
HOTELY, REŠTAURÁCIE, CATERING  
Kärcher riešenia na mieru

www.kaercher.sk/sk/Distribucia_servis/Vyhladavanie_predajcov.htm

 

€ 2.760,-
€ 3.312,- s DPH

     Žiadny kábel

 ■ Rýchle nabíjanie

 ■ Možné dobíjanie podľa potreby

 ■ Plná batéria už za 3 hodiny

 

Kompaktný zázrak do zákrut a rohov pracujúci dopredu aj dozadu 
- podlaha ako zrkadlo, čistá a suchá

BR 35/12 C Bp Pack
Obj. číslo: 1.783-450.0
Podlahový automat s výkonnou lítium-iónovou batériou,
s ktorým jednoducho obídete stoly, stoličky v reštauráciách; 
vďaka kompaktnému tvaru vyčistíte aj úzke priestory 
na recepciách či hotelových chodbách
Max. plošný výkon (m2/h): 1.400
racovná šírka kief (mm): 350
Objem nádrže na čistú/špinavú vodu (l): 12/12
Pohon : Li-Ion batéria
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WVP 10 

€ 140,-
€ 168,- s DPH

NT 25/1 Ap

BR 30/4 C + MF
+ valec z mikrovlákna grátis

www.karcher.sk

Pečiatka predajcu:

Puzzi 10/1

€ 590,-
€ 708,- s DPH

Omyly a tlačové chyby vyhradené. Ceny sú platné do 31.12.2019. Obrázky sú ilustračné. Informujte sa u predajcov na sezónnu ponuku.

€ 960,-
€ 1.152,- s DPH

€ 250,-
€ 300,- s DPH

T 10/1

€ 180,-
€ 216,- s DPH

Výkonný, šikovný a všestranný 
mokro-suchý vysávač 
(Obj. č.: 1.184-503.0)

- Poloautomatický oklep filtra pre opti-  
  málny sací výkon
- Mobilný vďaka kompaktnému tvaru
- Všade tam, kde sa k suchým nečistotám   
  miešajú mokré - do kuchýň, wellness   
  priestorov, garáží...
Prietok vzduchu (l/s): 74
Vákuum (bar/kPa): 254/25,4
Príkon (kW): 1,38
Objem nádoby (l): 25

Presklené plochy, vitríny, sklenené
chladiace pulty zbavíte rýchlo
odtlačkov                                                          
(Obj. č.: 1.633-550.0)

- Expresné čistenie hladkých plôch
- Čistenie bez šmúh a kvapiek
- Vymeniteľná batéria
- Možnosť dokúpenia predĺženia pre čistenie   
  vyššie umiestnených hladkých plôch
Vyčistená plocha na jedno umytie (m2): 105 
(35 okien)
Výdrž batérie (min): 35
Čas nabíjania (min): 185

Jednomotorový suchý vysávač.                                 
(Obj. č.: 1.527-150.0 )

- Extrémne stabilný
- Držiak podlahovej hubice
- Držiak príslušenstva
Podtlak (mbar): 240
Prietok vzduchu (l/s): 53
Objem nádoby (l): 10
Max. príkon (W): 800
Hladina akustického výkonu (dB/A): 73

Základný umývací automat, 
čistí šetrne a účinne všetky 
malé tvrdé plochy vpred i vzad                                                                              
(Obj. č.: 1.783-223.0 )

- 10-násobne vyšší prítlak ako pri 
   ručnom čistení
- Aj na štruktúrované povrchy a škáry
- Vypínateľné odsávanie, umožňuje
  intenzívnejšie čistenie
Nízka investícia
Pracovná šírka kief (mm): 300
Max. plošný výkon (m2/h): 200
Objem nádrže na čistú/špinavú vodu (l): 4/4
Príkon (W): 820
Pohon (V/Hz): 230/50

Profesionálny tepovač na nástrek s extrakciou 
(Obj. č.: 1.100-130.0)

- Minimálna zostatková vlhkosť
- Hubica na čalúnenie v štandardnej výbave
- Vyberateľná nádrž na špinavú vodu
Podtlak (mbar): 220
Prietok vzduchu (l/s): 54
Objem nádrže na čistú/špinavú vodu (l): 10/9
Max plošný výkon (m2/h): 20-25
Výkon turbíny (W): 1.250
Hladina akustického výkonu (dB/A): 73
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