
          

Kärcher riešenia na mieru

AJ NA TAKÚ PONORKU        
VÝKONNÚ KÄRCHER TLAKOVKU 

€ 199,-
cena s DPH

pôvodne €  239,99

€ 299,-
cena s DPH

pôvodne €  329,99

Home & Garden | LETNÁ AKCIA 2019

K 4 
Vysokotlakový čistič
obj. č.: 1.180-150.0

Vysokotlakový čistič so systémom Quick 
Connect a 6 m dlhou vysokotlakovou 
hadicou. Určený na príležitostné použitie 
pri stredne silnom znečistení.

Tlak : (bar/MPa.) 20-130/2-13

Príetok (l/h) 420

Príkon (kW) 2,1

K 5 
Vysokotlakový čistič
obj. č.: 1.180-633.0

Vysokotlakový čistič „K5“ s vodou  
chladeným motorom sa hodí na 
použitie pre stredne silné   
znečistenie väčších áut, kamenných  
múrov alebo bicyklov.  

Tlak : (bar/MPa.) 20-145/2-14,5
Príetok (l/h) 500
Príkon (kW) 2,1



WV 2 Prémium ružová stužka
Bedrová Taška WV 
obj.č.: 2.633-006.0

Praktická bedrová taška na odloženie  
vysávača okien ako aj rozprašovacej fľaše počas 
práce. Dĺžkovo prestaviteľný popruh na nosenie.

Mosadzné kefky pre SC
obj.č.: 2.863-061.0

Súprava kruhových kefiek s mosadznými šteti-
nami na odstránenie zažratej špiny a inkrustácií. 
Stabilné kovové štetiny robia z tejto kefky siláka 
medzi kefkami pre parné čističe.

Jednorázové utierky pre SC
obj.č.: 2.863-299.0

Ak má ísť práca rýchlo, tak je vždy poruke 
čistá utierka – pre ešte jednoduchšie a 
hygienickejšie čistenie všetkých tvrdých plôch.

Autoadaptér pre OC 3 
obj.č.: 2.643-876.0

Autoadaptér Kärcher sa dá jednoducho pripojiť 
na zapaľovač v aute a na nabíjaciu zdierku 
mobilného nízkotlakového čističa OC 3. Takto 
je možné OC 3 nabíjať priamo v aute aj počas 
jazdy. Pre trvalú čistiacu silu na cestách.

Nasávacia hadica pre OC 3 
obj.č.: 2.643-871.0

Pomocou nasávacej hadice na mobilné čistenie 
môžete nízkotlakový čistič napojiť aj na alter-
natívne zdroje vody, ako sú studne a kanistre 
na vodu. 

Autošampón 5 L 
obj.č.: 6.295-671.0

Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok 
na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému 
prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým 
povrchom. 

OC 3

SC 3 EasyFix

Omyly a tlačové chyby vyhradené. Ceny sú platné od 1.7 do 31.8.2019. Obrázky sú ilustračné. Informujte sa u predajcov na sezónnu ponuku. Tel: +421 (0) 37 / 6555 798

Z každého zakúpeného čističa okien 
WV 2 Premium z limitovanej bielo-
ružovej edície odovzdá Kärcher 
Slovakia čiastku 2 € neziskovej nadácií 
Ružová Stužka n.f.  
obj.č.: 1.633-485.0

• Tichý pomocník Vám vďaka svojej
hmotnosti 600g zľahka padne do ruky.

• Lítium-iónová batéria sa postará o
dobu používania 25 minút.

Doba nabíjania batérie: (min.) 120

Výdrž batérie (min.) 25

Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 100

SC 3 EasyFix je najrýchlejší parný 
čistič súčasnosti a len za 30 sekúnd 
pripravený na použitie. 
obj.č.: 1.513-110.0

• Čistenie rôznych povrchov pomocou
podlahovej hubice, ručnej hubice,
kruhovej kefky a podobne podľa
potreby.

Výkon ohrevu : (W) 1900

Doba nahrievania (min.) 0,5

Max. tlak pary (bar) 3,5

Pre každého, kto potrebuje čistenie na 
cestách: kompaktný a ľahký nízko-
tlakový čistič od spoločnosti Kärcher 
obj.č.: 1.680-000.0

• Vhodné na bicykle, záhradné
náradie, kočíky,kempingové
vybavenie, topánky, detské hračky.

Tlak max. (bar) 5 

Výdrž batérie (min.) 15

Objem nádoby (l) 4
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€ 59,-
cena s DPH

pôvodne €  79,99

€ 13,-
cena s DPH

pôvodne €  15,99

€ 29,-
cena s DPH

pôvodne €  35,99

€ 15,-
cena s DPH

pôvodne €  22,99

€ 24,-
cena s DPH

€ 11,-
cena s DPH

€ 17,-
cena s DPH

€ 149,-
cena s DPH

pôvodne €  159,99

€ 159,-
cena s DPH

pôvodne €  159,99

€ 109,-
cena s DPH

pôvodne € 299,99

Zvýhodnené príslušenstvo

www.karcher.sk

ZAVLAŽOVACIA SADA 
PREMIUM
Kärcher Rain Box+SensoTimer
ST 6 eco!ogic
obj.č.: 2.645-245.0

• Zavlažovanie riadené podľa
vlhkosti: spustí sa automaticky,
ak vlhkosť pôdy klesne
pod nastavenú hodnotu;
nastavenie vlhkosti
v 5 stupňoch.


