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Vejl. pris kr. 39.745,-

Profpris!  

Kr. 24.995,-

Vejl. pris kr. 35.345,-

Profpris!  

Kr. 19.995,-

OHNE CHEMIE

Beseitigt

99,99%
Bakterien

PORENTIEFE
SAUBERKEIT

OHNE CHEMIE

Beseitigt

99,99%
Bakterien

PORENTIEFE
SAUBERKEIT

*I f0lge prEN 16615, PVC gulv, maskine: SGV (gulvmunestykke, 30 cm/sek., 1. Damp,
2. Damp med sug, niveau 3) Testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541 

UDEN KEMI

Fjerner

99,99%
Bakterier

CERTIFICERET
DESINFEKTION

KM 70/20 C
Fejemaskine 
Varenr. 1.517-106.0 

KM 70/20 er en solid manuel fejemaskine 
med justerbart hoved og sidekost. Ideel til 
renholdelse af mindre udendørsarealer på 
tankstationen.

Dampsuger
Varenr. 1.092-010.0
 
Med denne SGV 8/5 ”dampsuger” 
tilbyder Kärcher en hel ny type 
rengøringsværktøj i vores sorti-
ment. Dampsugeren rengør, som 
navnet siger, med damp og bort- 
suger efterfølgende de fortættede 
damppartikler, så overfladen 
efterlades tør og ren. Damp 
fjerner 99,99% af alle bakterier 
uden brug af kemikalier. 

BR 35/12 BP PACK 
 Gulvvaskemaskine 
Varenr. 1.783-450.0 

 
BR 35/12 er kendetegnet ved en enestående perfor-
mance og en lang række innovative features, som 
gør gulvvask lettere, grundigere og mere effektiv. 
Det drejelige vaskehoved, som kan bevæge sig 180o 

gør maskinen ekstremt manøvredygtig. Eco!effi-
ciency funktionen sørger for at du får op til 50% 
mere køretid på maskinen. 

BD 50/50 C BP CLASSIC SGV 8/5
Gulvvaskemaskine 
Varenr. 1.127-001.0 

Enkelt og økonomisk valg til den perfekte rengøring. 
Gulvvaskemaskine med særdeles godt forhold mellem 
pris og ydelse. Reduceret til de vigtigste funktioner. 
Enkel betjening takket være EASY – Kontrolpanel 
og den gule farvekode gør maskinen nem 
at bruge. BD 50/50 Classic er med dens 
lave højde på kun 1 m og 50 cm i 
vaskebredde. Dette giver føreren en 
god manøvredygtighed og et klart 
overblik over arbejdsområdet. 

Vejl. pris kr. 7.045,-

Profpris!  

Kr. 3.995,-

Vejl. pris kr. 43.445,-

Profpris!  

Kr. 27.495,-



Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er ekskl. moms og gældende  
til og med 31.10.2018. www.karcher.dk

For yderligere information 
kontakt os venligst.

Danmark

Kärcher A/S 
Slotsherrensvej 411 C 
2610 Rødovre 
 
Tel. +45 70 20 66 67 
  
info@dk.kaercher.com 
www.karcher.dk

Vejl. pris kr. 3.695,-

Profpris!  

Kr. 2.295,-

Vejl. pris kr. 5.295,-

Profpris!  

Kr. 3.495,- Tæpperenser 
Varenr. 1.100-225.0

Kraftfuld og kompakt maskine til 
rengøring af mindre tæppebelagte 
områder og polstrede møbler såsom 
bilsæder m.m. Det kraftige sug bety-
der, at man hurtigere kan tage bilsæ-
derne, tæppet m.m. i brug igen efter 
rengøringen. Opbevaringsmulighed 
for ledning samt håndmundstykke.

Våd/Tørstøvsuger 
Varenr. 1.184-505.0         

NT 35/1 AP med semi-automatisk 
filter rensesystem er en kompakt og 
ekstremt robust våd/tørstøvsuger, 
der kan håndtere store mængder af 
både vådt og tørt snavs. 

NT 35/1 AP

PUZZI 8/1


