
HITYJESENE

Obj. číslo: 1.766-307.0
Plošný výkon (m2/h): 1.800
Prac. šírka s 2 metlami (mm): 650
Nádoba na nečistoty (l): 16

€ 159,-
s Dph

Platnosť akcie od 1.9.2018 do 31.10.2018

Pravidlá akcie

Zametací stroj 

S 650 Plus 2 v 1
je 5x rýchlejší ako metla. Pomocou nových kief
pozametá aj mokré a vlhké nečistoty. 2 ks v balení grátis

VYHRAJTE JESENNÝ BOJ S LÍSTÍM 
SKÚŠAJTE 30 DNÍ, AK VÁS NEPRESVEDČÍ
VRÁTIME VÁM PENIAZE

 Kärcher tip na jeseň

KEFY
GRÁTIS



namiesto 379,99

€ 279,- 

namiesto 479,99

€ 369,- 

namiesto 219,99

€ 169,- 

namiesto 199,99

€ 149,- 

Vysokotlakový čistič pre každý druh čistenia.
Vrátane plošného čističa a čističa na kameň a fasády.

K 4 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
Obj. číslo: 9.502-331.0
Príkon (W): 1800
Tlak (bar): 20-130
Prietok (l/h): max. 420
Plošný výkon (m2/h): 30

Vysokotlakový čistič pre náročnych.
Vrátane plošného čističa a čističa na kameň a fasády.

K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
Obj. číslo: 9.502-330.0
Príkon (W): 2.100
Tlak (bar): 20 - 145
Prietok (l/h): max. 500
Plošný výkon (m2/h): 40

Vysokotlakový čistič pre príležitostné čistenie.
Vrátane súpravy na čistenie okolo domu.

K 3 Home + súprava na čistenie potrubí
Obj. číslo: 1.676-008.0
Príkon (W): 1.600
Tlak (bar): 20 - 120
Prietok (l/h): max. 380
Plošný výkon (m2/h): 25

Vysokotlakový čistič vrátane súpravy na čistenie
okolo domu a čistenie áut.

K 2 Car & Home + súprava na čistenie potrubí 
Obj. číslo: 1.673-249.0
Príkon (W): 1.400
Tlak (bar): 20 - 110
Prietok (l/h): max. 360
Plošný výkon (m2/h): 20

Viac príslušenstva - viac možností
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100 

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čiste-
nie všetkých hladkých povrchov, ako je 
lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo 
prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie 
ťažko prístupných miest.

Obj. číslo: 2.643-236.0
Teraz len € 35,- namiesto € 39,99

Ultra penový čistič 3-v-1, 1 l

Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču 
špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj 
olejové a mastné znečistenia,
znečistenia áut. Bez fosfátov a šetrne 
k materiálu. 

Obj. číslo: 6.295-743.0
Teraz len € 7,-  namiesto € 7,99

Penovacia tryska FJ 3, 300 ml

Penovacia tryska pre výrobu a 
nanášanie intenzívnej peny na
čistenie a ošetrovanie áut,
drevených, kamenných a fasádnych 
plôch. 

Obj. číslo: 2.643-150.0

Teraz € 14,- namiesto € 14,99
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Tepovač-extraktor zaručí hygienu do hĺbky vlákien.
Vhodný pre alergikov aj do domácnosti so zvieratami.

SE 4001 
Obj. číslo: 1.081-130.0
Max výkon (W): 1400
Nárdž na špinavú/čistú vodu (l): 4/4
Vákuum (mbar): 210
Pracovná šírka (mm): 230

Kalové ponorné čerpadlo - spoľahlivé odčerpávanie 
a prečerpávanie čistej a znečistenej vody.

SP 3 Dirt
Obj. číslo: 1.645-502.0
Max. prietok (l/h): 7000
Dopravná výška/tlak (m/bar): 6/0,6
Maximálna veľkosť častíc (mm): 20
Príkon motora (W): 350

Vysávač popola a suchých hmôt
Integrovaný oklep filtra, s dlho trvajúcou

sacou silou a 14 litrovou kovovou nádobou.

AD 2
Obj. číslo: 1.629-711.0
Príkon (W): 600
Objem nádoby na nečistoty (l): 14
Vnútorný priemer príslušenstva (mm): 35

namiesto 109,99

€ 99,- 

Nehorľavý materiál,
kovová nádoba
a kovová hadica.

Pre maximálnu
bezpečnosť
pri vysávaní 
popola.

namiesto 109,99

€ 99,- 

Viacúčelový vysávač s vysokou sacou silou
na mokré aj suché nečistoty.  

WD 3 P 
Obj. číslo: 1.629-882.0
Príkon (W): 1000
Nádoba na nečistoty (l): 17
Pripájací kábel (m): 4

namiesto 239,99

€ 189,- 

Technológia hubíc
značky Kärcher
o 50% rýchlejšia 
opätovná pochôdznosť
čistených plôch.

5
ROKOV

ZÁRUKA *

namiesto 79,99

€ 69,- 

Extra dlhá životnosť
vďaka tesneniu 
keramickým
kĺznym krúžkom
v olejovej
komore.* po registrácií na     

    
www.karcher.sk 

EXTRÉMNE
KOMPAKTNÝ

EXCELENTNÝ
ČISTIACI VÝKON

BEZVRECKOVÝ
FILTRAČNÝ SYSTÉM 

Automatické
zapínanie
a vypínananie
vysávača
cez elektrické
náradie.

Ručný batériový vysávač s bezvreckovovou filtračnou
technológiou. Extra kompaktný vysávač, ktorý zvládne 
upratovanie lepšie ako mnohé veľké vysávače

VC 5 Cordless 
Obj. číslo: 1.349-300.0
Výdrž batérie (Min-mód/ Max-mód): 60 min / 15 min
Sací výkon (W): 47
Regulácia výkonu: štvorstupňová                  
Filtračný systém: 3-stupňový
V balení: hubica na čalúnenie
Cena: 299,99 €

NEVYBRALI STE SI ?

NEVADÍ.

VYHRAŤ MÔŽETE AJ TAK.

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE

o VC 5 Cordless

v hodnote 300 EUR

www.karcher.sk

SÚŤAŽ
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Pečiatka predajcu

Parný čistič pre komfortné čistenie 
bez prerušovania práce

SC 4 EasyFix 
Obj. číslo: 1.512-450.0
Objem odnímateľnej nádrže (l): 0,8
Objem parného kotla (l): 0,5
Plošný výkon (m2): 100
Doba ohrevu (min): 4
Príkon (W): 2000
Max. tlak pary (bar): 3,5

namiesto 229,99

€ 199,- 

Nonstop para na prácu
bez prerušovania.
Odnímateľná nádrž 
sa rýchlo a jednoducho
vyberá.
Dá sa naplniť
pri vodovodnom
kohútiku.

EasyFix:
bezkontaktná výmena 
utierky bez styku so špinou 
a pohodlné upevňovanie 
utierky na podlahu 
pomocou suchého zipsu.

Deti a zvieratá milujú neporiadok - s touto vetou bude súhlasiť zrejme množstvo rodičov
www.uprataneskarcherom.sk

     Parné čističe Kärcher sú veľmi jednoduché na 
použitie.
     Takýmto čističom je dobré prebehnúť aj detské 
hračky, ktoré tak zbavíte až 99,99 % baktérií a 
riziko alergií znížite na minimum. Dobré je aj to, 
že tento prístroj má detskú poistku, vďaka čomu 
zostanú vaše deti v bezpečí.

Čítajte viac na....
uprataneskarcherom.sk/upratane-v-detskej-izbe

Náš tip:
Súprava kruhových kefiek
s mosadznými štetinami
na odstránenie zažratej špiny,
napríklad na rošte na sporáku
alebo varnej doske.
Obj. číslo: 2.863-061.0
Teraz € 12,- (€ 4/kus)

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV 

BEZ CHÉMIE

Odstráni

baktérií

Príklad 
hygienického
čistenia
detskej 
autosedačky
pomocou
parného
čističa

vyhľadávanie predajcov

YouTube Video

Ceny sú platné od 1.9.2018 do 31.10.2018. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. 


