogmunstycke och mjuk dammborste ingår.
Tekniska data
Energieffektivitetsklass: A
Motoreffekt: 700 W
Justerbar sugeffekt
EAN 4054278206714
Art. nr: 1.198-105.0

VC 3
■■Kompakt design, perfekt för lägenheter och mindre hus
■■Påslöst filtersystem med multi-cyklonteknik
■■HEPA 12 filter för minimalt dammutsläpp
■■Teleskoprör
Tekniska data
Energieffektivitetsklass: A
Motoreffekt: 700 W
EAN 4054278206738
Art. nr: 1.198-125.0

VC 5
■■Perfekt för små hushåll med begränsat förvaringsutrymme med patenterat trippelteleskopsrör.
■■Påslöst filtersystem: Filtret kan tömmas snabbt
utan dyra efterföljande kostnader för filterpåsar.

Tekniska data
Energieffektivitetsklass: A
Motoreffekt: 500 W
Huvud- och långslivsfilter
HEPA-hygienfilter (EN 1822:1998)
EAN 4054278184357
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Art. nr: 1.349-100.0

Här kan du hitta
en översikt över alla
våra dammsugare.
www.karcher.se/dammsugare

VC 6 Premium
■■Dammsug stora ytor snabbt och smidigt.
■■QuickClick-system för snabbt och enkelt byte av
tillbehör.
■■Skyddsringen EasySlider skyddar möbler från att repas.
■■Fjärrkontroll på handtaget, teleskoprör.
Tekniska data
Energieffektivitetsklass: A
Motoreffekt: 600 W
Stor fleecefilterpåse
HEPA-hygienfilter (EN 1822:1998)
EAN: 4024278028996
Art. nr: 1.195-605.0

DS 6 med vattenfilter
■■Lösningen för allergiker.
■■Vattenfilter istället för filterpåse.
■■Det är inte bara golven som rengörst noggrant.
Luften i rummet rengörs och friskas upp också.
För en njutbar inomhusklimat.
■■Teleskoprör
Tekniska data
Motoreffekt: 650 W
Stort vattenfilter
Fogmunstycke, möbelmunstycke
HEPA-hygienfilter (EN 1822:1998)
EAN: 4054278277493
Art. nr: 1.195-220.0
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR
DAMMSUGARE

Prestandaklass för
mattrengöring

Dammåterutsläppsklass

Nominell ineffekt

Filtertyp

Arbetsradie

Möbelmunstycke

Mjuk dammborste

A

A

D

A

700 W

Filterpåse

7,5 m

Omkopp ■■
lingsbar

–

■■

VC 6 Premium

A

D

D

A

600 W

Fleecefilterpåse

10 m

Omkopp ■■
lingsbar

■■

■■

A

A

D

A

700 W

Påslös,
avtagbar
filterbehållare

7,5 m

Omkopp ■■
lingsbar

–

■■

A

A

C

A

500 W

Påslös,
avtagbar
filterbehållare

10 m

Omkopp ■■
lingsbar

■■

■■

A

B

D

A

900 W

Vattenfilter

10,2 m

Omkopp ■■
lingsbar

■■

–

Fogmunstycke

Prestandaklass för
rengöring av hårt golv

VC 2

Golvmunstycke

Energieffektivitetsklass

FANTASTISKA FEMMAN.

Dammsugare

Påslös dammsugare
VC 3

Skaftdammsugare
VC 5 Premium

Dammsugare med vattenfilter
DS 6 med vattenfilter
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Här hittar du mer information.
www.karcher.se/dammsugare
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TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL
DAMMSUGARE

EXTRA RENT.
Ibland räcker inte de medföljande dammsugartillbehören till. För
känsliga eller svåråtkomliga områden kan Kärchers valfria tillbehör
komma väl till pass. Kraftfulla extratillbehör för särskilda tillfällen.
20

Parkettmunstycke med
naturliga borsthår
Art. nr 4.130-172.0

Turbo-sugmunstycke
Art. nr 4.130-177.0

Lämpliga golvmunstycken
För alla golv- och smutstyper. Parkett och andra hårda golv
kan rengöras skonsamt tack vare parkettmunstycket med
naturliga borsthår. Det luftdrivna turbo-sugmunstycket är per
fekt för särskilt intensiv och noggrann rengöring och tar även
bort djurhår. För maximala rengöringsresultat och hög kom
fortnivå under arbete.

Fleecefilterpåse VC 2
Art. nr 2.863-236.0

Fleecefilterpåse VC 6
Art. nr 6.904-329.0

Filterpåsar i fleece
Fleecefilterpåsarna rymmer två till tre gånger mer damm än
konventionella påsar, eftersom de inte täpps igen lika snabbt
av fint damm. Det innebär färre filterbyten, och färre inköp av
påsar.

HEPA-filter VC 5*
Art. nr 2.863-240.0

HEPA-filter VC 3
Art. nr 2.863-238.0

Kraftfulla filter
Filtren ser till att smuts och damm håller sig i maskinen på ett
pålitligt sätt. Användning av HEPA-hygienfiltret* gör frånluften
renare än rumsluften.

HEPA-filter VC 2
Art. nr 2.863-237.0

FoamStop neutral, 125 ml
Art. nr 6.295-873.0

Skumdämpare för dammsugare med vattenfilter (DS)
Skumdämpningsmedlet FoamStop neutral börjar direkt arbeta
mot irriterande skum på ett effektivt sätt. Tillsätt bara ett fyllt
lock till dammsugaren genom vattenfiltrets vattentank.

* EN 1822:1998
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GOLVTVÄTT

VÅRT
TIPS
Tillsätt struktur och en färgklick till din rengöringsrutin. Våra färg
kodade mikrofibervalsar gör det enkelt att skilja på olika områden.
Precis som proffsen. Använd till exempel de gula valsarna till bad
rummet och gästtoan. Du kan använda de grå valsarna i resten av
hemmet.
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DEN NYA
TORKNINGSTRENDEN!
Dammtorkning utan att dammsuga
innan
Den dammtorkar inte bara. Den tar
även hand om smutsen också. Och
den gör det i ett moment: Kärchers
nya golvtvätt gör rengöringen
snabbare och ger renare resultat
med mindre ansträngning. Lös,
intorkad och fuktig smuts plockas
enkelt upp. Resultatet blir golv
som rengörs dubbelt så snabbt.
De automatiska, roterande val
sarna gör mödosamt skrubbande
till ett minne blott.

En för alla
Avlägsna lös och fast smuts i ett
enda moment, med minimal mängd
kvarvarande fukt!
En briljant lösning som totalt för
ändrar hushållsrengöring. Det gäl
ler för alla hårda golv: PVC, kakel,
sten, laminat samt förseglad, oljad
och vaxad parkett. Särskilt utveck
lade rengöringsmedel från Kärcher
säkerställer en perfekt nivå av
anpassad vård och ger ytterligare
skydd.

Istället för att ta ut borsten, dammsugaren
och golvmoppen rengör jag mina golv enkelt
och smidigt i ett enda moment.
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GOLVTVÄTT

AVLÄGSNAR LÖS OCH FAST SMUTS
I ETT ENDA MOMENT.
2-i-1-revolutionen inom golvrengöring: dammtorkning och dammsugning i
ett enda moment. Det är så Kärchers FC 5 sparar in upp till hälften av tiden*
och ansträngningen som krävs vid rengöring av hårda golv. Lös, torr och
fuktig smuts plockas upp av de roterande valsarna som fuktas av en
konstant tillförsel av rent vatten medan smutsvattnet direkt sugs bort. De
automatiskt drivna valsarna gör skrubbande till ett minne blott. Resultatet?
Rena golv utan ansträngning. För alla typer av hårda golv, inklusive parkett.

*T
 ack vare kombinationen av dammsugning och dammtorkning i ett enda moment vid golvrengöring med FC 5.
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FC 5
Ytkapacitet: ca 60 m² per tank

Se mer om revolutionen inom
golvrengöring.
www.karcher.se/golvtvatt

Arbetsbredd: 300 mm
Valsarnas varvtal: ca 500/min
Renvattentank: 400 ml
Art. nr: 1.055-500.0

Ergonomiskt, mjukt handtag
med strömbrytare
För säkert grepp och
enkelt arbete.

Prydlig kabelförvaring
Den flexibla kabelkroken
säkerställer optimal förvaring
och snabb borttagning av
kabeln.

Enkel påfyllning
Smidig påfyllning av vatten och
enkel dosering av rengörings
medel.

Automatiskt fuktning
De roterande valsarna fuktas
automatiskt med vatten från
renvattentanken.

Hygienisk smutsvattentank
Smutsblandningen som plockas
upp av valsarna sugs direkt in i
smutsvattentanken. Den kan
tömmas snabbt och enkelt.

Flexibel led
För god manövreringsförmåga.

Enkelt valsbyte
De högkvalitativa mikrofibervalsarna kan bytas ut och
rengöras snabbt och enkelt.

Utmärkt rengöringsprestanda
Framåtrotationen på de elek
triska valsarna underlättar
dammtorkning och förbättrar
rengöringsprestandan.
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GOLVTVÄTT

REVOLUTIONERANDE ANNORLUNDA.
FC 5 är kanske inte på samma nivå som hjulet när det
kommer till enastående uppfinningar. Men, maskinens
funktionella princip är ändå en mindre sensation. De
roterande, elektriska valsarna fuktas med vatten från
renvattentanken under rengöringsprocessen. Automatiskt
och kontinuerligt. Valsarnas framåtrotation gör mödo
samt skrubbande helt onödigt och förbättrar rengörings
prestandan avsevärt. Smutsblandningen som direkt
plockas upp av valsarna sugs upp och transporteras
till smutsvattentanken. För hygienisk rengöring. För
strålande resultat. Och för minimal mängd kvarvarande
fukt. Golvet kan beträdas inom två minuter.

FÖRDELAR SOM
GÖR SKILLNADEN
■■

Upp till 50 % tidsbesparing* –
Den tidskrävande processen att
dammsuga innan dammtorkning
försvinner helt.

■■

20 % bättre rengöringsprestanda**
jämfört med en traditionell
golvmopp tack vare valsarnas
innovativa självrengöringsfunktion.

■■

85 % vattenbesparing*** – jämfört
med rengöring med en traditionell
golvmopp.

* 	Minskar tidsåtgången för golvrengöring med upp till 50 % genom att kombinera dammsugning och dammtorkning
till ett enda arbetsmoment.
** 	FC 5 jämfört med en traditionell golvmopp med torkduk i testkategorin ”Torkning”.
Åsyftar genomsnittliga testresultat för rengöringseffektivitet, smutsupptagning och rengöring vid kanter.
*** V
 id användning av FC 5 för rengöring av en yta på 60 m² (förbrukning: 0,6 l) jämfört med traditionell golvmopp
och hink, fylld med 5 liter (förbrukning: 5,0 l).
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Snabbt rent
FC 5 tar bort lös och fast smuts i samma
moment.
Snabb torkningstid
tack vare liten mängd kvarvarande fukt.
Ingen kontakt med smuts
tack vare den hygieniska självrengörings
funktionen.
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TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL
GOLVTVÄTT

PROGRAM FÖR VÄLMÅENDE GOLV.
Superrena. Superväl underhållna. Superutbud: Vårt utbud av rengöringsoch skötselmedel för en professionell, heltäckande hantering av alla
typer av hårda golv.
28

Universal Floor Cleaner
RM 536
Art. nr 6.295-944.0
(Art. nr 6.296-029.0)*

Stone Floor Cleaner
RM 537
Art. nr 6.295-943.0
(Art. nr 6.296-033.0)*

Imponerande rengöring av hårda golv
Universal Floor Cleaner från Kärcher är den optimala
lösningen för alla typer av hårda golv. Precis som Universal
Floor Cleaner säkerställer Stone Floor Cleaner, som
utvecklades specifikt för stengolv, glans utan ränder och
snabbtorkande golv.

Wooden Floor Care
Förseglade golv RM 534
Art. nr 6.295-941.0
(Art. nr 6.296-032.0)*

Wooden Floor Care
Oljade/vaxade golv RM 535
Art. nr 6.295-942.0
(Art. nr 6.296-030.0)*

Perfekt för underhåll av trägolv
Oavsett om det gäller förseglade, oljade eller vaxade golv:
Kärchers särskilda rengöringsmedel med speciella vård
komponenter och fuktskydd ger nytt liv till dina trägolv
och återställer deras naturliga glans.

Mikrofibervalsar, gula
Art. nr 2.055-006.0

Mikrofibervalsar, grå
Art. nr 2.055-007.0

Mikrofibervalsar av hög kvalitet
De högkvalitativa mikrofibervalsarna kan bytas ut och
rengöras snabbt och enkelt.

Här kan du hitta mer information
om tillbehör.
www.karcher.se/tillbehor
*  Nytt art.nr gäller fr.o.m april 2018
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SLADDLÖS, ELEKTRISK SOPARE

VÅRT
TIPS
Förvara den sladdlösa, elektriska soparen där den behövs mest:
i köket eller vid matbordet.
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SÅ SNABB,
SÅ ENKEL...
Rengöring mellan varven
Ska du dra ut dammsugaren för
bara några smulor? Släpa den till
vardagsrummet, leta ett uttag,
sätta i kontakten, dammsuga i två
sekunder och sedan ställa tillbaka
den igen? Kärchers sladdlösa, elek
triska sopare gör det hela mycket
enklare. Väldigt behändig. Redo att
användas omedelbart. Kan snabbt
ställas tillbaka. Som en sopborste,
bara mer praktisk. Den sprider inte
dammet utan samlar allt: smulor,
hår, damm. Töm sopbehållaren
med bara en hand. Utan att ens
vidröra smutsen.

Alltid redo att använda
Den praktiska, sladdlösa, elektriska
soparen är utvecklad för spontan
rengöring med en drifttid på upp
till 30 minuter. Kärchers Adaptive
Cleaning System gör den sladdlösa,
elektriska soparen till den synliga
smutsens naturliga fiende.
Den utbytbara sopborsten plockar
upp smulor och damm på ett pålit
ligt sätt, både på hårda golv och
mattor.
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SLADDLÖS, ELEKTRISK SOPARE

LEKANDE LÄTT ATT RENGÖRA NÄR
BARNEN HAR LEKT FÄRDIGT.
Den nya, sladdlösa, elektriska soparen från Kärcher är alltid redo att
återställa ordning när familjen är klar. Utrymmessnål, batteridriven
och bekväm – denna maskin finns alltid till hands när den behövs.
Quick ’n’ clean: Den roterande borsten säkerställer en perfekt sopning
på nolltid. Oredan städas upp direkt, inget tjafs! De smarta produk
terna från Kärchers inomhusutbud ger de bästa förutsättningarna
inför rengöring i vardagslivet.
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KB 5
Drifttid: 30 min

Här hittar du mer information om
den sladdlösa soparen:
www.karcher.se

Arbetsbredd, universell borste: 210 mm
Behållarvolym: 0,37 l
Batterispänning: 3,7 V
Art. nr: 1.258-000.0

Flexibel dubbelled
Enkel manövrering.
Även mellan möbler.

Sopbehållare
töms enkelt med
bara en hand
Smutsen behöver inte
vidröras.
Automatisk
strömbrytare
Intuitiv, snabb och
användbar utan att
behöva böja sig fram.

Kärchers
Adaptive Cleaning System
För borttagning av lös smuts.

Litiumjonbatteri
Med upp till
30 minuters drifttid.
Universalborste
För optimal rengöring
på mattor och hårda
golv.
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FÖNSTERTVÄTTAR

VÅRT
TIPS
Den må kallas en fönstertvätt men den kan användas till mer än
bara fönster. Mycket mer. Duschväggar, väggkakel, speglar – det
finns många ytor som vill glänsa!
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KRISTALLKLART!
Superenkelt. Supersnabbt
Wow! Så det är så världen egentli
gen ser ut. Originalet från Kärcher.
Den kraftfulla, bästsäljande föns
tertvätten som ger riktig insikt.
Allt blir plötsligt så klart, nästan
som att där inte fanns något glas
alls. Den behändiga fönstertvätten
har revolutionerat rengöringen av
fönster, förenklat den och gjort att
den går avsevärt mycket snabbare.
Med andra ord: helt briljant!

Fönster som är mer än rena
Att dammsuga fönster är det nya
sättet att rengöra dem på – en
trend som är här för att stanna!
Kärchers fönstertvätt är program
merad för kristallklara resultat utan
ränder. Smutsigt vatten tas bort
helt. Ned till de allra sista drop
parna. Upp till fönsterkanten. En
revolutionerande metod som fung
erar på alla jämna ytor i hushållet.

Briljant redskap! Den gör det roligt att
tvätta mina fönster. Den gör även min badrumsspegel renare. Smidig och blixtsnabb
– precis som jag vill ha det!
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FÖNSTER UTAN RÄNDER.
TRE GÅNGER SNABBARE.
Den tystgående Kärcher WV 5 är perfekt för alla jämna ytor med dess
handtag med mjukt grepp och justerbara avståndshållare för kanter.
Det utbytbara batterier är kraftfullt nog för alla typer av arbete och
möjliggör rengöring utan avbrott tills arbetet är klart.
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WV 5

WV 5 i arbete!
Den här vägen till produktvideon.
www.youtube.com/fonstertvatten

Smutsvattentank: 100 ml
Rengöringsprestanda per laddning: 105 m²
Arbetsbredd, sugmunstycke: 280 mm
Vikt: 700 g

Utbytbart
sugmunstycke
170 eller 280 mm brett.
Rengöring ända upp
till fönsterkanten
med avståndshållaren
på sugmunstycket.

Batterinivåindikator
3 LED-lampor visar
batterinivån.

Bekvämt
handtag
tack vare det
mjuka greppet.

Laddningsuttag
för strömförsörjning.

Avtagbar tank
för tömning av
smutsvattnet.

Avtagbart batteri med
35 minuters drifttid.
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FÖNSTERTVÄTTAR

UPPGRADERAD BÄSTSÄLJARE.
Rena fönster utan ränder, utan droppande, utan
ansträngning. Vattenstänk på fönsterbleck och golv är
inte längre ett problem. Kärchers fönstertvätt samlar
smutsvattnet i en tank som kan tömmas när som helst.
Det fräscha rengöringsmedlet och det använda smuts
vattnet hålls alltid separerade vilket är mycket mer
hygieniskt än traditionell fönsterputsning. Den nya
generationens maskiner ligger ännu bättre i handen,
är mer tystgående och har ett batteri som räcker ännu
längre. Över 15 miljoner användare är övertygade. Och
den siffran stiger dagligen.
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FÖRDELARNA SOM
GÖR SKILLNADEN:
■■

Utbytbart batterisystem för
oavbruten rengöring: städa så
länge du vill. Och inte bara
så länge batteriet tillåter.

■■

Praktiska avståndshållare för
bekväm rengöring och perfekt
renlighetsnivå ända ut till kanterna.

■■

Bekväma gummihandtag med en
praktisk batterinivåindikator.

1

2

3

1

2

3

Reservbatteri
Rengöring utan avbrott.
Rengöring av kanter
Avståndshållare för perfekta rengö
ringsresultat ända ut till kanterna.
Bekvämt handtag med
batterinivåindikator
Handtag med mjukt grepp för
märkbart bättre hantering och tre
LED-lampor för kontroll av batteri.
39

FÖNSTERTVÄTTAR

Fönstertvätt, sprayflaska med mikrofiberduk, sugmunstycke och
rengöringsmedel – allt du behöver för en blixtsnabb start i den
nya eran av fönsterrengöring.

WV 5 Premium
■■Den uthålliga – för rengöring av en mängd olika
fönster på samma gång.
■■Avtagbart litiumjonbatteri.
■■Med sprayflaska och rengöringsmedel.

Tekniska data
Smutsvattentank: 100 ml
Rengöringsprestanda per laddning: ca 105 m²
Arbetsbredd, sugmunstycke: 280 + 170 mm
Vikt: 700 g
EAN: 4054278241890
Art. nr: 1.633-453.0

WV 2 Premium
■■Den mångsidiga – lämplig för alla jämna ytor.
■■Med ett integrerat litiumjonbatteri.
■■Med sprayflaska och rengöringsmedel.
Tekniska data
Smutsvattentank: 100 ml
Rengöringsprestanda per laddning: ca 75 m²
Arbetsbredd, sugmunstycke: 280 + 170 mm
Vikt: 600 g
EAN: 4039784915916
Art. nr: 1.633-430.0

40

Vill du läsa mer?
Den här vägen:
www.karcher.se/fonstertvatt

WV 1 Plus
■■Den kompakta – en perfekt introduktion till elektrisk
fönsterrengöring.
■■Med ett integrerat litiumjonbatteri.
■■Med sprayflaska och rengöringsmedel.
Tekniska data
Smutsvattentank: 100 ml
Rengöringsprestanda per laddning: 55 m²
Arbetsbredd, sugmunstycke: 250 mm
Vikt: 500 g
EAN: 4054278229171
Art. nr: 1.633-014.0
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FÖNSTERTVÄTTAR

Sugmunstyckets arbetsbredd (mm)

Sprayflaska med
mikrofiberduk

Window cleaner
concentrate

Laddningsstation
med ett andra batteri

■■

■■

–

120

280 + 170

■■

■■

–

90

250

■■

■■

–

Drifttid (min)

Laddningstid (min)

280 + 170

Smutsvattentank
(ml)

Rengöringsprestanda
per laddning

EN ÖVERSIKT ÖVER WV-FAMILJEN:

WV 5 Premium

100

35

ca 105 m2
= 35 fönster

185

WV 2 Premium

100

25

ca 75 m2
= 25 fönster

WV 1 Plus

100

20

ca 55 m2
= 18 fönster

Fönstertvättar

42

Här kan du hitta fler
WV-detaljer.
www.karcher.se/fonstertvatt

TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL
FÖNSTERTVÄTTAR

EXTRA. PRAKTISK.
Inte möjligt? Här är allt möjligt! Vi har tänkt på allt med våra originaltillbehör. Det säkerställer att du verkligen kan övervinna alla rengörings
situationer med prakt och lätthet.
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Sugmunstycke 170 mm
Art. nr 2.633-112.0
Art. nr 2.633-002.0 *

Suglister 280 och 170 mm
Art.nr 2.633-005.0 (280)
Art.nr 2.633-104.0 (170)

Sugmunstycke och suglister till
WV 2 och WV 5
Det smala sugmunstycket är lämpligt för spröjsade fönster
och andra små fönster. Listerna kan när som helst bytas ut
om de är utslitna.
* Passar till WV 50 och WV 75

Sats med sprayflaska
Art. nr 2.633-129.0

Rengöringsmedel 500 ml
Art. nr 6.295-881.0

Sprayflaska och rengöringsmedel
Rengöringsmedel till fönster, speglar, glas m.m. Tar effektivt
bort fingeravtryck, smuts och feta fläckar. Tillsätt 1,5 kapsyl
(30 ml) av koncentratet i sprayflaskan och fyll på med
220 ml vatten.

Laddningsstation
Art. nr 2.633-116.0

Reservbatteri
Art. nr 2.633-123.0

Laddningsstation och reservbatteri till WV 5
Det enskilda batteriet och även fönstertvätten kan laddas och
förvaras i laddningsstationen. Reservbatteriet säkerställer oav
bruten rengöring.

Förlängningssats
Art. nr 2.633-111.0

Midjeväska
Art. nr 2.633-006.0

Förlängningssats och midjeväska
Svåråtkomliga fönster, som de i en vinterträdgård till exempel,
kan rengöras optimalt tack vare den praktiska förlängningssat
sen. Praktisk midjeväska för förvaring av fönstertvätt
eller sprayflaska.

Extra tvättpads (2 st)
Art. nr 2.633-130.0
(för inomhusbruk)

Extra tvättpads (2 st)
Art. nr 2.633-131.0
(för utomhusbruk)

Extra tvättpads för inomhus och utomhusbruk
Två mikrofiberdukar med kardborrefäste. I mjuk mikrofiber och
speciellt utformade för borttagning av smuts på alla släta ytor
inomhus.

Här kan du hitta mer information
om tillbehör.
www.karcher.se/tillbehor
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ÅNGTVÄTTAR

VÅRT
TIPS
Skapa mer plats i ditt städskåp och gör dig av med överflödigt
rengöringsmedel. Allt du behöver till Kärcher ångtvätt är vanligt
kranvatten. Sedan är du redo att sätta igång.
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HÅLL ÅNGAN
UPPE!
Renlighet som går på djupet
Är rent verkligen rent? Vem vet?
Bakterier och baciller är osynliga
för oss. De är också en hälsorisk,
och inte bara för unga barn. Men
borde du därför börja använda
kemiska medel? De gör inte saken
bättre. Det som gör susen är dock
het ånga. Mer exakt:
en ångtvätt från Kärcher.

Ånga istället för kemikalier
Vetenskapliga tester bekräftar:
Kärchers ångtvättar tar bort 99,99
procent* av alla hushållsbakterier
på hårda ytor. Endast med hjälp av
ånga. Utan kemikalier. Ingen tradi
tionell golvmopp** kan hålla jämna
steg. Särskilt hörn och fogar ren
görs mer hygieniskt. Och även allt
annat. Utan skrubbande. Utan sku
rande.

Golv, kök, badrum, balkonger, fönster, speglar,
trädörrar – jag använder den till alla typer av
rengöringsarbete.

*  Vid noggrann rengöring med Kärchers ångtvätt dödas 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på vanliga, hårda hushållsytor.
** Vid noggrann rengöring med Kärchers ångtvätt blir rengöringsresultatet bättre än vid rengöring med golvmopp och rengörings
medel. Testad enligt internationell prestandastandard.

47

ÅNGTVÄTTAR

DET BLIR INTE RENARE ÄN SÅ HÄR.
Skrubbande, gnuggande, skrapande, svettande: hällar, diskhor, armaturer
och köksfläktar är områden som de flesta tycker minst om att rengöra i
hemmet. Från och med nu: ingen mer smuts! Oavsett om det är i köket,
badrummet eller på golvet: Kärchers ångtvättar ger renlighet ända in i
fibrerna i hushållets alla hörn. För en levnadsmiljö med maximalt
hygieniska resultat.
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” När det kommer till hygien
har jag aldrig litat fullt ut på
golvmoppen.
Med ångtvätten kan jag
vara helt säker.”

” Förut fick vi aldrig vårt kakel
så här rent. Nu får vi det
utan varken kemikalier eller
ansträngning.
Jag är mer än nöjd.”

Grundrengöring utan kemikalier
Hemligheten med rengöring med ånga
är baserad på en enkel princip: den
kraftfulla kombinationen av tryck, has
tighet och temperatur. Konventionella
rengöringsmetoder med vatten, mopp/
trasa och kemikalier rengör oftast bara
på ytan. Het ånga däremot tränger ner
mellan smutsen och ytan och får med
även de mest envisa smutspartiklarna,
utan användning av kemiska rengö
ringsmedel. Vilket är bra för familjen,
miljön och plånboken.

Ånga dödar 99,99 % av alla bakterier*
Den bästa åtgärden mot bakterier är
ibland den enklaste: het vattenånga.
Den kraftfulla ångutmatningen, ångans
höga temperatur, kraftfulla mun
stycken och uppvärmda rengöringsdu
kar ser till att Kärchers ångtvättar eli
minerar 99,99 % av alla
hushållsbakterier på hårda ytor. Veten
skapen står bakom detta påstående.

*V
 id noggrann rengöring med Kärchers ångtvätt dödas 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier på vanliga, hårda
hushållsytor.

49

ÅNGTVÄTTAR

GRUNDRENGÖRING UTAN
BEHOV AV KEMIKALIER.
Kärchers ångtvätt SC 3 ger en oavbruten tillförsel av ånga.
Utan arbetsuppehåll. Och utan långa väntetider. SC 3 är klar
att användas nästan direkt tack vare den minimala upp
värmningstiden på bara 30 sekunder. Vattentanken kan
fyllas på när som helst utan oönskade pauser.
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SC 3 EasyFix

Se hur du använder en ångtvätt
www.youtube.com/
karcherhomeandgarden

Ytkapacitet: 75 m2
Uppvärmningstid: 0,5 min
Tankkapacitet: 1 l
Ångtryck: max. 3,5 bar

Kort uppvärmningstid
Klara att använda inom
30 sekunder..

Oavbruten ångrengöring
Kontinuerligt påfyllbar vatten
tank för oavbruten rengöring
utan arbetsuppehåll.
Ingen manuell avkalkning
Vattnet i maskinen avkalkas
automatiskt tack vare den
smarta avkalkningspatronen.

Golvrengöringsset EasyFix
Med bekvämt kardborrsys
tem för enkel fastsättning
av mikrofibergolvduken på
golvmunstycket. Den trycks
helt enkelt fast – och tas
lika lätt bort
utan kontakt med smutsen.

Multifunktionell
tillbehörsutrustning
Behovsbaserad rengöring
av olika ytor med golv
munstycke, handmun
stycke, rundborste etc.
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DEN BÄTTRE GOLVMOPPEN.*
Golvet kan vara riktigt hårt utsatt. Dessvärre inte bara av
krypande bebisar, lekande barn eller husdjur. Det är tur
att det finns ångtvättar. De säkerställer pålitlig, hygienisk
renhet utan kemikalierester på hårda ytor, som sten,
kakel, PVC, laminat och förseglad parkett. Kärchers golv
munstycken är utrustade med spjälor och säkerställer att
ångan hela tiden är i direkt kontakt med golvet och upp
når sin maximala effekt där. Det rena resultatet: Kärchers
ångtvättar tar bort 99,99 procent** av alla vanliga hus
hållsbakterier på hårda ytor och är därför avsevärt
mycket mer hygienisk än en traditionell golvmopp.*

FÖRDELAR SOM
GÖR SKILLNADEN
■■

Optimala rengöringsresultat tack
vare effektiv lamellteknik.

■■

Enkelt att nå under möbler
tack vare den flexibla munstycks
leden.

■■

Ergonomisk och effektiv rengö
ring. Med total golvkontakt
oavsett användarens längd.

*	Vid noggrann rengöring med Kärchers ångtvätt blir rengöringsresultatet bättre än vid rengöring med golvmopp
och rengöringsmedel. Testad enligt internationell prestandastandard.
**	Vid noggrann rengöring med Kärchers ångtvätt dödas 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier på vanliga, hårda
hushållsytor.
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1

2

3

5

4

1

2

Effektiv lamellteknik
Tack vare lamellerna på undersidan av golvmun
stycket EasyFix stannar ångan länge på golvet för
perfekta rengöringsresultat.
Kommer enkelt in under möbler
Tack vare det platta utförandet och munstyckets
flexibla led kommer golvmunstycket EasyFix enkelt
in under möbler.

3

4

5

Bekvämt kardborrsystem
Det är enkelt och skonsamt för ryggen att sätta
fast golvduken på golvmunstycket EasyFix. Duken
sitter säkert utan att glida.
Golvduken byts utan kontakt med smutsen
Trampa på golvdukens fotflik och dra golvmun
stycket EasyFix uppåt.
Även för textila golvbeläggningar
Tack vare den lättmonterade mattglidaren.
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Kärchers utbud av ångtvättar ger en lämplig lösning på alla uppgifter.
Från den kraftfulla allroundmaskinen för stora ytor till den praktiska,
handhållna ångtvätten för mindre rengöringssysslor emellan
storstädningar.

SC 5 EasyFix
■■Den starkaste: perfekt effekt. Enastående hantering.
■■Med VapoHydro-funktion (tillsätter hett vatten till ångan)
för en ännu mer effektiv rengöring.
Tekniska data
Ytkapacitet: 150 m2
Uppvärmningstid: 3 min
Tankkapacitet: 0,5 l + 1,5 l

Vikt: 6 kg

Ångtryck: max. 4,2 bar

EAN: 4054278041261

Effekt: 2 200 W

Art. nr: 1.512-530.0

SC 4 EasyFix Premium
■■Den smidiga: perfekt rengöring. Reglerbar ångmängd.
■■Avtagbar, kontinuerligt påfyllbar vattentank för oavbrutet arbete.
■■Med golvrengöringssetet EasyFix, mattglidare, premiumtillbehör och
ångstrykjärn.
Tekniska data
Ytkapacitet: 100 m2
Uppvärmningstid: 4 min
Tankkapacitet: 0,5 l + 0,8 l

Vikt: 4 kg

Ångtryck: max. 3,5 bar

EAN: 4054278040707

Effekt: 2 000 W

Art. nr: 1.512-450.0

SC 3 EasyFix Premium
■■Den bruksfärdiga: oavbruten ånga. Redo att användas omedelbart.
■■Kontinuerligt påfyllbar vattentank för oavbrutet arbete.
■■Ingen extra avkalkning tack vare avkalkningsteknik.
Tekniska data
Ytkapacitet: 75 m2
Uppvärmningstid: 0,5 min
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Tankkapacitet: 1 l

Vikt: 3,1kg

Ångtryck: max. 3,5 bar

EAN: 4039784959521

Effekt: 1 900 W

Art. nr: 1.513-110.0

Håll ångan uppe och kolla in den
kompletta översikten.
www.karcher.se/angtvatt

SC 2 EasyFix Premium
■■Nybörjaren: lätt, kompakt, perfekt till en början.
■■Med golvrengöringssetet EasyFix och premium tillbehör.
Tekniska data
Ytkapacitet: 75 m2
Uppvärmningstid: 6,5 min
Tankkapacitet: 1 l

Vikt: 2,9 kg

Ångtryck: max. 3,2 bar

EAN: 4054278040165

Effekt: 1 500 W

Art. nr: 1.512-000.0

SC 1 Premium
■■Den kompakta: alltid inom räckhåll.
■■Enkel att förvara tack vare dess kompakta utformning.
■■Kraftfullt ångtryck på 3 bar.
Tekniska data
Ytkapacitet: 20 m2
Uppvärmningstid: 3 min
Tankkapacitet: 0,2 l

Vikt: 1,6 kg

Ångtryck: max. 3 bar

EAN: 4054278027302

Effekt: 1 200 W

Art. nr: 1.516-260.0

Ångdammsugare SV 7
■■3-i-1-maskin: ångning, dammsugning och torkning i ett enda moment.
■■Flerstegsfiltersystem med vatten-, grovsmuts-, skum- och HEPA-filter.*
■■Oavbrutet arbete tack vare systemet med två tankar.
Tekniska data
Tankkapacitet: 0,45 l (hetvattenpanna) + 0,5 l påfyllningstank

5-stegs reglering av ångflöde

Nominell ineffekt: 2 200 W

Vikt: 9,1 kg

Ångtryck: max. 4 bar

EAN: 4039784998858

Effekt: 1 200 W

Art. nr: 1.439-410.0

4-stegs reglering av sugeffekt
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SV 7

■■ Ingår i leveransen.
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4

0,45

0,5

1,2

210/
21

■■

Golvsats med
ångsugsfunktion

Handmunstycke med
ångsugningsfunktion

Möbelmunstycke
(litet och stort)

Ytterligare tillbehör för
ytrengöring

5-steg/
4-steg

HEPA-filter (EN 1822:1998)

Reglering av
ångflöde och sugeffekt

Barnsäkert lås/
säkerhetsventil

Max. ångtryck (bar)
Uppvärmningstid (min)
Ytkapacitet
per tank (m²)
Hetvattenpannans kapacitet (l)
Separat vattentank (l)
Kontinuerligt påfyllbar
Säkerhetsventil
Förlängningsrör (2 × 0,5 m)
Golvmunstycke
Handmunstycke
Precisionsmunstycke
Svart rundborste
Duk till golvmunstycke (mikrofiber)
Ångstrykjärn med
stryksula i rostfritt stål
Avkalkare / Avkalkningspatron

2 200
4,2
3
150
0,5
1,5
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
–
■■

SC 4 EasyFix Premium 2 000
3,5
4
100
0,5
0,8
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
–
■■

SC 3 EasyFix Premium 1 900
3,5
0,5
75
–
1
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
–
–
■■

SC 2 EasyFix Premium 1 500
3,2
6,5
75
1
–
–
■■
■■
■■
■■
■■
■■
–
–
■■

SC 1 Premium
3
3
20
0,2
–
–
■■
–
–
■■
■■
■■
–
–
–

1 200

Vakuum (mbar/kPa)

Vattenfilter (l)

2
200

Påfyllningstank (l)

Ångdammsugare

Hetvattenpannans kapacitet (l)

Ångtvättar
Nominell ineffekt (W)

SC 5 EasyFix

Max. ångtryck (bar)

Nominell ineffekt (W)

ÅNGTVÄTTAR

NATURLIGT: ÅNGA.

■■

■■

■■

■■

■■

Den här vägen till produktöversikten.
www.karcher.se/angtvatt
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TILLBEHÖR TILL ÅNGTVÄTTAR
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PERFEKT UTBUD
AV TILLBEHÖR.
Vi erbjuder också ett omfattande utbud av tillbehör till våra ångtvättar.
Detta säkerställer att våra ångtvättar kan användas till ännu fler upp
gifter i hushållet. Och på ett betydligt effektivare sätt.

Den här vägen till hela
vårt utbud av tillbehör.
www.karcher.se/tillbehor
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BADRUMSRENGÖRING

FRÄSCHA UPP BADRUMMET.
Oavsett om det är kakel, fogar, speglar eller armatur: varje
område i badrummet behöver särskild rengöring och vård.
Med rätt tillbehör blir ångtvätten badrummets mästare.
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Sats med mikrofiberdukar
till badrum för golvmunstycken Classic och Comfort
Art. nr 2.863-171.0

Sats med mikrofiberdukar
till badrum Easy Fix
Art. nr 2.863-266.0

Väl uppdukat
Optimalt utrustad med mikrofiberdukssatsen till badrum:
två dukar för rengöring av golvkakel, en grov duk för kalciumoch tvålrester samt en polerduk i miktofiber för släta ytor
t ex. speglar.

Sats med mikrofiberdukar
Överdrag till handmunstycke
Art. nr 2.863-270.0

Förlängning och
powermunstycke
Art. nr 2.884-263.0

Kraftfulla tillskott
Satsen med mikrofiberdukar till handmunstycket (två dukar) tar
bort kontaminering på armaturer på ett pålitligt sätt.
Powermunstycket med förlängning ger precisionsmunstycket
ännu större rengöringskraft. För enkel och miljövänlig rengöring
av hörn och andra svåråtkomliga platser.

Sats med rundborstar
Art. nr 2.863-264.0

Stor rundborste
Art. nr 2.863-022.0

Borstad och polerad
Ingen möjlighet till förvirring: satsen med rundborstar innehåller
sammanlagt fyra borstar i två olika färger för att säkerställa att
borsten till toaletten inte används i handfatet, till exempel.
Perfekt för stora ytor, som badkaret: den stora rundborsten.

Golvmunstyckeset
EasyFix för SC 1
Art. nr 2.863-268.0

Mattglidare
Art. nr 2.863-269.0

Rena golv
Golvmunstyckssetet EasyFix för SC 1 innehåller golvmunstycket
EasyFix med bekvämt kardborresystem och passande golvduk i
mikrofiber samt två förlängningsrör som fästs på SC 1.
För uppfräschning av heltäckningsmattor
skjuts golvmunstycket enkelt in i mattglidaren.

Här finns hela utbudet
av badrumstillbehör
tillgängligt.
www.karcher.se/tillbehor
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KÖKSRENGÖRING

DEN PERFEKTA KÖKSHJÄLPEN.
Du lagar mat, bakar, äter godsaker och stökar till det i köket. Vem städar
upp efter dig? Kärchers ångtvätt så klart. Inga problem tack vare de
särskilda rengöringstillbehören.
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Sats med mikrofiberdukar
till kök för golvmunstycken
Classic och Comfort
Art. nr 2.863-172.0

Sats med mikrofiberdukar Glänsande rent
Var helt utrustad med satsen med mikrofiberdukar till köket:
till kök
ett överdrag till handmunstycket för att lossa envis smuts på
Art. nr 2.863-265.0
t.ex. hällen, en duk för apparater i rostfritt stål (som köksfläk
ten) samt två dukar till golvet.

Mikrofiberöverdrag till
handmunstycke
Art. nr 2.863-270.0

Mikrofiberdukar EasyFix
(2-pack)
Art. nr 2.863-259.0

Extra överdrag och dukar
Satsen med mikrofiberdukar till handmunstycket (två dukar)
tar bort kontaminering på armaturer på ett pålitligt sätt.
Mikrofiberdukar till köket, för utmärkta rengöringsresultat på
hårda golv – även i hörn och vid kanter. Byt enkelt utan att
komma i kontakt med smusten.

Förlängningsslang till SC 1
Art. nr 2.863-021.0

Ångturboborste
Art. nr 2.863-159.0

Fler funktioner
Uppgraderingar för SC 1. Ingen nisch är oåtkomlig med
förlängningsslangen.
På områden där du vanligtvis skrubbar länge och väl kan ång
turboborsten slutföra jobbet på halva tiden.

Här serverar vi ångtvätts
tillbehör till köket.
www.karcher.se/tillbehor
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YTTERLIGARE ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

DEN RÄTTA FÖR MÅNGA
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN.
Helt naturligt och supereffektiv: vattenångan är väldigt mångsidig i hushållet. Den kan användas till rengöring, strykning eller tapetborttagning.
64

Ångstrykjärn
I 6006
Art. nr 2.863-208.0

Strykbräda AB 1000
Art. nr 2.884-933.0

Kläder utan veck
Smidig och snabb: tillsammans med strykbrädan som har
luftkuddsfunktion och höjdjustering med sex nivåer ger
ångstrykjärnet med stryksula av rostfritt stål perfekta
resultat.

Textilvårdsmunstycke
Art. nr 2.863-233.0

Tapetborttagare
Art. nr 2.863-062.0

Betrodda hjälpmedel
Bättre helt enkelt: textilvårdsmunstycket sträcker ut tyger
och tar bort lukter. Med integrerad luddborttagare.
Och när väggarna börjar se trötta ut? Tapetborttagaren tar bort
varje enskild tapetvåd och fula limrester med mycket ånga och
lite ansträngning.

Avkalkningspatron
Art. nr 2.863-018.0

Avkalkningssticks RM 511
Art. nr 6.295-206.0

Enkel avkalkning
Vattnet i maskinen avkalkas automatiskt och effektivt tack
vare avkalkningspatronen för SC 3. Avkalkningsprocessen ökar
maskinens livslängd. Avkalkningssticksen tar snabbt och
effektivt bort avlagringar från alla andra ångtvättar från
Kärcher. De går också att använda till kaffemaskiner, elektriska
vattenkokare etc.

Golvmunstyckeset
EasyFix
Art. nr 2.863-267.0

Rena golv
Golvmunstyckssetet EasyFix innehåller golvmunstycket
EasyFix med bekvämt kardborresystem och passande golvduk i
mikrofiber.

Här kan du läsa mer om
ångtvättstillbehör.
www.karcher.se/tillbehor
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TILLBEHÖR TILL ÅNGDAMMSUGARE

EXTRA RENT.
Kärchers ångdammsugare ger bäst resultat när rengöring
sker tillsammans med dessa extraprodukter.
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Sats med rundborstar SV
Art. nr 2.860-231.0

FoamStop neutral, 125 ml
Art. nr 6.295-873.0

HEPA-filter*
Art. nr 2.860-229.0

Pålitlig hygien
Rätt rundborste till rätt användningsområde med ångdamm
sugaren SV 7 tack vare satsen med rundborstar i fyra färger.
Det högpresterande HEPA-filtret fångar upp 99,9 procent av
alla partiklar större än 0,3 μm. Pollen, mögelsporer, bakterier
och kvalsteravföring filtreras pålitligt ut.

Skumdämpare till SV 7
Skumdämpningsmedlet FoamStop neutral börjar direkt arbeta
bort irriterande skum på ett effektivt sätt. Tillsätt bara ett fyllt
lock till ångdammsugarens vattentank.

*  EN 1822:1998

Här hittar du mer
information om tillbehör
www.karcher.se/tillbehor
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

VÅRT
TIPS
Mindre är mer! Idag kan en enda maskin ge samma resultat som det
förut krävdes otaliga rengöringshjälpmedel för att uppnå. Se efter
om du verkligen fortfarande behöver alla skyfflar, hinkar, rengö
ringsmedel, trasor och borstar. Om inte, gör dig av med dem och
skaffa en maskin från Kärcher.
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1

RIKTIGA
ALLROUNDMASKINER.
1 2 Grovdammsugare för vått
och torrt
Smuts kommer i alla möjliga for
mer. Då är det praktiskt att det
finns maskiner som suger upp alla
typer av smuts, våt som torr. En av
dessa är de robusta grovdammsu
garna. De löser även de tuffaste
rengöringsproblemen. I vardags
rummet. I verkstaden. I bilen. Under
renoveringar. Inga om eller men.
3 Full rörelsefrihet
Saknar du ett eluttag i närheten
när du ska rengöra bilen eller på
terrassen? Då är Kärchers batte
ridrivna grovdammsugare den per
fekta lösningen, lika funktionell
och mångsidig som våra grov
dammsugare med sladd.

2

4 Asksugare
Oavsett om det är aska från
sommarens grillfest eller aska
från eldstaden under vintern:
Kärchers asksugare tar bort alla
askrester. Pålitligt. Noggrant.
Säkert. Och dina händer håller
sig rena under tiden.

5 Matt- och textilvårdsmaskiner
För allergiker, husdjursägare och
andra som vill ha det rent och
snyggt: Kärchers matt- och textil
vårdsmaskiner rengör textila ytor
som mattor, stoppade möbler,
madrasser och bilsäten ända in i
fibrerna.

3

4

5
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

VÄLBYGGD.
Väldigt robust. Kraftfull sugeffekt. Smidig och enkel att hantera.
Du kan lita på våra universella och otroligt energieffektiva
universaldammsugare. I alla situationer. Olika behållarstorlekar
och utrustningsfunktioner säkerställer att maskinerna kan
anpassas till dina enskilda behov.
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WD 6 P Premium

All information om våra grovdammsugare för vått och torrt.
www.karcher.se/grovdammsugare

Energiförbrukning: 1 300 W
Behållarstorlek: 30 l
Behållarmaterial: rostfritt stål
Elkabel: 6 m

Enkel filterborttagning
Patenterad teknik för snabb och
enkel filterborttagning och -tömning
utan kontakt med smuts.

Avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd
Det ergonomiskt utformade handtaget ger säkert
skydd mot elektrostatisk urladdning och kan
skiljas från sugslangen utan ansträngning, vilket
gör att andra tillbehör kan fästas (t.ex. borstar).

Praktisk blåsfunktion
Svåråtkomliga områden kan
enkelt blåsas rena.

Strömuttag med automatisk strömbrytare
för arbete med elverktyg
Smuts som kommer från hyvling, sågning
eller slipning sugs bort direkt.
Dammsugaren stängs av och sätts på
automatiskt genom elverktyget.

Enastående
filterrengöring
Tryck bara på filterrengö
ringsknappen på maski
nen och det smutsiga fil
tret rengörs
snabbt och effektivt.

Avtappningsskruv
i behållaren
För smidig tömning av
uppsuget vatten.

Omkopplingsbart
golvmunstycke för våt- och
torrdammsugning
Munstycket kan ställas in
efter respektive rengöringssi
tuation (våt- eller torrdamm
sugning) med hjälp av
omkopplaren. För optimal
smutsupptagning.
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

GENERALISTERNA.
Torr, våt, grov eller fin smuts, det spelar ingen roll!
Inte ens stora mängder vatten är ett problem! Kärcher grov
dammsugare kan användas till allt: invändig bilrengöring,
rengöring av källare och garage samt utomhusrengöring
runt hemmet. Dessa allroundmaskiner kan också hantera allt
arbete under renoveringar eller vid användning av elverk
tyg. Den nya generationens universaldammsugare är ännu
mer kraftfulla än deras föregångare tack vare de särskilda,
energieffektiva motorerna och den flödesoptimerade
utformningen på maskinerna och tillbehören. Allt detta med
en lägre energiförbrukning.
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FÖRDELAR SOM
GÖR SKILLNADEN
■■

Enkel filterrengöring: snabbare
och smidigare filterborttagning,
ingen kontakt med smuts, ingen
dammspridning.

■■

Omkopplingsbart golvmunstycke:
snabb smutsupptagning utan
rester, perfekt för torr och våt
smuts, dammsugning utan
ansträngning.

■■

Avtagbart handtag med elek
trostatiskt skydd: ingen igensätt
ning, enkel och smidig dammsug
ning i de smalaste springorna,
med skydd mor elektrostatisk ur
laddning.

1

1

2

2

3

3

1

Patenterad filterborttagningsteknik
Snabb, smidig filterborttagning.

2

Omkopplingsbart golvmunstycke
Snabb smutsborttagning utan rester.

3

Avtagbart handtag
Dammsugning i de smalaste springorna.
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

INGA KABLAR. INGA BEGRÄNSNINGAR.
Det finns inte alltid eluttag där man behöver dem för att göra rent.
Men i stället för att hantera sopborste och skyffel ger våra batterid
rivna grovdammsugare för vått och torrt precis den sladdlösa rörel
sefrihet som man vill ha i sådana situationer.
Snabba, effektiva och grundliga. För torr och våt smuts. Och helt
oberoende av eluttag tack vare utbytbara och kraftfulla, laddbara
litiumjonbatterier.
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WD 3 Battery Premium Set
Verklig sugeffekt *: 67 W
Behållarstorlek: 17 l
Behållarmaterial: Rostfritt stål
Batteridrifttid: 15 min (36 V/2,6 Ah)

Avtagbart handtag
Det ergonomiskt formade
handtaget tas enkelt bort
från sugslangen för fastsättning
av andra tillbehör (t.ex. borstar).
Patronfilter
Inget filterbyte krävs vid
växling mellan våt- och
torrsugning.

Praktisk blåsfunktion
Svåråtkomliga ställen
blåses enkelt rena.

Utbytbart batteri
Det laddbara batteriet byts
snabbt, enkelt och bekvämt. En
inbyggd LCD-display visar batte
riets status (Real Time Techno
logy). Levererar full sugeffekt
i 15 minuter.
Sladdlös rörelsefrihet
Kan användas när och var som
helst – utan tillgång till eluttag.

Behållare av rostfritt stål
Robust 17 liters behållare av
rostfritt stål för torr
och våt smuts samt
mindre vattenmängder.

Lättillgängliga tillbehör
Bekväm förvaring av tillbehör på
maskinen.

Speciella tillbehör
Golvmunstycke med clips och
fogmunstycke för perfekta
rengöringsresultat.

* uppmätt enligt standarden IEC 60312.
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

Rätt lösning för alla tänkbara rengöringsbehov.
Kraftfulla filtersystem och behovsbaserade tillbehör möjliggör riktad
smutsupptagning och borttagning av envisa fläckar på textilytor.

WD 6 P Premium
■■Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och vid
renoveringar. Semiautomatisk filterrengöring.
■■Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.
Tekniska data
Energiförbrukning: 1300 W

Blåsfunktion: Ja

Behållarvolym: 30 l, rostfri

Överfyllnadsskydd: Ja

Elkabel: 6 m

Vikt: 9,5 kg

Filter: Planfilter i kassett

EAN: 4039784916586

Filterpåse: Fleece

Art. nr: 1.348-271.0

WD 5 P
■■Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och vid
renoveringar. Semiautomatisk filterrengöring.
■■Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.
Tekniska data
Energiförbrukning: 1 100 W

Blåsfunktion: Ja

Behållarvolym: 25 l

Överfyllnadsskydd: Ja

Elkabel: 5 m

Vikt: 8,5 kg

Filter: Planfilter i kassett

EAN: 4039784979192

Filterpåse: Fleece

Art. nr: 1.348-194.0

WD 5 Premium
■■Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och vid
renoveringar.
■■Semiautomatisk filterrengöring.
Tekniska data
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Energiförbrukning: 1 100 W

Blåsfunktion: Ja

Behållarvolym: 25 l, rostfri

Överfyllnadsskydd: Ja

Elkabel: 5 m

Vikt: 8,7 kg

Filter: Planfilter i kassett

EAN: 4039784916548

Filterpåse: Fleece

Art. nr: 1.348-231.0

Se här hur du kan använda en
grovdammsugare.
www.youtube.com/grovdammsugare

WD 5
■■Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren och snickarboden.
■■Semiautomatisk filterrengöring.

Tekniska data
Energiförbrukning: 1100 W

Blåsfunktion: Ja

Behållarvolym: 25 l

Överfyllnadsskydd: Ja

Elkabel: 5 m

Vikt: 8,2 kg

Filter: Planfilter i kassett

EAN: 4039784916494

Filterpåse: Fleece

Art. nr: 1.348-191.0

WD 4 Premium
■■Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och i
hobbyrum.

Tekniska data
Energiförbrukning: 1000 W

Blåsfunktion: Nej

Behållarvolym: 20 l, rostfri

Överfyllnadsskydd: Ja

Elkabel: 5 m

Vikt: 7,5 kg

Filter: Planfilter i kassett

EAN: 4039784916449

Filterpåse: Fleece

Art. nr: 1.348-151.0

WD 4
■■Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och i
hobbyrum.

Tekniska data
Energiförbrukning: 1000 W

Blåsfunktion: Nej

Behållarvolym: 20 l

Överfyllnadsskydd: Ja

Elkabel: 5 m

Vikt: 7,1 kg

Filter: Planfilter i kassett

EAN: 4039784916371

Filterpåse: Fleece

Art. nr: 1.348-111.0
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Oavsett om rengöring ska ske invändigt i bilen, i hushållet, verkstaden
eller på din privata byggarbetsplats kan all smuts snabbt och smidigt
tas bort utan anstränging med Kärchers grovdammsugare för vått och
torrt tack vara deras maximala sugeffekt och lämpliga tillbehör.

WD 3 P
■■Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring i
källare, entré, bilar, garage och hobbyrum.
■■Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.
Tekniska data
Energiförbrukning: 1000 W

Blåsfunktion: Ja

Behållarvolym: 17 l

Överfyllnadsskydd: Ja

Elkabel: 4 m

Vikt: 5,7 kg

Filter: Patron

EAN: 4039784977945

Filterpåse: Papper

Art. nr: 1.629-881.0

WD 3 Premium
■■Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring i
källare, entré, bilar, garage och hobbyrum.
Tekniska data
Energiförbrukning: 1000 W

Blåsfunktion: Ja

Behållarvolym: 17 l, rostfri

Överfyllnadsskydd: Ja

Elkabel: 4 m

Vikt: 5,8 kg

Filter: Patron

EAN: 4039784977914

Filterpåse: Papper

Art. nr: 1.629-841.0

WD 3
■■Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring i
bilar, garage och hobbyrum.

Tekniska data
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Energiförbrukning: 1000 W

Blåsfunktion: Ja

Behållarvolym: 17 l

Överfyllnadsskydd: Ja

Elkabel: 4 m

Vikt: 5,5 kg

Filter: Patron

EAN: 4039784977686

Filterpåse: Papper

Art. nr: 1.629-801.0

Se här hur du kan använda en
grovdammsugare.
www.youtube.com/grovdammsugare

WD 2
■■Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring i
bilar och garage.

Tekniska data
Energiförbrukning: 1000 W

Blåsfunktion: Nej

Behållarvolym: 17 l

Överfyllnadsskydd: Ja

Elkabel: 4 m

Vikt: 4,5 kg

Filter: Patron

EAN: 4039784961630

Filterpåse: Papper

Art. nr: 1.629-764.0

WD 3 Battery set
■■Det laddbara batteriet byts snabbt, enkelt och bekvämt. En inbyggd
LCD-display visar batteriets status.
Tekniska data
Energiförbrukning: 300 W

Överfyllnadsskydd: Ja

Behållarvolym: 17 l, rostfri

Vikt: 4,9 kg

Filter: Patron

EAN: 4054278287393

Filterpåse: Papper

Art. nr: 1.629-910.0

Blåsfunktion: Ja

Art. nr: 1.629-911.0 (utan batteri)

WD 3 Battery Premium set
■■Det laddbara batteriet byts snabbt, enkelt och bekvämt. En inbyggd
LCD-display visar batteriets status.

Tekniska data
Energiförbrukning: 300 W

Överfyllnadsskydd: Ja

Behållarvolym: 17 l, rostfri

Vikt: 5,3 kg

Filter: Patron

EAN: 4054278291864

Filterpåse: Papper

Art. nr: 1.629-951.0

Blåsfunktion: Ja

Art. nr: 1.629-950.0 (utan batteri)
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ASKSUGARE OCH MATT- OCH TEXTILVÅRDSMASKIN

Praktisk och säker. Kärchers asksugare AD 2 är den idealiska maskinen för
effektiv och säker uraskning från öppna spisar, ugnar, grillar och
bastuaggregat.
Med vår matt- och textilvårdsmaskinen får även mattor, hårda golv,
möbeldynor, bilsäten och madrasser en djupgående rengöring.

AD 2
■■Den idealiska maskinen för effektiv och säker uraskning med hög och
långvarig sugeffekt.
■■Innovativt filtersystem
Tekniska data
Metallbehållare
Behållarvolym: 14 l

Vikt: 4,4 kg

Elkabel: 4 m

EAN: 4054278242026

Filter: Planfilter

Art. nr: 1.629-711.0

SE 4002
■■För en djupgående rengöring av mattor, möbeldynor, bilsäten, madrasser
och hård golv

Tekniska data
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Effekt: 900 W

Handmunstycke: Ja

Färsk-/smutsvattentank: 4/4 l

Golvmunstycke: Ja

Elkabel: 7,5 m

Vikt: 7,8 kg

Vakkum: 210 mbar

EAN: 4039784346598

Arbetstryck: 1 bar

Art. nr: 1.081-140.0

1

2

3

4

1

2

3

4

Specialmunstycke
Rengör ända in i fibrerna och tack vare
sugfunktionen torkar ytorna 50 % snabbare
Enastående rengöring
Avlägsnar fett, smuts och lukter effektivt.
Effektiv på alla sätt
Rengör textilytor och hårda golvytor som till
exempel PVC, linoleum, natursten och glaserade
klinkerplattor.
Snabbt och säkert
Kärchers asksugare tar bort alla askrester. Pålit
ligt. Noggrant. Säkert. Och dina händer håller sig
rena under tiden.
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR
UNIVERSALDAMMSUGARE

Behållarvolym (l)

Elkabel (m)

Sugslang, längd (m)

Patronfilter

Planfilter

Filterlåda

Filterpåse

Fogmunstycke

Adapter för anslutning av
elverktyg

Filterrengöring

Parkeringsläge

Blåsfunktion

Strömuttag med automatisk strömbrytare

Avtagbart handtag

WD 6 P Premium

260

30

6

2,2

Omkopp
lingsbar, våt
och torr

–

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

WD 5 Premium

240

25

5

2,2

Omkopp
lingsbar,
våt och torr

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

■■

–

■■

WD 5 P

240

25

5

2,2

Omkopp
lingsbar,
våt och torr

–

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

WD 5

240

25

5

2,2

Omkopp
lingsbar,
våt och torr

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

■■

–

■■

WD 4 Premium

220

20

5

2,2

Clips, våt
och torr

–

■■

■■

■■

■■

–

–

■■

–

–

■■

WD 4

220

20

5

2,2

Clips, våt
och torr

–

■■

■■

■■

■■

–

–

■■

–

–

■■

WD 3 P

200

17

4

2,0

Clips, våt
och torr

■■

–

–

■■

■■

■■

–

■■

■■

■■

■■

WD 3 Premium

200

17

4

2,0

Clips, våt
och torr

■■

–

–

■■

■■

–

–

■■

■■

–

■■

WD 3

200

17

4

2,0

Clips, våt
och torr

■■

–

–

■■

■■

–

–

■■

■■

–

■■

WD 2

180

12

4

1,9

Clips, våt
och torr

–

–

–

■■

■■

–

–

–

–

–

–

Golvmunstycke

Faktisk sugeffekt
(Air Watt*)

FÖR ALLA SITUATIONER OCH MÅNGA
OLIKA SYFTEN.

WD, toppklassen

WD, mellanklassen

WD, instegsklassen

■■ Ingår i leveransen.
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* Mäts vid sugrören enligt IEC 60312-standard.

SE 4002

210

4/4

1 400/40 2,0
Spolsugmunstycke
med fäste för
hårda ytor
Spolsugmunstycke för
möbelrengöring

■■

■■

■■
Fogmunstycke
Filterpåse
Planfilter
Skumfilter
RM 519 (100 ml)

Clips,
våt och
torr
Möbelmunstycke

Behållarvolym (l)
Sugslang, längd (m)
Elkabel (m)
Metallbehållare
Skyddsklass II
Planfilter

Asksugare
Effekt (W)

AD 2

Golvmunstycke

Spolsugrör 2 × 0,5 m

Spolsugslang,
längd (m)

Max. nominell ineffekt,
turbin/pump (W)
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Behållarvolym: ren-/
smutsvattentank (l)

Matt- och textilvårdsmaskin
Vakuum (mbar)

Luftflöde (l/s)

Mer information om våra
universaldammsugare.
www.karcher.se/grovdammsugare

600
14
1
4
■■
■■
■■

■■

■■

■■

–

■■

■■
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TILLBEHÖR TILL GROVDAMMSUGARE
FÖR VÅTT OCH TORRT

YTTERLIGARE KRAFT.
För perfekt prestanda krävs perfekt utrustning.
Vi erbjuder olika tillbehörslösningar till våra olika grovdammsugare.
För daglig användning likväl som för särskilda uppgifter.
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Dammuppsamlare för
borrmaskin
Art. nr 2.863-234.0

Sugslangsförlängning,
3,5 m
Art. nr 2.863-001.0

Tillbehör till grovdammsugare för vått och torrt
Praktiska och mångsidiga: Kärchers tillbehör ger en passande
lösning på varje rengöringsproblem. Borrdamm kan till exem
pel sugas upp precis vid borrhålet.

Dammsugningssats
för elverktyg
Art. nr 2.863-112.0

Sugborstssats
Art. nr 2.863-221.0

Ännu fler tillbehör till grovdammsugare för vått och torrt
Maskinerna kan användas till en mängd olika rengöringssysslor
i hemmet tack vare de omfattande utrustningsmöjligheterna.

Grovaskiljare
Art. nr 2.863-161.0

Planfilter och patronfilter
Art. nr 2.863-005.0 WD 4-6
Art. nr 6.414-552.0 WD 2-3

Grovavskiljare och filter
Rekommenderas där aska (t.ex. från öppna spisen, pellets
brännaren eller grillen) och grovsmuts behöver avlägsnas.
Planfilter för grovdammsugare (MV/WD 4–6) möjliggör våtoch torrsugning utan ständiga avbrott för irriterande filter
byten. Kärchers patronfilter (för MV/WD 2–3), lämpligt för våtoch torranvändning utan filterbyte.

Fleecefilterpåsar, passar
WD 4-6
Art. nr 2.863-006.0

Pappersfilterpåsar
Art. nr 6.904-322.0 WD 2
Art. nr 6.959-130.0 WD 3

Filterpåsar i fleece och papper
Extremt slitstarka fleecefilterpåsar. Passar grovdammsugare i
modellerna MV/WD 4 – 6.
Högeffektiva och starka 2-skikts pappersfilterpåsar.

Akku Li-Ion 36-26
Art. nr. 2.445-002.0
Akku Li-Ion 36-52
Art. nr. 2.445-003.0

Laddare 36 V
Art. nr 2.445-008.0
Laddare 18 V
Art. nr 2.445-004.0

Tillbehör till de batteridrivna grovdammsugarna
Utöka arbetstiden med ett extra uppladdningsbart batteri.
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TILLBEHÖR TILL ASKSUGARE OCH
MATT- OCH TEXTILVÅRDSMASKIN

RÄTT TILLBEHÖR.
Genom att använda rätt tillbehör till matt- och textilvårdsmaskinen
eller till asksugaren kan även de mest specialiserade uppgifterna
slutföras.
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Flamhärdigt, extra
långt fogmunstycke
Art. nr 2.863-004.0

Planfilter AD
Art. nr 6.415-953.0

Tillbehör för ask- och torrdammsugare
Det extra långa fogmunstycket är tillverkat i ett flamhärdigt
material och används för dammsugning av kall aska från
svåråtkomliga områden i skorstenar, kakelugnar och grillar.
Robust planfilter säkerställer långvarig sugeffekt.

Spolsugmunstycke för
möbelrengöring
Art. nr 2.885-018.0

RM 760 Tabletter
Art. nr 6.295-850.0

Tillbehör till matt- och textilvårdsmaskiner
Stoppade möbler och bilsäten grundrengörs med
spolsugmunstycket för möbelrengöring. Arbetsbredd: 110 mm.
Populärt grundrengöringsmedel i tablettform för rengöring av
textilier. Med inkapslingsteknik. I praktisk folie som löses upp
vid kontakt med vatten. Ingen eftersköljning behövs.

Här hittar du mer
information om tillbehör
www.karcher.se/tillbehor
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