
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE
S DARČEKOM GRÁTIS

 GRÁTIS

Vianočná akcia platná od 1.11. - 31.12.2019

Čistič tvrdých podláh  
plus čistič okien s odsávaním GRÁTIS

FC 3 CORDLESS + WV 2 
PREMIUM RUŽOVÁ STUŽKA
Objednávacie číslo: 9.714-068.0

 € 259,-

    namiesto € 279,99



Čistič okien s odsávaním  
Či už umývate nad hlavou, alebo v rôznych uhloch na  
sklenených tabuliach, nikdy nestratí svoju saciu silu.  
Pomocou akumulátorového vysávača na okná vyčistíte 
okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód

WV 2 Ružová stužka 
Obj. číslo: 1.633-485.0.

Kärcher opäť vylepšil svoj originálny  
čistič okien s odsávaním a  WV 6 Plus  
prináša 100 min. výdrž batérie, jednoduché čistenie od 
horného okraja okna po podlahu bez prerušenia a na  
displeji vidíte zostávajúci čas prevádzky v minútach

WV 6 Plus 
Obj. číslo: 9.714-069.0.

Parný mop 
je vhodný vďaka prednastaviteľnej a ľahko obsluhovateľ-
nej regulácii množstva pary v 3 stupňoch pre všetky 
znečistené tvrdé podlahy

SC 3 EasyFix Upright
Obj. číslo: 1.513-300.0

Parný čistič 
ideálny na podlahy, armatúry, obkladačky,  
okná, zrkadlá, digestor, varnú dosku, hračky

SC 4 EasyFix SK Set
Obj. číslo: 9.733-001.0

Vysávač s vodným filtrom  
DS 6 sa postará nielen o dokonale čistú podlahu, ale aj o 
čistejší odpadový vzduch, vyčistený na 99,5%

DS  6 
Obj. číslo: 1.195-220.0

Tepovač-extraktor 
Na hĺbkové čistenie textílií, použiteľný  
aj ako mokro-suchý vysávač

SE 5.100
Obj. číslo: 1.081-200.0

Vysávač na popol  
S robustnou konštrukciou a inovatívnym 
kovovým filtrom s manuálnym oklepom filtra 

AD 4 Premium  
Obj. číslo: 1.629-731.0

Vysokotlakový čistič 
pre malého aj velkého chlapa s pištoľou so 
systémom Quick Connect. 

K 4  
Obj. číslo: 1.180-150.0

Malý vysávač
Ktorý dokáže veľké veci,Ušetrí výmenu a dokupovanie 
filtračných vreciek: vysávač VC 3 s technológiou multicyk-
lónu a priehľadnou nádobou na nečistoty, ktorá sa dá jed-
noducho vymývať vodou

VC 3 
Obj. číslo: 1.198-125.0

Viacúčelový vysávač  
So zásuvkou na elektronáradie s jedinečnou 
technikou odnímania a čistenia filtra

WD 5 P Premium
Obj. číslo: 1.348-234.0

€ 99,- 
         s Dph

Teraz len

€ 169,- 
         s Dph

Teraz len

€ 299,- 
         s Dph

namiesto € 319,99

€ 309,- 
         s Dph

namiesto € 339,99

€ 249,- 
         s Dph

namiesto € 259,99

€ 59,- 
         s Dph

namiesto € 79,99

€ 69,- 
         s Dph

namiesto € 74,99

€ 219,- 
         s Dph

   Teraz len

€ 209,- 
         s Dph

  namiesto € 239,99

€ 139,- 
         s Dph

Teraz len

€119,- 
         s Dph

 namiesto € 139,99

Akumulátorová metla  
Ideálna na rýchle pozametanie. Rýchlejšie poruke ako 
káblový vysávač. Vždy pripravená, využijete na  
koberci aj tvrdej podlahe

KB 5
Obj. číslo: 1.258-000.0

GRÁTIS
 úzka hubica

NOVIN
KA

 

Náš tip ( pre FC 3, FC 5 )
Čistič podláh RM 537 
Pre výsledok bez šmúh na dlažbe. Efektív-
ne a šetrne odstraňuje stopy po chodení a 
v prípade potreby sa hodí aj na vinyl, PVC 
a linoleum. 
Teraz za € 9,- (18€/1I)
Obj. číslo: 6.295-943.0

Náš tip pre K4 (všetky ostatné vysokotlakové 
čističe)
Autošampón 10L 
Pre dôkladné umývanie auta. Neškodí život-
nému prostrediu a je šetrný k lakovaným a 
plastovým povrchom
Teraz len za € 17,- (1,71€/1I)
Obj. číslo:6.295-671.0

Náš tip pre K4
WB 120 ROTUJÚCA UMÝVACIA KEFA 
Rotujúca umývacia kefa s výmenným 
nadstavcom na čistenie všetkých hlad-
kých povrchov auta, ako je lak, sklo 
alebo plast 
Teraz len za € 35,-
Obj. číslo: 2.644-060.0

Náš tip: 
Vďaka odvápňovacej kartuši  
sa voda v nádrži automaticky 
a účinne odvápni – ideálne 
predpoklady pre dlhú život-
nosť stroja. Vhodné aj pre 
SC 3 Upright
Teraz za € 15,-
Obj. číslo: 2.863-018.0

Náš tip:  
Turbo hubica na čalúnenie 
Čistí čalúnenie, kreslá, sedač-
ky, vankúše, postele atď..  
Ideálna na odstránenie  
zvieracích chlpov
Teraz za € 49,-. 
Obj. číslo: 2.903-001.0

Náš tip:  
Odvápňovací prášok
Účinne odvápňuje parné čističe a iné 
horúcovodné stroje, ako napríklad 
rýchlovarné kanvice alebo kávovary
Teraz len € 12,- (2,-€/1 kus)
Obj. číslo: 6.295-987.0  

Veľká kruhová kefka
Teraz len € 15,-
Obj. číslo: 2.863-022.0

Náš tip:  
CarpetPro Čistič kobercov 
RM 760 tablety
Teraz len € 18,-  
(1,13€/1 kus)
Obj. číslo: 6.295-850.0 

 

Náš tip: 
Čistič na sklo RM 500
Ideálny na čistenie hlad-
kých povrchov odolných 
voči vode. Odstraňuje aj 
nepoddajné nečistoty ako 
mastné filmy, hmyz a pod.

Teraz len€ 5,- (10€/1l)
Obj. číslo: 6.295-933.0

 
Náš tip: 
Výborne pozametá srsť 
domáceho zvieratka, je 
rýchlejšie poruke ako 
vysávač

Náš tip: 
Filtračné vrecká
z netkanej textílie 
Extrémne odolné voči pretrh-
nutiu a s vysokým stupňom 
zachytávania prachu (4 ks)
Teraz len € 14,- (3,5 € /ks )
Obj. číslo: 2.863-006.0

Náš tip: 
Ohňovzdorná štrbinová 
hubica pre AD vysávače 
Pre ťažko prístupné miesta v 
krbe, kachľovej peci alebo grile
Teraz len € 14,- 
Obj. číslo: 2.863-004.0

 
Náš tip: 
Hubica na parkety s mäkkými 
štetinami na šetrné čistenie 
parkiet a iných chúlostivých 
tvrdých podláh 
Teraz len€ 23,-
Obj. číslo: 2.863-260.0

Náš tip:  
Predlžovacia súprava
pre čistic okien WV.  
Vyčistíte bez problémov 
velké a vysoké okná až 
do výšky 4m
Teraz len € 44,-
Obj. číslo: 2.633-144.0 2 €

  Z každého predaného WV 2 Premium 
“Ružová stužka” prispejete

2 € na boj proti rakovine prsníka

GRÁTIS hračka (do vypredania zásob)

GRÁTIS

170 mm



Profesionálna čistička vzduchu AFG 100 
Plazmový generátor ničí akýkoľvek typ znečistenia 
vzduchu v miestnosti a zabezpečuje sterilitu. 
Či už do kancelárie, ambulancie, alebo domácnosti
 

AFG 100
Obj. číslo: 1.024-800.0 (biela)
Obj. číslo: 1.024-801.0

€1499,- 
         s Dph

namiesto € 1775.-

Čistička vzduchu AF 100 

Pre kvalitný vzduch v miestnostiach do 100 m²: mobilná 
čistička vzduchu AF 100 s presným laserovým senzorom 
Kancelárie, ambulancie, domácnosti

AF 100
Obj. číslo: 1.024-810.0

€ 699,- 
         s Dph

namiesto € 828.-

Profesionálny tepovač-extraktor s hubicou na čalúnenie 
a podlahovou hubicou sa hodí hlavne na hygienické a 
efektívne čistenie menších až stredných plôch. Hlavne pri 
čistení čalúnenia a kobercov podáva presvedčivé výsledky

Puzzi 10/1
Obj. číslo: 1.100-130.0

€ 708,- 
         s Dph

namiesto € 918.-

Profesionálny umývací automat  
Kompaktný a veľmi ľahký (iba 11,5 kg) BR 30/4 C je ino-
vatívnou a silnou alternatívou k manuálnemu čisteniu tv-
rdých plôch do 200 m²

BR 30/4 C + MF 
Obj. číslo: 1.783-223.0

€ 1152,- 
    s Dph

namiesto € 1512.-

Ľahký a veľmi tichý ( 62 dB ) vysávač na suché hmoty 
T 7/1 eco!efficiency ušetrí 40 % energie a je vybavený 
zosilneným hlavným filtračným košom na vysávanie bez 
filtračného vrecka, 7 m dlhým káblom,hákom na kábel a 
antistatickým kolenom

T 7/1 eco!efficiency
Obj. číslo: 1.527-145.0

€ 179,- 
         s Dph

namiesto € 210.-

Mokro-suchý vysávač NT 25/1 Ap spája kompaktný  
dizajn s výkonom, ktorý presvedčí aj profesionálov. Dodá-
vaný s plochým skladaným filtrom a s poloautomatickým 
oklepom filtra

NT 25/1 Ap
Obj. číslo: 1.184-503.0

€ 300,-       
s Dph

namiesto € 378.-

Profesionálny studenovodný vysokotlakový čistič  
pre prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe
Šetrite silu a čas: Unikátna EASY!Force-vysokotlaková pištoľ 
v cene. Patentovaný závit EASY!Lock-5-krát rýchlešia 
výmena príslušenstva

HD 5/15 C Plus
Obj. číslo: 1.520-931.0

€ 599,- 
         s Dph

namiesto € 810.-

AKCIA

AKCIA

pečiatka predajcu

Ponuka platí od 1.11.2019 do 31.12.2019. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné. Všetky ceny sú uvedené s DPH.
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Náš tip:  
Profesionálny čistič podláh RM 755
Nízko penivý čistič s leskom a citru-
sovou vôňou na všetky typy tvrdých 
podláh 
Teraz za € 19,- 
(Základná cena: 7,6 € / 1l )
Obj. číslo: 6.295-846.0


