ČISTIACE STROJE NA MULTIFUNKČNÉ POUŽITIE
S viacúčelovými vysávačmi, vysávačmi popola a suchých hmôt ako aj tepovačmi-extraktormi značky Kärcher sa
dobre vybavíte pre každú možnú situáciu. Špeciálne filtračné systémy a individuálne príslušenstvo umožňujú
týmto robustným vysávačom rýchlo a dôkladne pozbierať rôzne druhy nečistôt alebo bezo zvyšku odstrániť
z textilných povrchov zažraté fľaky. Tam, kde sa predtým museli používať nespočetné pomôcky, ako napr. lopat
ka, vedro, čistiace prostriedky, handry a kefy, teraz stačí jeden jediný stroj.

Viacúčelové vysávače, vysávače popola a suchých hmôt a tepovače-extraktory
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MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE

3

2

4

INDOOR

1

1

Viacúčelové vysávače – čistota v dome a okolo domu

3

Bezpečné odstraňovanie popola

Viacúčelové vysávače Kärcher sú maximálne odolné a ide

Či už popol z grilovania v lete alebo popol z krbu v zime –

álne vybavené na rýchle a dôkladné vyčistenie všetkých

vysávače popola a suchých hmôt Kärcher odstránia zvyšky

priestorov v dome alebo vonku – napríklad v pivnici, v ga

popola bez námahy a dôkladne. Vďaka vysokému a trvalé

ráži alebo na terase. Či je špina jemná, hrubá, mokrá alebo

mu saciemu výkonu ako aj jedinečnému filtračnému systé

suchá: Vďaka svojej výbave spoľahlivo odstránia každý

mu rýchlo povysávate aj väčšie množstvo špiny.

druh špiny. A vďaka obzvlášť vysokému saciemu výkonu
ako aj špeciálne vyvinutým hubiciam bez námahy povy-

4

sávajú aj väčšie čiastočky nečistôt.

Tepovače-extraktory Kärcher – takzvané stroje na nástrek

Hĺbkové čistenie textilných plôch

a extrakciu – vyčistia textilné povrchy, ako sú koberce, ča
2

Špeciálne viacúčelové vysávače – na špeciálne použitie

lúnený nábytok, schody s textilnou krytinou, matrace, ná

Ak ide o špeciálny druh čistenia, prichádzajú na rad nové

stenné dekorácie a autosedadlá, až do hĺbky vlákien. Voda

špeciálne viacúčelové vysávače Kärcher. Na báze štandard-

a v nej rozpustení čistiaci prostriedok RM 519 značky Kär—

ných modelov boli špeciálne viacúčelové vysávače posil-

cher sa pritom tlakom zapracujú hlboko do textilnej plochy

nené špeciálnym príslušenstvom. Tým sa pri špeciálnom

a potom sa spolu s uvoľnenou špinou opäť odsajú. Účinne

použití starajú o čo najlepšie výsledky – napríklad v byte,

sa tak odstráni mastnota, špina a zápach.

aute, domácej dielničke alebo na súkromnej stavbe. S týmto

Mimochodom: Tepovače-extraktory Kärcher sa nielenže vý

špeciálnym vybavením nestojí najdôkladnejším výsledkom

borne hodia pre alergikov, ale sú dobrou voľbou aj pre ma

čistenia v ceste už vôbec nič.

jiteľov zvierat.
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EXTRÉMNY SACÍ VÝKON
Univerzálne použiteľné viacúčelové vysávače Kärcher presviedčajú extrémnym sacím výkonom, nízkou spotrebou prúdu, špeciálne vyvinutými podlahovými hubicami a enormne komfortným príslušenstvom. Je jedno, či je
špina suchá alebo mokrá, jemná alebo hrubá: Táto generácia strojov sa vždy postará o optimálne pozbieranie
špiny, perfektné výsledky čistenia a maximálny komfort pre používateľa.

VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

2

3

1

2

3

INDOOR

1

Silný ako nikdy

fektné zbieranie špiny, vyznačujú sa optimálnym kĺzaním

Vďaka špeciálnym energeticky efektívnym motorom ako

a dajú sa jednoducho a rýchlo prispôsobiť mokrej alebo su

aj konštrukcii strojov a príslušenstva s optimalizovaným

chej špine: Pri klipovej podlahovej hubici sa prestavovanie

prúdením sú súčasné viacúčelové vysávače Kärcher výkon-

vykonáva výmenou vložky, pri prepínateľnej hubici po

nejšie ako ich predchodcovia.

hodlne pomocou nožného spínača. Špeciálne podlahové

Prehľad výhod: Optimálne zbieranie špiny, veľká úspora

hubice zaručujú celkovo príjemné vysávanie.

času, všestranné možnosti využitia.

Prehľad výhod: Rýchle odstraňovanie špiny bezo zvyšku,
ideálne na mokrú a suchú špinu, vysávanie s vynaložením

1

Komfortné ako nikdy predtým

malej sily.

Inovačná technika vyberania filtra, ktorá sa zabudováva
od strednej triedy, umožňuje pohodlné vyberanie filtra

3

v priebehu niekoľkých sekúnd. Plochý skladaný filter zná

Ergonomicky tvarovaná, odnímateľná rukoväť zaručuje op

myz profesionálnych strojov je tu uložený v kazete v hla

timálne vedenie vzduchu. Okrem toho umožňuje ergono

ve stroja – na extra rýchle vyberanie v dvoch krokoch.

mický postoj počas vysávania, pretože príslušenstvo je

Jednoducho vyklopte filtračnú kazetu, vyberte filter –

možné počas vysávania rýchlo a pohodlne nasunúť priamo

a hotovo!

na saciu hadicu. Pri strojoch tried WD 5 a 6 zabraňuje špe

Prehľad výhod: Rýchle a pohodlné vyberanie filtra, nedo-

ciálne materiálové zloženie rukoväte elektrostatickému na

chádza ku kontaktu so špinou a rozvíreniu prachu.

bíjaniu a umožňuje bezporuchové vysávanie – aj pri reno-

Odnímateľná rukoväť

vačných prácach.
2

Prvotriedne podlahové hubice

Prehľad výhod: žiadne upchávanie, jednoduché a pohodlné

Je jedno, či je špina suchá, mokrá, hrubá alebo jemná –

vysávanie v úzkom priestore, bezpečná ochrana pred elek-

podlahové hubice vyvinuté firmou Kärcher zaručujú per-

trostatickým výbojom.
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NA KAŽDÝ NÁROK VHODNÝ STROJ
Kärcher ponúka na každé množstvo špiny vhodný vysávač. Od štandardného radu WD sme odvodili individuálne
viacúčelové vysávače, ktoré boli cielene prispôsobené špeciálnym situáciách a sú extrémne výkonné. Či pri čistení interiéru auta, v domácnosti, v dielni alebo na súkromnej stavbe – pomocou nových špeciálnych viacúčelových vysávačov Kärcher vďaka ich maximálnemu saciemu výkonu a vhodnému príslušenstvu bez námahy, rýchlo
a pohodlne odstránite každú špinu.

WD 5 Renovation

WD 5 Premium

WD 4 Premium

WD 4 Car

WD 4

WD 3 Premium Fireplace

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3

WD 2









































































































































































































































































INDOOR

WD 6 P Premium

VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

Malé množstvo vody

Auto

Vstupný priestor

Pivnica

Dieľňa / dielnička

Funkcia vyfukovania

Garáž

Exteriér

Veľké množstvo vody

Renovácia

Použitie náradia

Vysávanie popola

 =odporúčané použitie pre stroj    = žiadne odporúčané použitie pre stroj
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 101.
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VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

TOP TRIEDA Pr
Extrémna sacia sila a energetická efektívnosť súčasne. Okrem toho ponúka top trieda všetko, čo prácu
robí maximálne pohodlnou: Plochý skladaný filter vo filtračnej kazete pre rýchle a čisté vyberanie,
zabudovaný oklep filtra pre bleskové obnovenie sacieho výkonu, komfortné príslušenstvo pre perfektnú
čistotu, veľké nádoby na veľké množstvá špiny, ako aj systém odkladania na bezpečné uloženie kom
pletného príslušenstva.

3× STLAČIŤ

Ultra sacia sila
Špeciálne motory, konštrukcia strojov
a príslušenstva robia modely „Top
triedy“ WD 6 ultra výkonnými.

Vynikajúce čistenie filtra

INDOOR

ULTRA
SACIA SILA

Silné impulzné nárazy vzduchu
dopravia špinu stlačením tlačidla
z filtra do nádoby, vďaka čomu sa
rýchlo obnoví sací výkon.

Power technology
Nízka spotreba elektriny

WD 6 P PREMIUM
 Vyberateľná filtračná kazeta s plochým skladaným filtrom
 Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním na použitie
s elektronáradím
 Oklep filtra stlačením tlačidla
 Skrutka na vypúšťanie vody
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

ELEKTROSTATICKÁ
OCHRANA

Spotreba energie

1300 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 300

Nádoba na nečistoty

l

30 / antikoro

Pripájací kábel

m

6

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

9,5

Rozmery (d × š × v)

mm

418 × 382 × 694

Výbava zodpovedá WD 6 P Premium

Výbava

WD 6 P Premium

Sacia hadica

2,2 m

Odnímateľná rukoväť

s elektrostatickou ochranou

Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

antikoro

Mokro-suchá sacia hubica

prepínateľná s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

Plochý skladaný filter

vo filtračnej kazete (Obj. č.: 2.863-005.0)

Štrbinová hubica / Flexibilná hadica na náradie

/ 1 m 1

Filtračné vrecko z netkanej textílie

1 kus (Obj. č.: 2.863-006.0)

Funkcia vyfukovania



Parkovacia poloha



Čistenie filtra



Vypúšťacia skrutka



Odkladanie príslušenstva na stroji



Objednávacie číslo

1.348-272.0

Cena v €*

249,-

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 101.
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VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

TOP TRIEDA Pr
Pri renovácii riadne poupratuje. S extrémnou sacou silou, Ideálny viacúčelový vysávač pre súkromnú
stavbu. Hrubú špinu, ako kamene a menšie zvyšky muriva, odstráni rovnako bez námahy ako jemný
prach po brúsení. Špeciálna súprava na renováciu s podlahovou hubicou, sacími trubicami a sacou hadi
cou vďaka zväčšenému priemeru pozbiera bez upchávania aj veľké nečistoty. Pri vysávaní jemného pra
chu sa zanesený filter jednoducho vyčistí pomocou integrovaného oklepu filtra iba stlačením tlačidla –
bez kontaktu so špinou. Takto sa rýchlo obnoví sací výkon.
Odstraňovanie veľkých nečistôt

INDOOR

Patentovaná technológia vyberania
filtra

Rýchle, jednoduché a dôkladné
odstránenie hrubej špiny bez roz
vírenia prachu. Pre maximálne
pohodlie pri práci a flexibilitu
pri vysávaní.

Najjednoduchšie vyberanie filtra
v priebehu niekoľkých sekúnd pomo
cou vyklopenia filtračnej kazety úplne bez kontaktu so špinou. Mokré
a suché vysávanie bez výmeny filtra.

WD 5 RENOVATION
 Vyberateľná filtračná kazeta s plochým skladaným filtrom
 So špeciálnym príslušenstvom na odstraňovanie hrubej špiny
počas renovácie
NOVINKA

 Oklep filtra stlačením tlačidla
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

ELEKTROSTATICKÁ
OCHRANA

Spotreba energie

1100 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 100

Nádoba na nečistoty

l

25 / plast

Pripájací kábel

m

5

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

8,2

Rozmery (d × š × v)

mm

418 × 382 × 652

Výbava zodpovedá WD 5 Renovation

Výbava

WD 5 Renovation

Sacia hadica

2,2 m

Odnímateľná rukoväť

s elektrostatickou ochranou

Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

prepínateľná s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

Plochý skladaný filter

vo filtračnej kazete

Štrbinová hubica



Filtračné vrecko z netkanej textílie

1 kus

Súprava na renováciu

 ((1,7 m sacia hadica s rukoväťou, sacie trubice 2 x 0,5 m (45mm),

(Obj. č.: 2.863-005.0)

(Obj. č.: 2.863-006.0)

podlahová hubica na hrubú špinu)
Čistenie filtra



Funkcia vyfukovania



Parkovacia poloha



Odkladanie príslušenstva na stroji



Objednávacie číslo

1.348-198.0

Cena v €*

199,-

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 101.
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VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

TOP TRIEDA Pr
EXTRÉMNA
SACIA SILA

Extrémna sacia sila

Odnímateľná rukoväť

Špeciálne motory, konštrukcia strojov
a príslušenstva robia modely „Top
triedy“ WD 5 extrémne výkonnými.

Ponúka možnosť nasunúť rôzne
hubice priamo na saciu hadicu.
Umožňuje jednoduché vysávanie
aj v úzkych priestoroch

INDOOR

Power technology
Nízka spotreba elektriny

WD 5 PREMIUM
 Vyberateľná filtračná kazeta s plochým skladaným filtrom
 Oklep filtra stlačením tlačidla
 Inovatívne príslušenstvo pre vyšší sací výkon
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

ELEKTROSTATICKÁ
OCHRANA

Spotreba energie

1100 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 100

Nádoba na nečistoty

l

25 / antikoro

Pripájací kábel

m

5

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

8,7

Rozmery (d × š × v)

mm

418 × 382 × 652

Výbava

WD 5 Premium

Sacia hadica

2,2 m

Odnímateľná rukoväť

s elektrostatickou ochranou

Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

prepínateľná s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

Plochý skladaný filter

vo filtračnej kazete

Štrbinová hubica



Filtračné vrecko z netkanej textílie

1 kus

Súprava na renováciu

–

Čistenie filtra



Funkcia vyfukovania



Parkovacia poloha



(Obj. č.: 2.863-005.0)

(Obj. č.: 2.863-006.0)

Odkladanie príslušenstva na stroji



Objednávacie číslo

1.348-230.0

Cena v €*

189,-

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Výbava zodpovedá WD 5 Premium

VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

Všetko vždy poruke

Prepínateľná mokro-suchá podlahová
hubica s 2 gumennými a 2 štetinovými lištami. Rýchle nastavenie podľa
typu vysávaných nečistôt.

Vďaka praktickému odkladaniu prí
slušenstva bezpečne uložíte na stroji
štandardné príslušenstvo ako aj saciu
hadicu, aby bolo vždy všetko poruke.

INDOOR

Na mokré aj na suché

WD 5
 Vyberateľná filtračná kazeta s plochým skladaným filtrom
 Oklep filtra stlačením tlačidla
 Inovatívne príslušenstvo pre vyšší sací výkon
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

ELEKTROSTATICKÁ
OCHRANA

Spotreba energie

1100 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 100

Nádoba na nečistoty

l

25 / plast

Pripájací kábel

m

5

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

8,2

Rozmery (d × š × v)

mm

418 × 382 × 652

Výbava zodpovedá WD 5

Výbava

WD 5

Sacia hadica

2,2 m

Odnímateľná rukoväť

s elektrostatickou ochranou

Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

prepínateľná s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

Plochý skladaný filter

vo filtračnej kazete

Štrbinová hubica



Filtračné vrecko z netkanej textílie

1 kus

Súprava na renováciu

–

Čistenie filtra



Funkcia vyfukovania



Parkovacia poloha



(Obj. č.: 2.863-005.0)

(Obj. č.: 2.863-006.0)

Odkladanie príslušenstva na stroji



Objednávacie číslo

1.348-190.0

Cena v €*

169,99
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 101.
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VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

STREDNÁ TRIEDA Pr
To ponúka iba Kärcher: Filtračný systém z profesionálnej oblasti – v spojení s jedinečnou, patentovanou
technológiou vyberania filtra. Filter sa dá vybrať kedykoľvek a rýchlo bez kontaktu so špinou. Stroje
strednej triedy sa ďalej prezentujú extrémnou sacou silou a súčasnou energetickou efektívnosťou. Vďaka
optimalizovanému príslušenstvu odstránite špinu akéhokoľvek druhu rýchlo a pohodlne.

Výrazne jednoduchšie vyberanie filtra
INDOOR

Už stroje strednej triedy ponúkajú technológiu vyberania filtra na výnimočne
jednoduchú demontáž filtra. Špeciálny plochý skladaný filter je v hlave stroja
uložený v kazete. Zvonku je možné kazetu jednoducho odblokovať a vybrať.
Špina sa bezpečne udrží v kazete a nerozsype sa po podlahe.

WD 4 PREMIUM
 Vyberateľná filtračná kazeta s plochým skladaným filtrom
 Novo vyvinuté príslušenstvo pre najlepšie výsledky čistenia
 Hygienické vrecko z netkanej textílie
 Antikorová nádoba
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Spotreba energie

1000 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 000

Nádoba na nečistoty

l

20 / antikoro

Pripájací kábel

m

5

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

7,5

Rozmery (d × š × v)

mm

384 × 365 × 526

Výbava

WD 4 Premium

Sacia hadica

2,2 m

Odnímateľná rukoväť



Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

Plochý skladaný filter

vo filtračnej kazete

Štrbinová hubica



Filtračné vrecko z netkanej textílie

1 kus

Funkcia vyfukovania

–

Parkovacia poloha



(Obj. č.: 2.863-005.0)

(Obj. č.: 2.863-006.0)

Odkladanie príslušenstva na stroji



Objednávacie číslo

1.348-150.0

Cena v €*

139,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Výbava zodpovedá WD 4 Premium

VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

Praktická parkovacia poloha

Pre najlepší výsledok čistenia, či je
špina mokrá alebo suchá, hrubá alebo
jemná. Príslušenstvo zabezpečuje
maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.

Pohodlné a rýchle odkladanie sacej
trubice a podlahovej hubice po ukon
čení popr. pri prerušení práce.

INDOOR

Podlahová hubica a sacia hadica

WD 4
 Vyberateľná filtračná kazeta s plochým skladaným filtrom
 Novo vyvinuté príslušenstvo pre najlepšie výsledky čistenia
 Hygienické vrecko z netkanej textílie
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Spotreba energie

1000 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 000

Nádoba na nečistoty

l

20 / plast

Pripájací kábel

m

5

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

7,1

Rozmery (d × š × v)

mm

384 × 362 × 526

Výbava

WD 4

Sacia hadica

2,2 m

Výbava zodpovedá WD 4

Odnímateľná rukoväť



Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

Plochý skladaný filter

vo filtračnej kazete

Štrbinová hubica



Filtračné vrecko z netkanej textílie

1 kus

Funkcia vyfukovania

–

Parkovacia poloha



(Obj. č.: 2.863-005.0)

(Obj. č.: 2.863-006.0)

Odkladanie príslušenstva na stroji



Objednávacie číslo

1.348-110.0

Cena v €*

109,Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 101.
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VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

STREDNÁ TRIEDA Pr
Bez námahy vyčistí celé auto. Najlepší viacúčelový vysávač na čistenie interiéru auta. Či už chúlostivé
povrchy ako prístrojová doska, silno znečistené plochy ako podlaha, veľké plochy v batožinovom
priestore alebo úzke miesta medzi sedadlami – vďaka špeciálnym kefkám a hubiciam dôkladne a bez ná
mahy vyčistíte každú časť interiéru auta.

INDOOR

Špeciálne príslušenstvo na čistenie
interiéru auta
Pre najlepšie výsledky čistenia
na chúlostivých povrchoch, v úzkych
medzipriestoroch a na veľkých plo
chách. Na odstraňovanie jemných ako
aj nepoddajných nečistôt.

WD 4 CAR
 So špeciálnym príslušenstvom na čistenie interiéru auta
 Vyberateľná filtračná kazeta s plochým skladaným filtrom
 Novo vyvinuté príslušenstvo pre najlepšie výsledky čistenia

NOVINKA

 Hygienické vrecko z netkanej textílie
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Spotreba energie

1000 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 000

Nádoba na nečistoty

l

20 / plast

Pripájací kábel

m

5

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

7,1

Rozmery (d × š × v)

mm

384 × 365 × 526

Výbava

WD 4 Car

Sacia hadica

2,2 m

Výbava zodpovedá WD 4 Car

Odnímateľná rukoväť



Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

Plochý skladaný filter

vo filtračnej kazete

Malá štrbinová hubica

–

Filtračné vrecko z netkanej textílie

1 kus

Funkcia vyfukovania

–

Parkovacia poloha



(Obj. č.: 2.863-005.0)

(Obj. č.: 2.863-006.0)

Odkladanie príslušenstva na stroji



Príslušenstvo na čistenie áut

sací štetec s mäkkými štetinami, sací štetec s tvrdými štetinami,
sacia hubica na veľké plochy, extra dlhá štrbinová hubica (350 mm)

Objednávacie číslo

1.348-116.0

Cena v €*

139,-

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 101.
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VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

ZÁKLADNÁ TRIEDA Pr
Kompaktná, praktická a všestranná. Základná trieda presviedča výbavou, ktorá dosahuje štandard vyso
kej triedy. Okrem iného sem patrí funkcia vyfukovania a komfortný držiak na pohodlné odkladanie sacej
trubice a podlahovej hubice. Špeciálny patrónový filter umožňuje vysávanie suchej a mokrej špiny
bez výmeny filtra.

INDOOR

SUPER
SACIA SILA

Super sacia sila
Vďaka špeciálnym motorom, konštrukcii
a príslušenstvu získavajú aj modely WD 3
„Základnej triedy“ super saciu silu pri nízkej spotrebe elektriny.

Power technology
Nízka spotreba elektriny

WD 3 PREMIUM FIREPLACE
 Novo vyvinuté príslušenstvo pre najlepšie výsledky čistenia
 Antikorová nádoba
 Filter na hrubé nečistoty a popol s teplotou do 40 °C
 Praktická funkcia vyfukovania
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Spotreba energie

1000 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 000

Nádoba na nečistoty

l

17 / antikoro

Pripájací kábel

m

4

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

5,8

Rozmery (d × š × v)

mm

388 × 340 × 525

Výbava

WD 3 Premium Fireplace

Sacia hadica

2m

Odnímateľná rukoväť



Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

Patrónový filter

štandardný (Obj. č.: 6.414-552.0)

Štrbinová hubica



Papierové filtračné vrecko

1 kus

Funkcia vyfukovania



Parkovacia poloha



Odkladanie príslušenstva na stroji



Filter na hrubé nečistoty a popol



Objednávacie číslo

1.629-845.0

Cena v €*

129,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Výbava zodpovedá WD 3 Premium Fireplace

(Obj. č.: 6.959-130.0)

VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

Výrazne jednoduchšie vyberanie
filtra

Filter na hrubé nečistoty a popol
Rýchle a pohodlné čistenie krbov, zá
hradných grilov, saunových pecí, ako
aj na veľké nečistoty ako piesok
a piliny. (Na popol s teplotou do 40 °C)
(Len pri WD 3 Premium Fireplace)

INDOOR

Vďaka špeciálnemu materiálu v patró
novom filtri Kärcher je možné vysá
vanie suchých aj mokrých hmôt
bez výmeny filtra.

WD 3 PREMIUM
 Praktická funkcia vyfukovania
 Antikorová nádoba
 Novo vyvinuté príslušenstvo pre najlepšie výsledky čistenia

Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Spotreba energie

1000 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 000

Nádoba na nečistoty

l

17 / antikoro

Pripájací kábel

m

4

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

5,8

Rozmery (d × š × v)

mm

388 × 340 × 525

Výbava

WD 3 Premium

Sacia hadica

2m

Výbava zodpovedá WD 3 Premium

Odnímateľná rukoväť



Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

Patrónový filter

štandardný (Obj. č.: 6.414-552.0)

Štrbinová hubica



Papierové filtračné vrecko

1 kus

Funkcia vyfukovania



Parkovacia poloha



Odkladanie príslušenstva na stroji



Filter na hrubé nečistoty a popol

–

Objednávacie číslo

1.629-840.0

Cena v €*

99,99

(Obj. č.: 6.959-130.0)

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 101.
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VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

ZÁKLADNÁ TRIEDA Pr
Kompaktná, praktická a všestranná. Základná trieda presviedča výbavou, ktorá dosahuje štandard vyso
kej triedy. Okrem iného sem patrí funkcia vyfukovania a komfortný držiak na pohodlné odkladanie sacej
trubice a podlahovej hubice. Špeciálny patrónový filter umožňuje vysávanie suchej a mokrej špiny
bez výmeny filtra.

INDOOR

Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
na pripojenie elektronáradia
Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo
brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa zapína
a vypína cez elektrické náradie. (len WD 3 P)

WD 3 P
 Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním na pripojenie elektronáradia
 Praktická funkcia vyfukovania
 Novo vyvinuté príslušenstvo pre najlepšie výsledky čistenia
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Spotreba energie

1000 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 000

Nádoba na nečistoty

l

17 / plast

Pripájací kábel

m

4

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

5,7

Rozmery (d × š × v)

mm

388 × 340 × 502

Výbava

WD 3 P

Sacia hadica

2m

Odnímateľná rukoväť



Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

Patrónový filter

štandardný (Obj. č.: 6.414-552.0)

Štrbinová hubica



Papierové filtračné vrecko

1 kus

Funkcia vyfukovania



Parkovacia poloha



Odkladanie príslušenstva na stroji



Filter na hrubé nečistoty a popol

–

Objednávacie číslo

1.629-882.0

Cena v €*

109,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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(Obj. č.: 6.959-130.0)

Výbava zodpovedá WD 3 P

VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

Pohodlne a s úsporou času

Všade tam, kde vysávanie nie je
možné, pomôže funkcia vyfukovania.
Tak napríklad bez námahy odstránite
lístie zo štrku.

Je jedno, či ide o tekutiny alebo
suchú špinu – viacúčelové vysávače
Kärcher sa postarajú o nekompromisnú čistotu.

INDOOR

Ako odfúknuté

WD 3
 Praktická funkcia vyfukovania
 Novo vyvinuté príslušenstvo pre najlepšie výsledky čistenia
 Držiak podlahovej hubice a sacej trubice
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Spotreba energie

1000 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 000

Nádoba na nečistoty

l

17 / plast

Pripájací kábel

m

4

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

5,5

Rozmery (d × š × v)

mm

388 × 340 × 503

Výbava

WD 3

Sacia hadica

2m

Odnímateľná rukoväť



Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

klipy

Patrónový filter

štandardný (Obj. č.: 6.414-552.0)

Štrbinová hubica



Papierové filtračné vrecko

1 kus

Funkcia vyfukovania



Parkovacia poloha



Odkladanie príslušenstva na stroji



Výbava zodpovedá WD 3

(Obj. č.: 6.959-130.0)

Filter na hrubé nečistoty a popol

–

Objednávacie číslo

1.629-800.0

Cena v €*

79,99
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 101.
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VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

ZÁKLADNÁ TRIEDA Pr

VYSOKÁ
SACIA SILA

Vysoká sacia sila

Na všestranné použitie

Vďaka špeciálnym motorom, konštrukcii a príslušenstvu získavajú aj modely
WD 2 „Základnej triedy“ vysokú saciu
silu pri nízkej spotrebe elektriny.

Vďaka saciemu výkonu a vhodnému
príslušenstvu bez námahy, rýchlo
a pohodlne odstránite každú špinu.

INDOOR

Silný a súčasne energeticky efektívny viacúčelový vysávač WD 2 sa prezentuje robustnou a nárazu
vzdornou plastovou nádobou s objemom 12 l a je ideálnym strojom základnej triedy.

Power technology
Nízka spotreba elektriny

WD 2
 Robustná plastová nádoba
 Penový filter
 Praktické odkladanie príslušenstva na zariadení
Sací výkon
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Spotreba energie

1000 Watt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 000

Nádoba na nečistoty

l

12 / plast

Pripájací kábel

m

4

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

4,5

Rozmery (d × š × v)

mm

369 × 337 × 430

Výbava

WD 2

Sacia hadica

1,9 m

Odnímateľná rukoväť

–

Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

plast

Mokro-suchá sacia hubica

klipy

Penový filter



Štrbinová hubica



Papierové filtračné vrecko

1 kus (Obj. č.: 6.904-322.0)

(Obj. č.: 5.731-595.0)

Odkladanie príslušenstva na stroji



Objednávacie číslo

1.629-760.0

Cena v €*

69,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

Výbava zodpovedá WD 2

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 101.
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VYSÁVAČE POPOLA A SUCHÝCH HMÔT

VYSÁVAČE POPOLA A SUCHÝCH HMÔT
Vysávače popola a suchých hmôt s turbínou s príkonom 1.200 W sa vyznačujú vysokou a dlhotrvajúcou
sacou silou a ponúkajú maximálnu mieru bezpečnosti pri vysávaní popola. Krb a gril pohodlne a bez rizi
ka zbavíte popola. Model AD 3 Premium sa môže v spojení so sacou trubicou a podlahovou hubicou
využívať ako plnohodnotný suchý vysávač.

Filtračný systém s odolným plochým
skladaným filtrom a kovovým filtrom
na veľké nečistoty umožňuje vysáva
nie veľkého množstva špiny. Systém
zaručuje vysoký a trvalý sací výkon.

Nehorľavý materiál, kovová nádoba
a kovová hadica

INDOOR

Odolný filtračný systém

Pre maximálnu bezpečnosť pri vysá
vaní popola – aj pri neodbornom
používaní.

AD 3
 Inovačný filtračný systém
 Maximálna bezpečnosť vďaka špeciálnym materiálom
 So špeciálnym príslušenstvom sa môže používať aj ako vysávač suchých hmôt
Technické údaje
Max. príkon

W

1 200

Nádoba na nečistoty

l

17 / kov

Pripájací kábel

m

4

Priemer príslušenstva

mm

35

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

6,4

Rozmery (d × š × v)

mm

372 × 338 × 556

Výbava zodpovedá AD 3 Premium

Výbava

AD 3 Premium Fireplace

AD 3 Fireplace

Sacia hadica

1,7 m / pozinkovaná

1,7 m / pozinkovaná

Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm)

chrómované

–

Podlahová hubica

klipy s 2 štetinovými lištami

–

Filtračný systém

plochý skladaný filter a kovový

plochý skladaný filter a kovový

filter veľké na nečistoty

filter na veľké nečistoty

Hák na kábel





Nárazník





Odkladanie príslušenstva na stroji





Objednávacie číslo

1.629-660.0

1.629-667.0

Cena v €*

129,99

114,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 101.
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TEPOVAČE - EXTRAKTORY

TEPOVAČE Pr
Dôkladné výsledky čistenia. Tepovače-extraktory značky Kärcher (stroje na nástrek a extrakciu) sa naprí
klad na kobercoch, čalúnení, matracoch, textilných závesoch a autosedadlách starajú o dôkladnú čistotu
až do hĺbky vlákien. Čistiaci roztok sa pod tlakom vstrekuje hlboko do koberca a potom sa odsaje spolu
s uvoľnenou špinou. Účinne sa tak odstráni mastnota, špina a zápach.

INDOOR

Systém 2 nádrží
Oddelená nádrž na čistú a špinavú vodu, jedno
duché plnenie a vyprázdňovanie vďaka praktic
kému držiaku (SE 5.100).

SE 5.100
 Komfortný systém 2-v-1 s integrovanou hadicou na nástrek a extrakciu
 Technológia hubíc značky Kärcher: o 50 % rýchlejšia opätovná pochôdznosť

AKCIA

 Plochý skladaný filter na nonstop vysávanie suchých aj mokrých hmôt

Technické údaje
mbar/kPa
l/s

70

Nádrž na čistú/špinavú vodu

l

4/4

Max. výkon turbíny/čerpadla

W

1400/40

Pracovná šírka

mm

230
1

Prietok pri nástreku

l/min

Nástrekový tlak

bar

1

Dĺžka kábla

m

5

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

7,4

Rozmery (d × š × v)

mm

411 × 320 × 463

Výbava

SE 5.100

Hadica na tepovanie a extrakciu s rukoväťou

2m

2 trubice na tepovanie a extrakciu, každá 0,5 m

plast

Tepovacia hubica s nadstavcom na tvrdé plochy



Podlahová hubica na suché vysávanie

prepínateľná

Štrbinová hubica, malá hubica na suché vysávanie



Hubica na čalúnenie na mokré čistenie

–

Papierové filtračné vrecká

1 kus

(Obj. č.: 6.904-143.0)

Plochý skladaný filter



(Obj. č.: 6.414-498.0) ( ((

(Obj. č.: 2.885-018.0)

Čistič kobercov RM 519 (100 ml)



Objednávacie číslo

1.081-200.0

Cena v €*

299,- namiesto 349,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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210/21

Podtlak
Prietok vzduchu

Výbava zodpovedá SE 5.100

TEPOVAČE - EXTRAKTORY

Vyberateľná nádrž na čistú vodu

O 50 % rýchlejšia opätovná pochôdz
nosť čistených plôch.

Pevná a svetlopriepustná nádoba,
jednoduché plnenie a vyprázdňovanie
bez otvorenia stroja.

INDOOR

Technológia hubíc značky Kärcher

SE 4002 / SE 4001
 Veľká vyberateľná nádrž na čistú vodu
 Použiteľný ako mokro-suchý vysávač
 SE 4002 - plus malá tepovacia hubica na hĺbkové čistenie čalúnenia

Technické údaje
210/21

Podtlak

mbar/kPa

Prietok vzduchu

l/s

70

Nádrž na čistú/špinavú vodu

l

4/4

Max. výkon turbíny/čerpadla

W

1400/40

Pracovná šírka

mm

230
1

Prietok pri nástreku

l/min

Nástrekový tlak

bar

1

Dĺžka kábla

m

7,5

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

7,8

Rozmery (d × š × v)

mm

441 × 386 × 480

Výbava zodpovedá SE 4002

Výbava

SE 4002

SE 4001

Hadica na tepovanie a extrakciu s rukoväťou

2m

2m

2 trubice na tepovanie a extrakciu, každá 0,5 m

plast

plast

Tepovacia hubica s nadstavcom na tvrdé plochy





Podlahová hubica na suché vysávanie

klipy

klipy

Štrbinová hubica, malá hubica na suché vysávanie





Hubica na čalúnenie na mokré čistenie



–

Papierové filtračné vrecká

1 kus (Obj. č.: 6.959-130.0)

1 kus (Obj. č.: 6.959-130.0)

Penový filter

 ( ((

 ( ((

Čistič kobercov RM 519 (100 ml)





(Obj. č.: 2.885-018.0)

Objednávacie číslo

1.081-140.0

1.081-130.0

Cena v €*

299,99

239,99

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 96 – 103. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 138-139.
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NOVÉ PRÍSLUŠENSTVO – VIAC POHODLIA, VIAC ČISTOTY
Kärcher ponúka pre rôzne multifunkčné vysávače rozsiahle a užitočné príslušenstvo na každodenné používanie
a špeciálne úlohy. Od správnej sacej hubice cez vhodnú hadicu až po špeciálny filtračný systém sú naše komponenty navzájom optimálne zosúladené. Multifunkčné vysávače Kärcher tak vždy spĺňajú špecifické požiadavky
danej oblasti použitia a starajú sa o nekompromisnú čistotu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

2

2
INDOOR

1

2

1

Súprava na renováciu

2

Súprava na čistenie interiéru auta

Veľké nečistoty z prestavby alebo domácich prác odstránite

Či ide o koberčeky, autosedadlá, medzery alebo chúlos-

pomocou novej súpravy na renováciu obzvlášť efektívne

tivé prístrojové dosky – osvedčená súprava príslušenstva

a pohodlne. Ergonomicky tvarovaná rukoväť a kvalitná

umožňuje perfektné vyčistenie celého interiéru auta. Kär-

podlahová hubica zaručujú maximálne pohodlie pri práci.

cher súpravu ešte vylepšil: Extra dlhá štrbinová hubica sa

Vďaka vysokému saciemu výkonu raz-dva odstránite aj

teraz dostane do ešte užších medzier. Okrem toho sú tu dva

väčšie množstvo hrubej špiny.

nové sacie štetce:
Sací štetec s mäkkými štetinami umožňuje šetrné čistenie
chúlostivých povrchov, napr. prístrojovej dosky.
Sací štetec s tvrdými štetinami zaručuje čisté výsledky
na materiáloch, ktoré sa ťažko čistia, ako sú napríklad
koberčeky. Čistý bude každý kútik v aute.
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PRÍSLUŠENSTVO PRE VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA A SACIE HUBICE

INDOOR

Obzvlášť praktické a všestranné: súpravy príslušenstva Kärcher a špeciálne
hubice. Vďaka rozsiahlym možnostiam vybavenia sa dajú viacúčelové vysávače
využívať takmer všade. Pomocou súpravy na čistenie interiéru auta je napríklad
možné vyčistiť celý interiér osobného auta.

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Súpravy príslušenstva a sacie hubice

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Odsávacia súprava
pre elektrické náradie
2.863-112.0

Pružná sacia hadica (1 m) vrátane adaptéra na pripojenie hadice na odvádzacie hrdlo elektrického náradia (napr. dierovacia píla, elektrický hoblík atď.).
Takto možno priamo odsávať špinu vznikajúcu
pri práci.

20,99

Súprava na čistenie
interiéru auta
2.863-225.0

Prepracovaná súprava príslušenstva pre ešte po
hodlnejšie čistenie, hlavne ťažko prístupných miest.
Obsah: 1,5 m predlžovacia hadica, extra dlhá štrbinová hubica (nová), hubica na vysávanie auta, sacia
kefa s tvrdými štetinami (nová), sacia kefa s mäkkými štetinami (nová), utierka na okná a univerzálna
utierka z mikrovlákna.

69,99

Súprava na veľké
nečistoty
2.863-220.0

Úplne novo vyvinutá súprava príslušenstva na pohodlné a efektívne odstraňovanie hrubej špiny
každého druhu. Obsah: 1,7 m sacia hadica s rukoväťou, 2 sacie trubice à 0,5 m a podlahová hubica
na hrubú špinu. Priemer 45 mm.

64,99

Súprava štetcov na
čistenie interiéru auta
2.863-221.0

Súprava príslušenstva na čistenie povrchov
špeciálne v interiéri auta. Sací štetec s tvrdými
štetinami sa postará o dôkladné vyčistenie
čalúnenia a kobercov, napr. podlahových
koberčekov. Sací štetec s mäkkými štetinami
zaručuje šetrné čistenie chúlostivých povrchov,
ako je napríklad prístrojová doska alebo stredová
konzola.

19,99

Súprava pre domácnosť
2-dielna
2.863-002.0

Pomocou nožného spínača sa podlahová hubica
pohodlne prepína a hodí sa tak na koberce, ako aj
na tvrdé plochy. Hubica na čalúnenie umožňuje
šetrné vysávanie čalúneného nábytku a autosedadiel.

34,99

INDOOR

PRÍSLUŠENSTVO PRE VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Prepínateľná hubica
na mokro-suché
vysávanie s držiakom
2.863-000.0

Prepínateľná hubica na mokro-suché vysávanie sa
vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami: optimálne
zbieranie špiny tak pri vysávaní suchých, ako aj
mokrých hmôt vďaka dvom štetinovým, príp. gumeným lištám. Najkomfortnejšie prispôsobenie typu
znečistenia pomocou nožného spínača. Keďže má
veľmi dobré klzné vlastnosti vďaka bočným kolieskam, na vysávanie nie je potrebné vynakladať veľkú
silu. Vrátane držiaku na odkladanie podlahovej
hubice na stroj.

24,99

Extra dlhá štrbinová
hubica, úzka
2.863-223.0

Od základu prerobená extra dlhá štrbinová hubica.
Teraz ešte užšia pre ešte lepšiu manipuláciu.

11,99

Hubica na auto
2.863-145.0

Na jednoduché a rýchle čistenie autosedadiel, kobercov, batožinového priestoru a priestoru
pod nohami.

14,99

Sacia kefa s tvrdými
štetinami
2.863-146.0

Na dôkladné čistenie čalúnenia a kobercov v aute.
Ľahko s ňou odstránite aj prischnutú špinu.

22,99

Sacia kefa s mäkkými
štetinami
2.863-147.0

Na šetrné čistenie chúlostivých plôch vo vozidlách,
napr. prístrojovej dosky, stredovej konzoly,
reproduktorov.

25,99

Turbokefa na čalúnenie
2.903-001.0

Praktická hubica s rotujúcou kefou poháňanou
vzduchom. Čistí čalúnený nábytok a textilné plochy.
Ideálna na odstraňovanie zvieracích chlpov.
Pracovná šírka 160 mm.

49,99

Sacie hubice
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PRÍSLUŠENSTVO PRE VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

FILTRE A FILTRAČNÉ VRECKÁ

INDOOR

Patrónový filter a plochý skladaný filter Kärcher presviedčajú veľkou filtračnou
plochou na minimálnom priestore. Dajú sa ľahko vymieňať. Kärcher ponúkanými
papierovými vreckami a vreckami z netkanej textílie zabezpečuje vynikajúci filtračný výkon a vysokú odolnosť proti pretrhnutiu.

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Papierové filtre
pre WD/MV 2
6.904-322.0

Papierové filtračné vrecká s vynikajúcim filtračným
11,99
(2,398/kus)
výkonom a vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu.
Balenie: 5 kusov

Papierové filtre
pre WD/MV 3
6.959-130.0

Papierové filtračné vrecká s vynikajúcim filtračným
11,99
(2,398/kus)
výkonom a vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu.
Balenie: 5 kusov

Filtračné vrecká
z netkanej textílie
pre WD/MV 4, 5, 6
2.863-006.0

Extrémne odolné proti pretrhnutiu, vysoký stupeň
zachytávania prachu. Umožňujú výrazne dlhšie
vysávanie ako s papierovými filtračnými vreckami.
Balenie: 4 kusy

Filtračné vrecká
z netkanej textílie
pre WD 7.XXX
6.904-413.0

Filtračné vrecká z netkanej textílie. Extrémne
14,99
odolné proti pretrhnutiu, vysoký stupeň zachytáva- (3,748/kus)
nia prachu. Umožňuje výrazne dlhšie vysávanie ako
s papierovými filtračnými vreckami.
Balenie: 4 kusy

Penový filter
pre WD/MV 2, 3
5.731-595.0

Penový filter len na mokré vysávanie, je možné ho
čistiť vodou.

Patrónový filter
pre WD/MV 2, 3
6.414-552.0

Hodí sa pre všetky uvedené typy strojov Kärcher.
Umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny
filtra.

14,99

Plochý skladaný filter
pre WD 4, WD 5, WD 6
2.863-005.0

Keďže je plochý skladaný filter uložený v kazete,
dá sa vymeniť jednoducho a rýchlo – úplne bez
kontaktu so špinou. Na mokré a suché vysávanie
bez výmeny filtra.

18,00

Patrónový filter
s nanovrstvou
pre WD 4.XXX, WD 5.XXX
6.414-960.0

Patrónový filter s nanovrstvou. Plná sacia sila
ostáva dlhšie zachovaná, pretože filter ostane
dlhšie čistý. Vyšší stupeň zachytávania prachu sa
stará o to, aby prach ostal tam, kde patrí. Umožňuje
mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.

19,99

Plochý skladaný filter
s nanovrstvou
pre WD 7. XXX
6.414-971.0

Umožňuje nonstop vysávanie suchej a mokrej špiny
bez výmeny filtra a bez prerušenia práce. Vďaka
nanovrstve ostáva dlhšie zachovaná úplná sacia
sila. Filter má veľmi vysoký stupeň zachytávania
prachu – prach ostáva tam, kde patrí.

18,99

Filtre a filtračné vrecká

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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14,00
(3,500/kus)

7,99

PRÍSLUŠENSTVO PRE VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE A VYSÁVAČE POPOLA

ŠPECIÁLNE VYUŽITIE

INDOOR

Špeciálne problémy si vyžadujú špecifické riešenia: Takto môžete napríklad krby,
pece alebo grily pomocou kvalitného kovového filtra na popol značky Kärcher
a viacúčelového vysávača Kärcher bez problémov zbaviť zvyškov popola.
Obzvlášť praktická je aj 3,5 m dlhá predlžovacia sacia hadica, ktorá pri práci
zaručuje optimálnu voľnosť pohybu.

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Filter na hrubé nečistoty
a popol Basic
2.863-139.0

Zloženie: 20 l nádoba a 1 m flexibilná kovová
sacia hadica. Čistenie krbov, záhradných grilov,
saunových pecí (na popol s teplotou do 40 °C). Hodí
sa aj na odstraňovanie veľkých nečistôt, ako sú
piesok a piliny. Hodí sa pre všetky viacúčelové
vysávače Home & Garden.

39,99

Filter na hrubé
nečistoty a popol
Premium
2.863-161.0

Zloženie: 20 l nádoba, 1 m flexibilná kovová sacia
hadica a jemný filter, ktorý bezpečne zadrží aj
jemný prach. Pre krby, záhradné grily, saunové
pece (na popol s teplotou do 40 °C), ako aj na veľké
nečistoty ako piesok a piliny. Hodí sa pre všetky
viacúčelové vysávače Home & Garden.

49,99

Kovová štrbinová hubica
(pre filter na hrubé
nečistoty a popol)
2.640-951.0

Extra dlhá kovová štrbinová hubica (360 mm) na
efektívne odstraňovanie popola z ťažko prístupných
miest, napr. v krboch, saunových peciach
a záhradných griloch. Okrem toho odstraňuje veľké
nečistoty, ako je piesok a piliny.

12,99

Predĺženie sacej
hadice 3,5 m
2.863-001.0

3,5 m dlhá predlžovacia sacia hadica sa hodí
pre všetky viacúčelové vysávače Kärcher
Home & Garden a zabezpečuje väčší akčný rádius
a lepšiu voľnosť pohybu.

32,99

Plochý skladaný filter
pre AD 3
6.415-953.0

Robustný plochý skladaný filter pre dlho trvajúci
sací výkon.

18,99

Extra dlhá štrbinová
hubica
pre AD 3
2.863-004.0

Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm) z ohňovzdorného materiálu na vysávanie studeného popola
z ťažko dostupných miest, napr. z krbu, kachľovej
pece, grilu.

14,99

Špeciálne využitie

Filtre a sacie hubice pre vysávače popola
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PRÍSLUŠENSTVO PRE TEPOVAČE - EXTRAKTORY

FILTRE, FILTRAČNÉ VRECKÁ A SACIE HUBICE

INDOOR

Tepovače-extraktory Kärcher sa výborne hodia nielen pre alergikov. K cieľovej
skupine patria aj domácnosti so zvieratami. S príslušným príslušenstvom sa dajú
tepovače - extraktory Kärcher využiť aj ako plne funkčné viacúčelové vysávače.

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Penový filter
pre SE 4XXX
5.731-595.0

Penový filter len na tepovanie a mokré vysávanie,
je možné ho čistiť vodou.

Papierové filtračné
vrecká pre SE 5.XXX
6.904-143.0

Papierové filtračné vrecká s vynikajúcim filtračným
17,99
(3,598/kus)
výkonom a odolnosťou voči roztrhnutiu.
Balenie: 5 kusov

Papierové filtračné
vrecká pre SE 4XXX
6.959-130.0

Papierové filtračné vrecká s vynikajúcim filtračným
11,99
(2,398/kus)
výkonom a odolnosťou voči roztrhnutiu.
Balenie: 5 kusov

Patrónový filter
pre SE 4XXX
6.414-552.0

Umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny
filtra.

14,99

Plochý skladaný filter
pre SE 5.XXX
6.414-498.0

Umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny
filtra

12,99

Hubica na čalúnenie
na mokré čistenie pre SE
2.885-018.0

Tepovacia hubica na hĺbkové čistenie čalúnenia
do hĺbky vyčistí čalúnený nábytok a autosedačky.
Pracovná šírka 110 mm.

29,00

Kefy
7,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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ČISTIACE STROJE PRE INTERIÉRY
Sú aj krajšie činnosti ako zdĺhavé upratovanie – hlavne medzi vlastnými štyrmi stenami. Preto Kärcher vyvinul
na čistenie interiéru veľké množstvo šikovných riešení pre bleskovú čistotu. Naše zariadenia podávajú plný
výkon, aby používateľ šetril silou a časom. Na konci je vždy žiarivá čistota. Teda, vysúkajte si rukávy a dajme sa
do práce!

Čistenie interiéru
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Vysávače s vodným filtrom
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Parné čističe			
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Vysávače			
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Parné žehliace systémy
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Akumulátorové metly		
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Parné vysávače			
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Zachytávač prachu z vŕtania
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Príslušenstvo			
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Leštiče s odsávaním			

strana

113

Čistiace prostriedky		
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Akumulátorové vysávače na okná
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ČISTENIE INTERIÉRU V DOMÁCNOSTI

2

1

INDOOR

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

Odstráni
baktérií

*

3

1

Intenzívny hĺbkový účinok bez chémie

2

Výsledky bez šmúh

Pomocou prirodzenej pary sa postarajú parné čističe Kär-

Kärcher svojim inovačným akumulátorovým vysávačom

cher o hygienickú čistotu do hĺbky pórov v celom dome!

na okná ponúka jednoduché, rýchle a presvedčivo dôkladné

Vďaka vysokej teplote pary, silnému rázu pary a s tým spo-

riešenie pre žiarivo čisté okná. Čistenie je úplne jednodu

jenému dobrému prevlhčeniu utierky, odstránia tieto zaria-

ché: Pomocou dodanej rozprašovacej fľaše a návleku z mik-

denia 99,99 percent baktérií vyskytujúcich sa na tvrdých

rovlákna sa najprv efektívne uvoľnia nečistoty. Následne sa

podlahách v domácnosti. Či už malé a šikovné, s nonstop

špinavá voda odsaje pomocou akumulátorového vysávača

parnou funkciou alebo s funkciou VapoHydro: Kärcher po-

na okná bez šmúh a kvapiek – pre absolútne čistý pohľad

núka pre každý nárok a potrebu vhodný model a tým ide

cez sklo.

álnu alternatívu k bežnému čisteniu.

Mimochodom: Inovačný akumulátorový vysávač na okná sa

SC 1 je rýchlo poruke a perfektne sa hodí na intenzívne

dá ideálne používať aj na steny spŕch alebo sklenené stoly.

čistenie v prípade potreby. Vďaka dobe nahrievania iba 30

Čo zostáva, je vždy perfektný lesk – bez šmúh, bez kva-

sekúnd je SC 3 ihneď pripravený na použitie. Dá sa okrem

piek.

toho permanentne dopĺňať a presviedča svojím inovačným
a komfortným systémom odvápňovania. Ako najsilnejší

2

parný čistič ponúka SC 5 perfektné ovládanie a vďaka

Akumulátorová metla K 55 Plus značky Kärcher sa dá v zá

funkcii VapoHydro hravo odstráni aj najnepoddajnejšie

vislosti od potreby vybaviť dvomi rôznymi kefami – výme

znečistenie. Pootočením gombíka sa do pary pridá horúca

na funguje celkom jednoducho stlačením tlačidla. Štan

voda a uvoľnená špina sa jednoducho spláchne. Parné

dardná kefa odstraňuje nečistotu jedným pohybom ruky

čističe Kärcher sa hodia na takmer všetky podlahové kry-

a umožňuje optimálne čistenie až po okraj. Špeciálne vy

tiny. Tieto zariadenia šetrne a efektívne uvoľnia aj mastnú

vinutou kefou na zvieracie chlpy sa dajú bez námahy od-

špinu z povrchov v kuchyni a kúpeľni.

strániť chlpy zo všetkých povrchov – špeciálne z kobercov.

Mimochodom: Aj žehlenie a čistenie okien ide týmito mul

Technológia kief zaručuje jednoduché a hygienické odstrá-

titalentmi rýchlejšie a ľahšie odruky! Ergonomické príslu-

nenie vlasov a chlpov zo samotnej kefy. Výhoda: Štetiny

šenstvo zaručuje zakaždým pohodlnú prácu vo všetkých

nesplstnatejú a ostávajú čisté.

Na rýchle príležitostné čistenie

možných oblastiach použitia.
*Pri dôkladnom čistení pomocou parného čističa Kärcher sa odstráni 99,99 percent všetkých bežných baktérií na bežných domácich tvrdých plochách.
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VYSÁVAČE S VODNÝM FILTROM

VYSÁVANIE BEZ FILTRAČNÉHO VRECKA Pr

Viacstupňový filtračný systém

Odnímateľný vodný filter

Systém pozostáva z inovačného
vodného filtra, umývateľného
medzifiltra a filtra HEPA 12
(EN 1822:1998).

Odnímateľná nádoba vodného filtra
sa jednoducho plní a čistí.

INDOOR

Vysávač s vodným filtrom DS 5.800 sa stará nielen o čisté podlahy, ale aj o čerstvý a čistý vzduch, a tým
o príjemnejšie prostredie v miestnosti. Okrem silného sacieho výkonu vďaka inovačnému vodnému filtru
odfiltruje zo vzduchu 99,9 % prachu. Zanechá iba čerstvý vzduch. Pretože na rozdiel od bežných vysáva
čov s filtračnými vreckami pracuje vodný filter DS 5.800 s prirodzenou silou vody.
Viacstupňový filtračný systém sa stará o to, aby boli zadržané aj mikroskopické čiastočky špiny. To, čo
vychádza von, nie je nič iné, ako odpadový vzduch vyčistený na 99,9 %. Umývateľný medzifilter s dlhou
životnosťou vyfiltruje z kondenzovaného vlhkého vzduchu drobné dispergované častice. Vysokovýkonný
HEPA filter 12 (EN 1822:1998) zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov.

DS 5.800
 Ideálny pre alergikov, odfiltruje 99,9 % prachu zo vzduchu a postará sa tak

o čerstvý a čistý vzduch a o príjemnú klímu v miestnosti
 Priečinok pre príslušentvo
 Nie je potrebné filtračné vrecko
 Ľahké čistenie
VODNÝ FILTER

ČERSTVÝ
VZDUCH

ČISTÝ
VZDUCH

Technické údaje
Výkon

W

900

Objem vodného filtra

l

2

Pripájací kábel

m

6,5

Akčný rádius

m

10,2

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

7,4

Rozmery (d × š × v)

mm

535 × 289 × 345

Výbava

DS 5.800

Sacia hadica

2,1 m

Vložka softgrip na rukoväti



Teleskopická sacia trubica



Prepínateľná podlahová hubica



Štrbinová hubica



Hubica na čalúnenie



HEPA 12 filter (EN 1822:1998)



Parkovacia poloha



Výbava zodpovedá DS 5.800

(HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) - obj. č.: 2.860-273.0) ( ((

Odpeňovač FoamStop neutrálny (30 ml)



Objednávacie číslo

1.195-210.0

Cena v €*

319,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na strane 139.
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VYSÁVAČE

EURÓPSKY ENERGETICKÝ ŠTÍTOK PRE VYSÁVAČE

INDOOR

To, čo Kärcher so svojimi viacúčelovými vysávačmi a vysávačmi s vodným filtrom už dávnejšie preuká
zal, sa teraz stáva zákonom v rámci celej Európy: úspešné čistenie s nižším výkonom. Energetický štítok
EÚ pre vysávače, ktorý je platný od 1. septembra 2014, obmedzuje menovitý výkon suchých vysávačov
napájaných zo siete na maximálne 1600 W. Každý stroj ponúkaný v Európe musí byť označený energetickým štítkom EÚ.

		 Energetická efektívnosť na prvý pohľad
		 Trieda energetickej efektívnosti je jednotná celo
európska klasifikácia a rozpoznať sa dá na prvý pohľad. Po
mocou zadelenia do tried od A po G platného od 1.9.2014 je
možné priame porovnanie. Základom zaradenia do určitej
triedy energetickej efektívnosti je ročná spotreba energie
(AE), ktorej hodnota sa vypočítavá z celého radu rôznych
parametrov. Rozhodujúci je tak hlavne príkon vysávača,
avšak v hodnotení sa zohľadňuje aj účinnosť čistenia.

25,8

Ročná spotreba energie
Ročná spotreba energie (AE) sa vzťahuje na defino
vaný počet čistiacich operácií (50 za 1 rok) na štandardnej
obytnej ploche (87 m²) a udáva sa ako referenčná hodnota
na energetickom štítku. Táto hodnota musí byť minimálne
< 62 kWh/a (trieda G) a na energetickom štítku je obzvlášť
zvýraznená. Skutočná ročná spotreba energie však závisí
od spôsobu používania, hlavne od stupňa znečistenia,
čistenej plochy a častosti čistenia.
kWh/rok

Hladina akustického výkonu
Nielen úspora energie je praktickou ochranou ži
votného prostredia, ale aj zníženie hlučnosti. Zvýšenie príp.
zníženie hladiny hluku o 3 dB(A) zodpovedá zdvojnásobeniu
hlučnosti príp. jej zníženie o polovicu. Takže vysávač s hladinou akustického výkonu 78 dB(A) je oproti vysávaču s hladinou akustického výkonu 81 dB(A) iba spolovice tak hlučný.
Údaj hladiny akustického výkonu na energetickom štítku
týmtopomáha pri objektívnom rozhodovaní.
72 dB

Trieda prachových emisií
Pri vysávači sú okrem čistiaceho výkonu význam
né aj prachové emisie a na energetickom štítku sa vykazujú
klasifikovane od A po G. Hodnoty prachových emisií stanovuje výrobca na základe štandardizovanej meracej metódy
podľa nariadenia EÚ.

ABCDEFG

	
ABCDEFG Trieda čistenia na tvrdých a kobercových
podlahách
Rozdiely medzi čistením tvrdých povrchov a kobercov sú vý
razné a nie je možné ich priamo porovnávať. Preto sa čistia
ce triedy vykazujú pre tvrdé podlahy a kobercové podlahy
zvlášť v triedach od A po G.
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VYSÁVAČE

ENERGETICKY ÚSPORNÉ VYSÁVAČE, KTORÉ MAJÚ FILIPA
Pomocou energeticky úsporných vysávačov série VC ide vysávanie extra rýchlo a obzvlášť ľahko od ruky.
Vysávače triedy efektívnosti A spájajú mimoriadne vysokú saciu silu s výnimočným komfortom.
Napríklad celosvetovo jedinečný systém QuickClick na rýchlu a jednoduchú výmenu hubíc. Alebo praktický systém EasySlider na obchádzanie prekážok, ktorý ochráni nábytok a vysávač pred škrabancami.

Rýchle striedanie medzi podlahovou
hubicou a príslušenstvom (štrbinová
hubica, hubica na čalúnenie a štetec
na nábytok). Výmena bez zohýbania.

Systém na obchádzanie prekážok
EasySlider

INDOOR

Jedinečný systém QuickClick

Prstenec otočný o 360° sa stará o to,
aby vysávač prekážky pri kontakte
automaticky obišiel. Nábytok a vysá
vač sa nepoškriabu.

VC 6
 Vysávače triedy energetickej efektívnosti A sa prezentujú vylepše
nými motormi a podlahovými hubicami; aj napriek nízkemu príkonu
iba 600 W ostáva sací výkon zachovaný

A
B
C
D
E
F
G

 Systém EasySlider na obchádzanie prekážok pre šetrné vysávanie
 Jedinečný systém QuickClick pre rýchlu a jednoduchú výmenu hubíc
 Rýchle striedanie medzi podlahovou hubicou a príslušenstvom
Technické údaje
A

Trieda energetickej efektívnosti
Príkon

W

600

Akčný rádius

m

10

Objem filtračného vrecka

l

4

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

6,6

Rozmery (d × š × v)

mm

383 × 370 × 373

Výbava zodpovedá VC 6 Premium

Výbava

VC 6 Premium

VC 6

Sacia hadica

2,3 m / so zahnutou rukoväťou

2,3 m / so zahnutou rukoväťou

Prepínateľná podlahová hubica





Integrované príslušenstvo QuickClick:
štetec na nábytok, hubica na čalúnenie,
teleskopická štrbinová hubica





Na rukoväti (tlačidlo +/–) s prí-

na zariadení

Elektrická regulácia sacej sily

davnou funkciou stand-by

HEPA 12 filter (EN 1822:1998)



(Obj. č.: 6.414-805.0) (



(Obj. č.: 6.414-805.0) (

Filtračné vrecko z netkanej textílie



(Obj. č.: 6.904-329.0) (



(Obj. č.: 6.904-329.0) (

Teleskopická sacia trubica





Vložka Softgrip na rukoväti





Ukazovateľ výmeny filtra





Automatické rolovanie kábla





Objednávacie číslo

1.195-605.0

1.195-600.0

Cena v €*

309,99

269,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137.
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AKU METLY

RÝCHLEJŠIE AKO VYSÁVAČ – POHODLNEJŠIE AKO METLA Pr

INDOOR

Akumulátorová metla Kärcher je ideálna na príležitostné vyčistenie kobercov a tvrdých podláh. Používa
sa vtedy, keď je použitie vysávača príliš nepohodlné a metla príliš nepraktická. S batériou poháňaným
zametacím valcom je špina rýchlo odstránená – bez obťažujúceho kábla, bez zbytočného zohýbania.
Na efektívne odstraňovanie zvieracích chlpov ponúka Kärcher špeciálnu kefu na zvieracie chlpy
s celosvetovo jedinečnou technológiou kefovania.

Čistenie v blízkosti okrajov

Kefa na zvieracie chlpy

Pomocou prídavnej kruhovej kefky
môžete s K 55 Pet Plus čistiť v blízkosti okrajov.

Dôkladne odstráni zvieracie chlpy
zo všetkých podlahových krytín.
Vďaka inovačnej technológii kief jednoduché a hygienické odstraňovanie
vlasov, aj z kefy.

K 55 PET PLUS
 Flexibilné možnosti využitia vďaka výmene kief
 2 rôzne kefy v štandardnej výbave
 Jednoduché a hygienické vyberanie kefy kvôli vyčisteniu
alebo výmene iba jedným stlačením tlačidla

Technické údaje
Vyčistená plocha na jedno nabitie

m2

60-100

Pracovná šírka štandardná kefa

mm

265

Pracovná šírka kefa na zvieracie chlpy

mm

235

Objem nádoby

l

0,5

Hmotnosť vrátane batérie

kg

2,1

Napätie batérie

V

4,8

Výdrž batérie

min

30

Rozmery (d × š × v)

mm

260 × 300 × 96

Výbava

K 55 Pet Plus

Kefa na zvieracie chlpy

vyberateľná

Štandardná kefa

vyberateľná

Nástenný držiak



Nabíjačka



Batéria s dlhou životnosťou



Objednávacie číslo

1.258-509.0

Cena v €*

79,99

Výbava zodpovedá K 55 Pet Plus

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137.
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ZACHYTÁVAČ PRACHU Z VŔTANIA

BEZPRAŠNÉ VŔTANIE S DDC 50 Pr

INDOOR

Otvory sa vyvŕtajú rýchlo. O to dlhšie ale trvá upratanie jemného prachu z vŕtania. Tento problém rieši
zachytávač prachu z vŕtania DDC 50 značky Kärcher. Pomocou vákua sa pevne prisaje na všetky povrchy
v interiéri. Potom pri vŕtaní spoľahlivo zachytáva vznikajúci prach.

Čisté riešenie

Celkom jednoducho

Vďaka uchyteniu pomocou vákua sa
pevne prisaje na stenu a zachytáva
prach z vŕtania priamo v mieste jeho
vzniku. Nie je potrebné ďalšie zaria
denie ani príslušenstvo.

Zariadenie priložte, zapnite, vŕtajte
a po skončení práce DDC 50 vypnite.
A to je všetko. Kärcher zachytávač
prachu DDC 50 je vhodný na každú
vŕtačku do veľkosti vrtáka 10 mm.

DDC 50
 Uchytenie pomocou vákua na všetky bežné steny v interiéri
 Nie je potrebný ďalší vysávač
	Vhodný na každú vŕtačku a do veľkosti vrtáka 10 mm
	Obidve ruky sú voľné na vŕtanie

Technické údaje

Výbava zodpovedá DDC 50

Objem nádoby

cm3

23

Veľkosti vrtákov

mm

max. 10

Hmotnosť

g

236

Rozmery (d × š × v)

mm

160 × 80 × 40

Výbava

DDC 50

Batérie: 2 x 1,5 V Mignon AA LR 6



Ochranný kryt



Objednávacie číslo

1.679-100.0

Cena v €*

24,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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LEŠTIČ S ODSÁVANÍM

LEŠTIČ S ODSÁVANÍM FP 303 – SUPER LESKLÝ SYSTÉM Pr

INDOOR

Teraz je leštenie úplne jednoduché: FP 303 sa stará o perfektné výsledky čistenia. Používa sa na najrôz
nejších podlahových krytinách, ako sú parkety, laminát, kameň, PVC, korok alebo linoleum. Obsluha je
pritom veľmi jednoduchá a k dispozícii sú mnohé praktické detaily. Napríklad trojuholníkový tvar, s kto
rým dobre vyleštíte dokonca aj kúty. Prach z leštenia sa jednoducho odsáva a kábel sa navíja na držiaky
priamo na rúčke. Takto je leštenie zábavné!

Leštenie kútov
Vďaka optimalizovanému trojuholní
kovému tvaru leštiacej hlavy sa ľahšie
dosahujú kúty.

Ergonomická rukoväť
Pre pohodlnú a neunavujúcu prácu.
Na rúčke je umiestnený kvalitný textilný vak, ktorý obsahuje filtračné
vrecko. V zvláštnom priečinku na
príslušenstvo úsporne odložíte leštiace pady.

FP 303
 Optimálny výsledok čistenia vďaka vysokým otáčkam
 Ergonomická konštrukcia a optimalizovaný tvar
 Odkladanie príslušenstva na stroji

Technické údaje
Otáčky

ot/min

1 000

Príkon

W

600

Dĺžka kábla

m

7

Pracovná šírka

mm

290

Objem filtračného vrecka

l

4

Hmotnosť

kg

6,6

Rozmery (d × š × v)

mm

385 × 339 × 1 162

Výbava

FP 303

Leštiace pady

3 ks

Papierové filtračné vrecko

1 ks

Navíjanie kábla



Výbava zodpovedá FP 303

(Obj. č.: 6.904-128.0)

Textilný vak vrátane priečinka na príslušenstvo



Objednávacie číslo

1.056-820.0

Cena v €*

229,99

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 138 – 141.
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AKUMULÁTOROVÉ VYSÁVAČE NA OKNÁ

NOVÁ DEFINÍCIA UMÝVANIA OKIEN

INDOOR

Vďaka praktickej odsávacej funkcii a jednoduchej manipulácii ide umývanie okien s novými akumulátoro
vými vysávačmi na okná značky Kärcher výrazne ľahšie a približne trikrát rýchlejšie ako bežným spôsobom. Kvapkajúca voda a mláky sú už minulosťou. Tieto zariadenia sa ale ideálne hodia aj na iné hladké
povrchy, ako sú zrkadlá alebo obkladačky. Výsledok je vždy rovnaký: žiarivá čistota bez šmúh a zvyškov.

3

3

WV 5 - Vytrvalý

3

WV 2 - Ľahký

2

1

Silný výber: akumulátorové vysávače na okná Kärcher

3

Perfektná čistota – aj pri vysokých oknách

Vytrvalý - WV 5. Dlhá výdrž batérie - náhradná batéria.

Aj vysoké okenné plochy, ako sú napríklad v zimných zá

Ľahký

hradách, je možné pomocou akumulátorového vysávača

- WV 2. Malý a šikovný.

na okná vyčistiť optimálne a bez veľkej námahy. Umožňuje
2

Čistenie okien – rýchlo, pohodlne a čisto

šenstva. Súprava obsahuje návlek z mikrovlákna s abrazív-

vysávača na okná urobil Kärcher revolúciu v umývaní

nymi prúžkami, pomocou ktorého spoľahlivo a bez námahy

okien – a sperfekcionalizoval ho. Tieto zariadenia výrazne

odstránite aj priľnutú špinu, ako aj dve teleskopické tyče:

uľahčujú čistenie okien a iných hladkých povrchov a šetria

jednu na uchytenie zariadenia a jednu na uchytenie návle

čas a námahu.

ku z mikrovlákna. Tyče sa dajú vysunúť od 1,2 do 2 metrov.

Múdra kombinácia sprejovej fľaše a stierky, ako aj odsávacej funkcie vysávača okien, sa stará o maximálne efektívne
čistenie a žiarivo čisté okná – bez šmúh a zvyškov. Šikovné
a ergonomické akumulátorové vysávače na okná značky
Kärcher okrem toho umožňujú obzvlášť hygienické čistenie
okien, pretože nedochádza ku kontaktu so špinavou vodou.
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to praktická predlžovacia súprava z našej ponuky príslu-

Žiaden nie je ako originál! Ako vynálezca akumulátorového

AKUMULÁTOROVÉ VYSÁVAČE NA OKNÁ

PRVÝ VYSÁVAČ NA OKNÁ S NÁHRADNOU BATÉRIOU

INDOOR

S WV 5 prináša Kärcher – vynálezca akumulátorového vysávača na okná – na trh zariadenie, ktoré ďalej
vylepšuje jednoduché čistenie bez šmúh a kvapkania. Vďaka predĺženej výdrži batérie a praktickému systému výmeny batérie je možné čistiť okná bez prestávky.
Rukoväť s mäkkým povrchom sa stará o to, aby WV 5 Plus prekonal svojich predchodcov v oblasti mani
pulácie a ergonómie. Ďalej je toto zariadenie vybavené dištančnými prvkami na sacej hubici pre ešte lepšie výsledky čistenia, až po hrany okien.

Vyberateľná batéria
Vďaka vyberateľnej batérii
a možnosti dokúpenia
náhradnej batérie, vyčistíte
všetky okná bez prerušovania kvôli nabíjaniu.

Pohodlné čistenie okrajov
Vďaka manuálne nastaviteľnému dištančnému prvku je
možné dosiahnuť perfektný
výsledok čistenia bez šmúh
až po okraje okien.

Ukazovateľ stavu nabitia
batérie
Tri LED diódy nad hlavným
vypínačom signalizujú
aktuálny stav nabitia.

Príjemná rúčka
Pogumovaním rúčky sa
manipulácia so zariadením
citeľne zlepšila.

WV 5 PLUS
 Vyberateľná batéria
 Kompletné riešenie na čistenie hladkých povrchov
 Pohodlné čistenie okrajov
 Žiadna kvapkajúca voda vďaka elektrickému odsávaniu vody
OD VYNÁLEZCU
VYSÁVAČOV NA OKNÁ

ČISTENIE OKIEN
S KÄRCHER ČISTIČOM WV

JEDINÝ
ORIGINÁL

RÝCHLEJŠIE
AKO BEŽNÝMI METÓDAMI

ŽIADNE ŠMUHY

ŽIADNE KVAPKY

Technické údaje
Nádoba na špinavú vodu

ml

100

Výdrž batérie

min

35
185

Čas nabíjania batérie

min

Vyčistená plocha na jedno nabitie

m2

105 = 35 okien

Pracovná šírka odsávacej hubice

mm

280

Hmotnosť vrátane batérie

kg

0,7

Rozmery (d × š × v)

mm

125 × 280 × 325

Výbava zodpovedá WV 5 Non-Stop Cleaning Kit

Výbava

WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit

WV 5

Sieťový adaptér





Nabíjacia stanica



Lítium-íonová batéria (vymeniteľná)



(

Lítium-íonová batéria (náhradná)



(

Sprejová fľaša s návlekom z mikrovlákna



–

(Obj. č.: 2.633-125.0)


–

(Obj. č.: 2.633-123.0)



Koncentrát na čistenie okien (1x20 ml)



Objednávacie číslo

1.633-443.0

1.633-440.0

Cena v €*

109,99

89,-

(Obj. č.: 6.295-302.0)



(Obj. č.: 6.295-302.0)

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 138 – 141.
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AKUMULÁTOROVÉ VYSÁVAČE NA OKNÁ

ĽAHKÝ, MALÝ, ŠIKOVNÝ AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ NA OKNÁ Pr

Kompaktný a šikovný

Ľahký a tichý

Pomocou akumulátorového vysávača
na okná pohodlne dosiahnete aj
na dolný okraj okna.

Nízka hmotnosť a nerušivá hlučnosť
robia umývanie okien s WV 2 teraz
ešte pohodlnejším.

INDOOR

S akumulátorovým vysávačom na okná WV 2 je umývanie okien pohodlnejšie ako kedykoľvek predtým.
Model je výrazne menší ako jeho predchodca a umožňuje tak perfektné odsávanie až po dolný okraj
okna. Zariadenie je počas prevádzky veľmi tiché a na jedno nabitie batérie vyčistí cca. 75 m² okennej
plochy. Čistenie okien ešte nikdy nebolo tak príjemné.

WV 2 PLUS
 Kompletné riešenie na čistenie hladkých povrchov
 Ľahký, tichý, kompaktný a šikovný
 Žiadna kvapkajúca voda vďaka elektrickému odsávaniu vody
OD VYNÁLEZCU
VYSÁVAČOV NA OKNÁ

ČISTENIE OKIEN
S KÄRCHER ČISTIČOM WV

JEDINÝ
ORIGINÁL

RÝCHLEJŠIE

ŽIADNE ŠMUHY

AKO BEŽNÝMI METÓDAMI

ŽIADNE KVAPKY

Technické údaje
Nádoba na špinavú vodu

ml

100

Výdrž batérie

min

25
140

Čas nabíjania batérie

min

Vyčistená plocha na jedno nabitie

m2

75 = 25 okien

Pracovná šírka odsávacej hubice

mm

280

Hmotnosť vrátane batérie

kg

0,6

Rozmery (d × š × v)

mm

120 × 280 × 320

Výbava zodpovedá WV 2 Plus

Výbava

WV 2 Plus

Sieťový adaptér



Lítium-íonová batéria



Sprejová fľaša s návlekom z mikrovlákna



Koncentrát na čistenie okien (1x20 ml)



Objednávacie číslo

1.633-301.0

Cena v €*

79,99

(Obj. č.: 6.295-302.0)

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 138 – 141.
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PARNÉ ČISTIČE

PARNÉ ČISTIČE: ČISTENIE DO HĹBKY PÓROV BEZ CHÉMIE

INDOOR

Rad parných čističov Kärcher ponúka na každé použitie perfektný parný čistič. Tieto stroje čistia úplne
bez chémie a dajú sa použiť prakticky všade. Či už v kúpeľni, kuchyni alebo obývačke – odstránia
99,99 % všetkých bežných domácich baktérií z tvrdých plôch. Sú prínosom pre hygienu a ponúkajú vyšší
čistiaci výkon ako bežné ručné čistiace metódy pomocou čistiacich prostriedkov**. Intenzívna para a vše
stranné príslušenstvo sa postarajú o to, aby boli armatúry, obkladačky, varné dosky, digestory a dokonca
aj najmenšie škáry a kútiky dôkladne čisté.
1

SC 5

2

SC 4

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

SC 3

3

SC 2

3

SC 1

3

Odstráni
baktérií

1

**

Silný výber: všestranný rad SC

SC 5 – 	 najsilnejší, vďaka funkcii VapoHydro odstráni aj
nepoddajnú špinu

3

Čistota v celom dome

Koniec namáhavému umývaniu a drhnutiu! Vysoko efektívne parné čističe Kärcher umožňujú čistenie bez námahy

SC 4 – pohodlný, s odnímateľnou nádržou

a postarajú sa o perfektnú čistotu v celom dome. Zaria

SC 3 – vždy pripravený, s najkratšou dobou nahrievania

denia sú všestranne využiteľné a vďaka rozmanitému

SC 2 – základný, perfektný štart do čistenia parou

príslušenstvu nahrádzajú množstvo bežných čistiacich

SC 1 – kompaktný, šikovný a okamžite použiteľný

pomôcok. Ku klasickým oblastiam využitia patria bežné
tvrdé podlahy v domácnosti v celej obytnej časti, kuchyňa

2

Čistota do hĺbky pórov bez chémie

(napr. armatúry, umývadlo, digestor, pracovné plochy),

Vedecké testy potvrdzujú: Parné čističe Kärcher odstránia

ako aj kúpeľňa (napr. sprchovací kút, armatúry, umývadlá,

99,99 % všetkých bežných baktérií v domácnostiach na tvr-

obkladačky, škáry).

dých plochách – a to úplne bez chémie, iba pomocou pary.**
Vďaka vysokej teplote pary a dobrému prevlhčeniu utierok
sa baktérie spoľahlivo eliminujú.
Pre zdravé bývanie – vhodné pre deti a alergikov

**
** *
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Pri dôkladnom čistení pomocou parného čističa Kärcher sa odstráni 99,99 percent všetkých bežných baktérií na bežných domácich tvrdých plochách.
Pri dôkladnom čistení parným čističom Kärcher je čistiaci výkon lepší ako pri čistení ručným mopom a čistiacim prostriedkom.
Testované podľa medzinárodných výkonových noriem.

PARNÉ ČISTIČE

SC 5 – NAJSILNEJŠÍ - PERFEKTNÝ VÝKON, PERFEKTNÁ MANIPULÁCIA

Extra čisté vďaka funkcii VapoHydro

Komfortná podlahová hubica

Pri nepoddajnom znečistení je možné
vďaka funkcii VapoHydro pridávať
horúcu vodu. Para uvoľní špinu –
voda ju spláchne preč!

Ergonomická podlahová hubica Com
fort Plus s flexibilným kĺbom sa pri
spôsobí výške obsluhy. Pri výmene
návleku sa vďaka systémuna výmenu
návlekov s 2 klapkami predchádza
kontaktu so špinou.

INDOOR

V spojení s inovačnou podlahovou hubicou Comfort Plus je čistenie výkonným parným čističom SC 5
obzvlášť ergonomické a pohodlné. Zvláštny komfort čistenia ponúka aj funkcia VapoHydro: Podľa potreby
sa môže pridať horúca voda a špina uvoľnená parou sa tak jednoducho a pohodlne spláchne. Ide to úplne
jednoducho.

SC 5
 Kontinuálna práca vďaka odnímateľnej, permanentne dopĺňateľnej nádrži
 Funkcia vodnej pary VapoHydro
 Optimálne čistenie vďaka efektívnej lamelovej technike
 Bezdotyková výmena utierky bez kontaktu so špinou
ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

Odstráni
baktérií

**

ČISTÍ LEPŠIE AKO MOP

MULTIFUNKČNOSŤ

Hygienickejší
a lepší čistiaci
výkon

***

BEZ NÁMAHY

Technické údaje
Plošný výkon

m2

150

Čas nahrievania

min

3

Objem nádrže + odnímateľnej nádrže

l

0,5 + 1,5

Max. tlak pary

bar

4,2

Ohrievací výkon

W

2 200

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

6

Rozmery (d × š × v)

mm

439 × 301 × 305

Výbava zodpovedá SC 5 Iron Kit

Výbava

SC 5 Iron Kit

Detská poistka / bezpečnostný ventil

/ 

SC 5
/ 

Regulácia množstva pary

viacstupňová na zariadení

viacstupňová na zariadení

Integrovaný plniaci lievik



(



Systém dvoch nádrží



(

Súprava na čistenie podlahy

Comfort Plus



(

Comfort Plus

Ručná hubica, bodová tryska, kruhová kefka



Utierka z mikrovlákna na podlahu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-020.0)

1 ks


(Obj. č.: 2.863-020.0)

Froté návlek na ručnú hubicu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-174.0)

1 ks

(Obj. č.: 2.863-174.0)

Parotlaková žehlička



(
(Obj. č.: 6.295-206.0)

–

Odvápňovacie tyčinky

3 ks

Objednávacie číslo

1.512-503.0

3 ks

1.512-500.0

(Obj. č.: 6.295-206.0)

Cena v €*

449,99

399,- namiesto 409,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 138 – 141.
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PARNÉ ČISTIČE

SC 4 – POHODLNÝ - ČISTENIE A ŽEHLENIE NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI Pr

Odnímateľná nádrž

Lepšie žehliť (len SC 4 Iron Kit)

Nonstop para – na prácu bez prerušovania: Nádrž sa rýchlo a jednoducho
vyberá a dá sa naplniť pri vodovodnom kohútiku.

Parotlakové žehličky Kärcher ušetria
až 50 % času. Kontinuálny tlak pary
uľahčí dokonca aj žehlenie hrubých
látok.

INDOOR

Tieto všestranné zariadenia sa dajú využiť dokonca aj na žehlenie: Jednoducho sa vymení čistiace
príslušenstvo za parotlakovú žehličku Kärcher (platí len pre modely Iron Kit), pri vodovodnom kohútiku
sa naplní odnímateľná nádrž parného čističa SC 4 a môže sa začať. Intenzívna para ušetrí až 50 % času
žehlenia.

SC 4
 Kontinuálna práca vďaka odnímateľnej, permanentne dopĺňateľnej nádrži
 Priečinok na uloženie kábla
 Optimálne čistenie vďaka efektívnej lamelovej technike
 Bezdotyková výmena utierky bez kontaktu so špinou
ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

Odstráni
baktérií

**

ČISTÍ LEPŠIE AKO MOP

MULTIFUNKČNOSŤ

Hygienickejší
a lepší čistiaci
výkon

***

BEZ NÁMAHY

Technické údaje
Plošný výkon

m2

100

Čas nahrievania

min

4

Objem nádrže + odnímateľnej nádrže

l

0,5 + 0,8

Max. tlak pary

bar

3,5

Ohrievací výkon

W

2 000

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

4

Rozmery (d × š × v)

mm

380 × 251 × 273

Výbava zodpovedá SC 4 Iron Kit

Výbava

SC 4 Iron Kit

Detská poistka / bezpečnostný ventil

/ 

SC 4
/ 

Regulácia množstva pary

na rukoväti

na rukoväti

Integrovaný plniaci lievik



(



Systém dvoch nádrží



(

Súprava na čistenie podlahy

Comfort Plus



(

Comfort Plus

Ručná hubica, bodová tryska, kruhová kefka



Utierka z mikrovlákna na podlahu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-020.0)

1 ks


(Obj. č.: 2.863-020.0)

Froté návlek na ručnú hubicu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-174.0)

1 ks

(Obj. č.: 2.863-174.0)

Parotlaková žehlička



(
(Obj. č.: 6.295-206.0)

–

Odvápňovacie tyčinky

3 ks

Objednávacie číslo

1.512-408.0

3 ks

1.512-405.0

(Obj. č.: 6.295-206.0)

Cena v €*

329,99

229,-

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
** Pri dôkladnom čistení pomocou parného čističa Kärcher sa odstráni 99,99 percent všetkých bežných baktérií na bežných domácich tvrdých plochách. *** Pri dôkladnom čistení
parným čističom Kärcher je čistiaci výkon lepší ako pri čistení ručným mopom a čistiacim prostriedkom. Testované podľa medzinárodných výkonových noriem.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 138 – 141.
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PARNÉ ČISTIČE

SC 3 – NAJRÝCHLEJŠÍ - S NONSTOP PAROU, OKAMŽITE PRIPRAVENÝ

INDOOR

Nová generácia parných čističov dodáva paru nonstop – bez prerušovania práce a dlhej čakacej doby.
Vďaka maximálne krátkej dobe nahrievania, iba 30 sekúnd, je SC 3 prakticky ihneď pripravený na použi
tie. Nádrž na vodu sa dá kedykoľvek doplniť bez toho, aby vznikali obťažujúce prestávky. Celý dom tak
plnou parou zažiari čistotou.

Krátka doba nahrievania

Proti vodnému kameňu

Koniec dlhému čakaniu! S dobou
nahrievania iba 30 sekúnd je SC 3
prakticky vždy pripravený na použitie.

Vďaka inteligentnej a efektívnej
odvápňovacej kartuši sa naplnená
voda automaticky kompletne zbaví
vápnika. Nádrž sa dá kedykoľvek
bez problémov doplniť – pre nonstop
paru bez prerušovania práce.

SC 3
 Kontinuálna práca vďaka permanentne dopĺňateľnej nádrži
 Už po 30 sekundách pripravený na použitie
 Nie je potrebné odvápňovanie vďaka odvápňovacej technológii
 Súprava na čistenie podlahy Comfort
ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

Odstráni
baktérií

**

ČISTÍ LEPŠIE AKO MOP

MULTIFUNKČNOSŤ

Hygienickejší
a lepší čistiaci
výkon

***

BEZ NÁMAHY

Technické údaje
Plošný výkon

m2

75

Čas nahrievania

min

0,5

Objem nádrže

l

1

Max. tlak pary

bar

3,5

Ohrievací výkon

W

1 900

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

3,1

Rozmery (d × š × v)

mm

360 × 236 × 253

Výbava

Výbava zodpovedá SC 3

SC 3

Detská poistka / bezpečnostný ventil

/ 

Regulácia množstva pary

na rukoväti

Integrovaný plniaci lievik



Súprava na čistenie podlahy

Comfort

(

Ručná hubica, bodová tryska, kruhová kefka



Froté utierka na podlahu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-173.0)

Froté návlek na ručnú hubicu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-174.0)

Odvápňovacia kartuša

1 ks

(Obj. č.: 2.863-018.0)

Objednávacie číslo

1.513-000.0

Cena v €*

159,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
** Pri dôkladnom čistení pomocou parného čističa Kärcher sa odstráni 99,99 percent všetkých bežných baktérií na bežných domácich tvrdých plochách. *** Pri dôkladnom čistení
parným čističom Kärcher je čistiaci výkon lepší ako pri čistení ručným mopom a čistiacim prostriedkom. Testované podľa medzinárodných výkonových noriem.
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PARNÉ ČISTIČE

SC 2 – ZÁKLADNÝ MODEL - PRESNE TO SPRÁVNE NA ZAČIATOK

Multifunkčné vybavenie

Tvrdé podlahy

Čistenie rôznych povrchov podľa
potreby pomocou podlahovej hubice,
ručnej hubice, kruhovej kefky a po
dobne. Pomocou bodovej a kruhovej
kefky vyčistíte škáry a armatúry ob
ratom ruky.

Hygiena bez drhnutia: Vďaka lamelo
vej technológii sa para rovnomerne
rozvedie po celom návleku a špinu
uvoľní šetrne a efektívne.

INDOOR

Či ide o tvrdé podlahy, armatúry v kúpeľni a kuchyni, obkladačky, okná, sprchovacie kúty alebo iné tvrdé
povrchy – výkonné parné čističe Kärcher sa dajú využiť prakticky v celej domácnosti. Vďaka svojej kom
paktnosti a výkonnosti je SC 2 perfektným zariadením pre dobrý štart do fascinujúceho sveta parného
čistenia.

SC 2
 Ľahké, kompaktné zariadenie
 Súprava na čistenie podlahy Comfort
ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

Odstráni
baktérií

**

ČISTÍ LEPŠIE AKO MOP

MULTIFUNKČNOSŤ

Hygienickejší
a lepší čistiaci
výkon

***

BEZ NÁMAHY

Technické údaje
Plošný výkon

m2

75

Čas nahrievania

min

6,5

Objem nádrže

l

1

Max. tlak pary

bar

3,2

Ohrievací výkon

W

1 500

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

2,9

Rozmery (d × š × v)

mm

380 × 254 × 260

Výbava

Výbava zodpovedá SC 2

SC 2

Detská poistka / bezpečnostný ventil

/ 

Regulácia množstva pary

na rukoväti

Integrovaný plniaci lievik



Súprava na čistenie podlahy

Comfort

(

Ručná hubica, bodová tryska, kruhová kefka



Froté utierka na podlahu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-173.0)

Froté návlek na ručnú hubicu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-174.0)

Odvápňovacie tyčinky

3 ks

(Obj. č.: 6.295-206.0)

Objednávacie číslo

1.512-000.0

Cena v €*

124,99

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 138 – 141.
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PARNÉ ČISTIČE

SC 1 – KOMPAKTNÝ MODEL - MALÝ, ŠIKOVNÝ A SKLADNÝ

INDOOR

Ručný parný čistič Kärcher je príjemne kompaktný. Prakticky sa dá odkladať priamo na mieste použitia
– napríklad v malých kuchynských alebo kúpeľňových skrinkách. SC 1 je vždy rýchlo poruke, čím sa ide
álne hodí na spontánne použitie. Aj napriek šikovnej veľkosti je zariadenie veľmi výkonné a postará sa
o hygienickú čistotu až do hĺbky pórov.

Malý, šikovný a skladný

Intenzívny ráz pary s tlakom 3,0 bar

Zariadenie je možné odkladať priamo
v mieste použitia, čím je vždy rýchlo
poruke. V odkladacom vrecku nájde
svoje miesto príslušenstvo. Tak ostane
všetko spolu a môže sa odložiť spolu
so zariadením.

Jednoduché odstraňovanie znečistenia každého druhu – aj na ťažko do
stupných miestach .

SC 1
 Jednoduché odkladanie vďaka kompaktnému tvaru
 Na príležitostné čistenie až do hĺbky pórov
 Rýchlo pripravený na použitie

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

Odstráni
baktérií

**

ČISTÍ LEPŠIE AKO MOP

MULTIFUNKČNOSŤ

Hygienickejší
a lepší čistiaci
výkon

***

BEZ NÁMAHY

Technické údaje
20

Plošný výkon

m2

Čas nahrievania

min

3

Objem nádrže

l

0,2

Max. tlak pary

bar

3

Ohrievací výkon

W

1 200

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

1,58

Rozmery (d × š × v)

mm

321 × 127 × 186

Výbava zodpovedá SC 1 Premium Floor Kit

Výbava

SC 1 Premium Floor Kit

Detská poistka / bezpečnostný ventil

/ 

Integrovaný plniaci lievik


(

Súprava na čistenie podlahy

Comfort

Predlžovacia hadica



Ručná hubica, bodová tryska, kruhová kefka, power tryska



Froté utierka na podlahu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-173.0)

Froté návlek na ručnú hubicu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-174.0)

Odkladacie vrecko



Objednávacie číslo

1.516-226.0

Cena v €*

109,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
** Pri dôkladnom čistení pomocou parného čističa Kärcher sa odstráni 99,99 percent všetkých bežných baktérií na bežných domácich tvrdých plochách. *** Pri dôkladnom čistení
parným čističom Kärcher je čistiaci výkon lepší ako pri čistení ručným mopom a čistiacim prostriedkom. Testované podľa medzinárodných výkonových noriem.
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Čistenie podlahy bez námahy

Detská poistka na zariadení

Jednoducho pripojte predlžovaciu
trubicu a podlahovú hubicu na zaria
denie a ručný parný čistič je pripra
vený aj na čistenie podlahy.
SC 1 Premium Floor Kit a SC 1 Floor Kit
teraz s pohodlnejšou sadou Comfort!

Uzatvárací systém poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným
použitím hrajúcimi sa deťmi.

Výbava zodpovedá SC 1 Floor Kit

Výbava zodpovedá SC 1

SC 1 Floor Kit

SC 1

/ 

/ 



INDOOR

PARNÉ ČISTIČE



Comfort
–

(

(Obj. č.: 2.863-021.0)



–
–

(Obj. č.: 2.863-021.0)



1 ks

(Obj. č.: 2.863-173.0)

–

1 ks

(Obj. č.: 2.863-174.0)

1 ks

(Obj. č.: 2.863-174.0)





1.516-264.0

1.516-260.0

99,99

79,99

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 138 – 141.
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SYSTÉMY PARNÉHO ŽEHLENIA

DVOJNÁSOBNE DOBRÉ: ŽEHLENIE A ČISTENIE PAROU

INDOOR

Okrem čistenia podláh je žehlenie ďalšou možnosťou využitia parných čističov Kärcher. Parný žehliaci
systém SI 4 Iron Kit tu ponúka maximálny komfort. Osvedčený, univerzálne použiteľný Kärcher parný
čistič SC 4 Iron Kit tvorí s aktívnou žehliacou doskou AB 1000 perfektný tím pre prvotriedne výsledky
žehlenia a čistenia.

Aktívne odsávanie pary

Pre všetky oblasti

Vďaka aktívnemu odsávaniu pary pre
niká para prádlom ešte lepšie. Funkcia
odsávania sa postará o suché prádlo
a fixuje žehlený kus na žehliacej
doske. Funkcia nafukovania umožňuje
žehlenie bez odtlačkov a chráni
chúlostivé látky.

V štandardnej výbave parného čističa
sa nachádza rozsiahle príslušenstvo
pre ešte viac možností použitia.

SI 4 IRON KIT

AB 1000

 Žehliaca doska s nafukovacou funkciou

 Žehliaca doska s nafukovacou

a aktívnym odsávaním pary

funkciou a aktívnym odsáva

 Kontinuálna práca vďaka odnímateľnej,

ním pary

permanentne dopĺňateľnej nádrži
 Parný čistič SC 4 s kompletným príslušenstvom

Technické údaje

SI 4 Iron Kit

Plošný výkon

m2

100

Čas nahrievania

min

4

Objem nádrže

l

0,5

Objem odnímateľnej nádrže

l

0,8

Max. tlak pary

bar

3,5

Ohrievací výkon

W

2 000

AB 1000

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

12,6

9,6

Žehliaca plocha (d × š)

mm

120x38

120x38

Žehliaca doska





Detská poistka / bezpečnostný ventil

/ 

–/–

Regulácia množstva pary

na rukoväti

–

Systém dvoch nádrží



–

Súprava na čistenie podlahy

Comfort Plus

Ručná hubica, bodová tryska, kruhová kefka



Utierka z mikrovlákna na podlahu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-020.0)

Froté návlek na ručnú hubicu

1 ks

(Obj. č.: 2.863-174.0)

Parotlaková žehlička



Výbava

–
–

(
(Obj. č.: 6.295-206.0)

–
–
–

Odvápňovacie tyčinky

3 ks

Objednávacie číslo

1.512-410.0

2.884-933.0

Cena v €*

559,99

259,99

 Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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(

–

PARNÉ VYSÁVAČE

3-v-1 – VYSÁVANIE, STIERANIE A ODSÁVANIE V JEDNOM KROKU

Čistota na tretiu

Čistenie plnou parou

Naše parné vysávače môžu vysávať,
čistiť parou a sušiť – v jednom pracovnom kroku. Tým sú ideálne na veľké plochy z dlaždíc, prírodného
kameňa alebo PVC.

Horúca para uvoľňuje špinu a neutra
lizuje nepríjemné pachy. Uvoľnená
špina a para sa po čistení okamžite
odsaje

INDOOR

Parné vysávače Kärcher v sebe spájajú výhody parných čističov so silnými stránkami suchých
vysávačov. Povysávajú napríklad omrvinky z podlahy, zotrú podlahu namokro a nakoniec ju vysušia. A to
všetko pohodlne v jednom pracovnom kroku. S týmito presvedčivými multifunkčnými zariadeniami
a vhodným príslušenstvom bude mať každý svoju domácnosť zaručene pod kontrolou – jednoducho,
pohodlne, rýchlo a bez chémie.

SV 7
 Parné čistenie, parné vysávanie a suché vysávanie
 Plynulá práca vďaka systému 2 nádrží
 Viacstupňový filtračný systém

Technické údaje
Max. výkon

W

2 200

Objem vody v kotli

l

0,45

Objem doplňovacej nádrže

l

0,5

Vodný filter

l

1,2

Max. tlak pary

bar

4

Vákuum

mbar/kPa

210/21

Dĺžka kábla

m

6

Rozmery (d × š × v)

mm

515 × 336 × 340

Výbava

SV 7

Detská poistka / bezpečnostný ventil

/–

Regulácia množstva pary

5-stupňová

Regulácia sacej sily

4-stupňová

Súprava na čistenie podlahy s funkciou odsávania pary

3 nadstavce na tvrdé podlahy a koberce, 2 parné sacie trubice à 0,5 m

Ručná hubica s funkciou odsávania pary

kombinovateľná s hubicou na okná, kruhovou kefkou a froté utierkou

Bodová parná tryska s odsávaním

kombinovateľná s predĺžením a kruhovými kefkami (4 rôzne farby)

Hubica na čalúnenie (veľká a malá)



Štrbinová hubica, štetec na nábytok



Odpeňovač FoamStop neutrálny (30 ml)



Odmerka, čistiaca kefka, taška na príslušenstvo



(

(Obj. č.: 6.295-873.0)

HEPA filter (EN 1822:1998)



Objednávacie číslo

1.439-410.0

Cena v €*

649,99

(Obj. č.: 2.860-229.0)

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 128 - 137. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 138 – 141.
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PATRÍ DO RODINY – VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Či ide o vysávanie alebo výmenu tapiet – v domácnosti je vždy dosť práce. Rozsiahle originálne príslušenstvo
značky Kärcher pripraví vysávače alebo parné čističe Kärcher na každé špeciálne použitie. Vďaka exaktne prispôsobenému príslušenstvu zvládnete v pohode aj komplikované úlohy.

PRÍSLUŠENSTVO NA ČISTENIE V DOMÁCNOSTI

1

2
INDOOR

1

3

1

Čistota až do detailu

2

Aby všetko žiarilo

Či na antikorových povrchoch, zrkadlách, sprchovacích kú

Vyleštené podlahy sa starajú o čistý vzhľad miestností.

toch alebo podlahách – utierky z mikrovlákna od firmy

S FP 303 ponúka Kärcher kompletné riešenie na optimálne

Kärcher obratom ruky odstránia zažraté znečistenie. Špe-

ošetrovanie a zachovanie hodnoty tvrdých podláh: Leštič

ciálne súpravy utierok „Kúpeľňa“ a „Kuchyňa“ sa postarajú

s vysávaním, leštiace pady a rôzne ošetrovacie prostriedky

o nekompromisnú čistotu bez výhovoriek. V kombinácii

– na každú podlahovú krytinu ponúkame tú správnu kom-

s parnými čističmi Kärcher tvoria kvalitné utierky z mik-

bináciu. Leštiace pady pre FP 303 sa postarajú o optimálne

rovlákna neporaziteľný tím, ktorý si úplne vystačí bez čis

vyleštenie a ošetrenie podlahy. Kvalitný materiál leštiacich

tiacich prostriedkov. Pre pohodlné čistenie, ktoré ušetrí

padov ochráni každú podlahovú krytinu a dá podlahe nový

veľa sily a času. Okrem toho ponúka Kärcher pre svoje

lesk.

parné čističe mnoho ďalších nápadov v oblasti príslušenstva, ktoré výrazne rozširujú možnosti využitia.

3

Napríklad podlahovú hubicu Comfort Plus s inteligentným,

Sprejová fľaša akumulátorového vysávača na okná značky

flexibilným kĺbom pre výmenu utierky bez kontaktu so špi

Kärcher sa svojím návlekom z mikrovlákna postará o ab-

nou. Alebo rôzne súpravy príslušenstva z rôznych materiá

solútnu čistotu hladkých plôch. Návlek z mikrovlákna sa

lov, ktorá sa hravo vysporiadajú aj s tým najsilnejším

optimálne hodí na odstraňovanie špiny z všetkých hlad-

znečistením.

kých povrchov, ako sú okná, zrkadlá, obkladačky atď.. Spolu

Na optimálne odstránenie špiny

s vysávačom na okná a koncentrovaným čističom okien
Kärcher opäť rýchlo zavládne čistota. Vďaka mikroskopicky
tenkému mikrovláknu sa špina uvoľní jednoducho, s vynaložením len malej sily.
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PRÍSLUŠENSTVO NA ČISTENIE DOMÁCNOSTI

VYSÁVAČE S VODNÝM FILTROM, VYSÁVAČE A LEŠTIČE S ODSÁVANÍM

INDOOR

Bez správneho príslušenstva ostane aj ten najvyšší sací výkon viac menej bez ú
činku. Preto ponúka Kärcher rozsiahle príslušenstvo a špeciálne hubice pre všet
ky oblasti využitia. Vhodné príslušenstvo zaručuje maximálne čisté výsledky
na rôznych materiáloch a najvyšší komfort pri práci.

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Sacie hubice a filtre pre vysávače
Hubica na parkety
4.130-172.0

So štetinami z prírodného vlasu na šetrné čistenie
parkiet a tvrdých povrchov, pracovná šírka
360 mm.

52,99

Turbokefa
4.130-177.0

Vzduchom poháňaná kefa, optimálna na vysávanie
kobercov s vysokým vlasom a na vysávanie
zvieracích chlpov, pracovná šírka 280 mm.

62,99

Turbokefa na čalúnenie
2.903-001.0

Praktická hubica s rotujúcou kefou poháňanou
vzduchom. Čistí čalúnený nábytok a textilné plochy.
Pracovná šírka 160 mm.

49,99

Hubica na matrace
6.906-755.0

Na vysávanie matracov, ako aj ťažko prístupných
úzkych priestorov na posteli.

11,99

Filtračné vrecko
z netkanej textílie
pre vysávače (VC)
6.904-329.0

Vysoký filtračný účinok, extrémne pevné, uzáver
na hygienické vyberanie.
Balenie: 5 kusov

HEPA 12 filter *
pre vysávače (VC)
6.414-805.0

Vysoko výkonný filter HEPA 12 spoľahlivo zadrží
alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky
roztočov. Odfiltruje 99,9 % všetkých čiastočiek
väčších ako 0,3 μm. *(EN 1822:1998).

25,99

HEPA 13 filter * pre vysávač s vodným filtrom
DS 5.800
2.860-273.0

Špeciálny vysoko výkonný filter, ktorý spoľahlivo
odfiltruje viac ako 99,99 % všetkých čiastočiek väč
ších než 0,3 µm. S náročným tesnením na ochranu
pred peľom, spórami húb, baktériami a výlučkami
roztočov. *(EN 1822:1998) a výlučkami roztočov.

25,99

Filter na ochranu motora Umývateľný medzifilter zadrží z kondenzovaného
pre vysávač s vodným
vlhkého vzduchu drobné čiastočky, ako sú prachové
filtrom DS 5.800
čiastočky a alergény.
6.414-631.0

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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13,99
(2,798/kus)

34,99

PRÍSLUŠENSTVO NA ČISTENIE DOMÁCNOSTI

INDOOR

TURBO

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Leštiace pady
(univerzálne)
2.863-193.0

3 leštiace pady na perfektné leštenie všetkých
tvrdých podláh.
Balenie: 3 kusy

(8,330/kus)

Leštiace pady
na parkety, voskované
2.863-196.0

3 leštiacie pady na perfektné leštenie voskovaných
27,99
(9,330/kus)
podláh.
Balenie: 3 kusy

Leštiace pady
na parkety, lakované/
laminát
2.863-197.0

3 leštiace pady na perfektné leštenie podláh
s ochrannou vrstvou.
Balenie: 3 kusy

Leštiace pady a filtre pre leštič s odsávaním

Leštiace pady na kameň/ 3 leštiace pady na perfektné leštenie kameňa, PVC
linoleum/PVC
alebo linolea.
2.863-198.0
Balenie: 3 kusy

24,99

27,99
(9,330/kus)

27,99
(9,330/kus)

Papierové filtračné
vrecká
6.904-128.0

3 papierové filtračné vrecká.
Balenie: 3 kusy

Súprava filtrov
pre RC 3000
6.904-257.0

5 papierových filtračných vreciek a 1 mikrofilter
pre nabíjaciu stanicu.
Balenie: 5 kusov

(2,798/kus)

Náhradná batéria pre akumulátorovú metlu K 55.

39,99

9,99
(3,330/kus)

Príslušenstvo pre RoboCleaner
13,99

Príslušenstvo pre akumulátorové metly
Vymeniteľná batéria
pre akumulátorovú
metlu K 55
4.070-696.0
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PRÍSLUŠENSTVO NA ČISTENIE DOMÁCNOSTI

AKUMULÁTOROVÉ VYSÁVAČE NA OKNÁ

INDOOR

Program príslušenstva pre akumulátorové vysávače na okná Kärcher je perfektným doplnením a vďaka rafinovaným nápadom sa postará o ešte pohodlnejšie
a lepšie čistenie okien. Teleskopické predĺženie tak napríklad umožní vyčistiť
bez námahy a bez šmúh aj vyššie položené alebo ťažko dosiahnuteľné sklené
plochy.

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Príslušenstvo pre vysávače okien

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Návlek z mikrovlákna
2.633-100.0

Na optimálne odstraňovanie špiny.
Balenie: 2 kusy

Gumená stierka 280 mm
2.633-005.0

2 náhradné stierky (280 mm)
pre široké odsávacie hubice vysávača okien.
Balenie: 2 kusy

(4,995/kus)

Gumená stierka 170 mm
2.633-104.0

2 náhradné stierky (170 mm)
pre úzku odsávaciu hubicu vysávača okien.
Balenie: 2 kusy

(4,995/kus)

Úzka odsávacia hubica
170 mm
WV 50/WV 60/Classic
2.633-002.0

170 mm široká odsávacia hubica pre akumulátorový vysávač na okná. Obzvlášť vhodná na menšie
okná.

15,99

Úzka odsávacia hubica
170 mm
WV 2/WV 5
2.633-112.0

170 mm široká odsávacia hubica pre akumulátorový vysávač na okná. Obzvlášť vhodná na menšie
okná.

15,99

Bedrová taška WV
2.633-006.0

Praktická bedrová taška na uchytenie vysávača
okien, ako aj rozprašovacej fľaše. Hodí sa pre vysá
vače okien Kärcher.

24,99

Predlžovacia súprava
pre akumulátorový
vysávač na okná
2.633-111.0

Vďaka teleskopickej predlžovacej súprave pre aku
mulátorový vysávač na okná Kärcher vyčistíte perfektne a bez námahy aj vysoké okná. Tyč je vysúvateľná od 1,20 m do 2,00 m. Hodí sa pre všetky
akumulátorové vysávače na okná Kärcher.

44,00

Súprava so sprejovou
fľašou
2.633-114.0

Súprava so sprejovou fľašou pre akumulátorový
vysávač na okná Kärcher, pozostávajúca zo spre
jovej fľaše, nadstavca na stieranie, návleku z mik
rovlákna a 20 ml koncentrátu na čistenie okien.

19,99

12,99
(6,495/kus)

9,99

9,99

INDOOR

PRÍSLUŠENSTVO NA ČISTENIE DOMÁCNOSTI

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Príslušenstvo pre vysávače okien
Sieťový adaptér
2.633-107.0

Náhradný sieťový adaptér EU na nabíjanie vysávača na okná Kärcher. Hodí sa pre vysávače okien
Kärcher.

14,99

Nabíjacia stanica
a náhradná batéria
pre WV 5
2.633-116.0

Súprava sa skladá z nabíjacej stanice a náhradnej
batérie pre akumulátorový vysávač na okná WV 5.
V nabíjacej stanici je možné nabíjať a odkladať samostatnú batériu ako aj akumulátorový vysávač
na okná.

56,99

Nabíjacia stanica
pre WV 5
2.633-125.0

Nabíjacia stanica pre akumulátorový vysávač na ok
ná WV 5. V nabíjacej stanici je možné nabíjať a odkladať samostatnú batériu ako aj akumulátorový
vysávač na okná.

38,99

Vymeniteľná batéria
pre WV 5
2.633-123.0

Náhradná batéria pre akumulátorový vysávač WV 5
na čistenie bez nutnosti prerušenia práce.

25,99

133

PRÍSLUŠENSTVO NA ČISTENIE DOMÁCNOSTI

PARNÉ ČISTIČE, PARNÉ ŽEHLIACE SYSTÉMY A PARNÉ VYSÁVAČE

INDOOR

Kärcher ponúka široký výber príslušenstva, ktoré podstatne rozširuje možnosti
využitia parných čističov. Vyznačuje sa jednoduchou manipuláciou, šetrí čas
a silu a je veľkou pomocou pri pravidelnom čistení.

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Parotlaková žehlička
I 6006
2.863-208.0

Kvalitná parotlaková žehlička s antikorovou
žehliacou plochou s ľahkým chodom, žltá/čierna.
Pre parný čistič SC 1.030 a všetky parné čističe Iron
Kit a SC 5.

99,99

Nepriľnavá žehliaca
plocha pre I 6006
2.860-142.0

Pre I 6006, s antikorovou žehliacou plochou
s ľahkým chodom, na chúlostivé textílie (hodváb,
ľan, čierne oblečenie, krajky atď.).

29,99

Návlek na žehliacu
dosku
2.884-969.0

Z bavlny a peny, vysoká priepustnosť vzduchu,
na lepšie prenikanie pary cez bielizeň.

32,99

Parná turbokefa
2.863-159.0

Na každé čistenie, pri ktorom je normálne nutné
drhnutie. Umožňuje čistenie bez námahy za polo
vicu času.

29,99

Kruhová kefka
2.863-022.0

Viac plochy za rovnaký čas: S veľkou kruhovou
kefkou nie sú už ani veľké plochy žiaden problém.
V porovnaní s menšími kefkami je možné za rov
naký čas oslobodiť od zažratej špiny väčšiu plochu.

15,99

Súprava kruhových
kefiek
2.863-058.0

Dve rôzne farby na rôzne použitie
ako napr. v kuchyni a kúpeľni.
Balenie: 4 kusy

Súprava kruhových
kefiek s mosadznými
štetinami
2.863-061.0

Na ľahké odstraňovanie zažratej špiny, inkrustácií
na sporákovom rošte. Nevhodná na chúlostivé
povrchy.
Balenie: 3 kusy

Kruhová kefka
so škrabkou
2.863-140.0

S dvomi radmi štetín odolnými voči vysokým tep
lotám a škrabkou na odstraňovanie zažratej nečis
toty, napr. mastnoty na sporáku. Nevhodná na chú
lostivé povrchy.

Príslušenstvo na žehlenie

Kefkové nadstavce pre parné čističe

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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12,00
(4,000/kus)

12,99
(4,330/kus)

12,99

INDOOR

PRÍSLUŠENSTVO NA ČISTENIE DOMÁCNOSTI

Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Hubice a trysky pre parné čističe

NOVINKA

Power tryska
s predĺžením
2.884-282.0

Enormne zvyšuje čistiacu silu bodovej trysky.
Ideálna na ťažko prístupné miesta (napr. kúty).

Ručná hubica
2.884-280.0

Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie
menších plôch, ako sú sprchovacie kúty, obkladačky
a iné. Môže sa používať s návlekom aj bez návleku.

19,99

Hubica na ošetrovanie
textílií
2.863-233.0

Na oživenie oblečenia a textílií, odstraňuje zápach,
vyhladzuje komplikované miesta. Integrovaný
odstraňovač žmolkov.

17,99

Hubica na okná
2.863-025.0

Na ľahké a dôkladné čistenie sklenených
a zrkadlových plôch.

17,99

Podlahová hubica
Comfort Plus
2.863-019.0

Podlahová hubica so zväčšenou čistiacou plochou
a flexibilným kĺbom umožňuje maximálne
ergonomické čistenie. Utierka na podlahu
z mikrovlákna patriaca do súpravy sa dá vymeniť
jednoducho a vďaka komfortnej technike výmeny
utierky aj bezkontaktne.

34,99

Súprava na čistenie
podlahy Comfort
pre SC 1
2.885-411.0

Parné trubice, podlahovú hubicu a utierku
jednoducho pripojte na ručný parný čistič a podlahu
tak vyčistíte ako parným mopom jednoducho
a dôkladne.

38,99

Odstraňovač tapiet
2.863-062.0

Odstraňovač tapiet na bezproblémové odstraňovanie tapiet a zvyškov lepidla pomocou intenzívnej
pary.

39,99

Predlžovacia hadica
pre SC 1
2.863-021.0

Predlžovacia hadica na dosiahnutie ťažko
prístupných kútov a okrajov a na rozšírenie
čistiaceho rádiusu.

26,99

9,99

NOVINKA
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Produkt / Obj. č.

Popis

Cena v €*

Súprava utierok
z mikrovlákna
na kúpeľne
2.863-171.0

2 jemné utierky na podlahu z plyšového velúru
pre podlahové hubice Comfort a Classic, 1 abrazívna utierka na odstraňovanie nepoddajných usadenín
vodného kameňa a zvyškov mydla; 1 leštiaca
utierka pre výsledok čistenia bez šmúh a žmolkov.
Balenie: 4 kusy

34,99

Súprava utierok
z mikrovlákna
na kuchyne
2.863-172.0

2 jemné utierky z plyšového velúru na podlahu
pre podlahové hubice Comfort a Classic, 1 jemný
návlek na ručnú hubicu (plyšový velúr) na lepšie
uvoľňovanie špiny, 1 utierka na čistenie a ošetrovanie antikorových plôch bez šmúh.
Balenie: 4 kusy

34,99

Súprava utierok
z mikrovlákna
na podlahu
2.863-173.0

2 jemné utierky na podlahu z plyšového velúru
pre podlahové hubice Classic a Comfort: na lepšie
uvoľňovanie a zbieranie špiny.
Balenie: 2 kusy

Súprava utierok
z mikrovlákna, jemný
návlek
2.863-174.0

2 jemné návleky na ručnú hubicu z plyšového
velúru: na lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny.
Balenie: 2 kusy

Súprava utierok
pre podlahovú hubicu
Comfort Plus
2.863-020.0

2 jemné utierky z plyšového velúru z mikrovlákna
20,00
pre väčšiu podlahovú hubicu Comfort Plus na lepšie (10,00/kus)
namiesto
uvoľňovanie a zbieranie špiny. Pre jednoduché
25,99
čistenie podlahy a pre lesklé výsledky na rôznych
tvrdých podlahových krytinách, ako je dlažba,
AKCIA
prírodný kameň, linoleum alebo PVC.
Balenie: 2 kusy

Súprava froté utierok
6.960-019.0

2 utierky na podlahu pre podlahové hubice Comfort
a Classic, 3 froté utierky pre ručnú hubicu.
Balenie: 5 kusov

14,99

HEPA 12 filter *
pre parné vysávače (SV)
2.860-229.0

Vysokovýkonný HEPA filter spoľahlivo zadrží peľ,
spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Zadrží
99,9 % všetkých čiastočiek väčších ako 0,3 μm.
*(EN 1822:1998)

20,99

Súprava kruhových
kefiek pre parné
vysávače (SV)
2.860-231.0

4 rôzne farby na rôzne použitie.
Balenie: 4 kusy

INDOOR

Súpravy utierok

19,99
(9,995/kus)

24,99
(12,495/kus)

Príslušenstvo pre parné vysávače

18,99
(4,748/kus)

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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PERFEKTNÝ DOPLNOK:
ČISTIACE A OŠETROVACIE PROSTRIEDKY

INDOOR

Už viac ako 30 rokov kladieme pri vývoji, výbere surovín a výrobe našich čistiacich a ošetrovacích prostriedkov
zvláštny dôraz na ekologickosť a ochranu prírodných zdrojov. Naše čistiace prostriedky sú exaktne prispôsobené
strojom a zaručujú nielen optimálne výsledky čistenia, ale navyše šetria vodu, čas a energiu.

Hĺbkové čistenie textilných plôch.

Prostriedky značky Kärcher na ošetro
vanie podlahy a leštič s odsávaním
FP 303 sa postarajú o lesklé podlahy.

Praktické nanášanie čističa skla pomo
cou rozprašovacej fľaše.

Popis

Použitie

Obj. číslo

Cena v €*

Čistiace a ošetrovacie prostriedky pre tepovače – extraktory
Čistič kobercov, RM 519
Tekutý čistiaci prostriedok so zložením
podporujúcim rýchle sušenie na príležitostné čistenie v prípade potreby.
Vhodný na kobercové krytiny, koberce,
čalúnený nábytok, autosedadlá atď.
Objem: 1 l

V závislosti od znečistenia nalejte
100 až 200 ml čističa kobercov
do nádrže na čistú vodu, doplňte vodu
(< 50 °C). Následne vykonávajte
súčasne prednástrek a odsávanie.

6.295-771.0

Impregnovač kobercov Care Tex, RM 762
Vysoko účinná ochrana textílií s dlhodobým účinkom na všetky textilné krytiny.
Na kobercoch, čalúnení a autosedačkách
sa vytvorí ochranný film, ktorý zabráni
opätovnému znečisteniu. Špina sa tak
ľahšie a dôkladnejšie odsaje. Objem: 0,5 l

Textilné povrchy najprv vyčistite.
500 ml impregnovača kobercov
zmiešajte s 3,5 l vody. Impregnačný
roztok nalejte do nádrže na čistú vodu,
nastriekajte ho rovnomerne pomocou
tepovacej hubice zo vzdialenosti
cca. 30 cm a nechajte vyschnúť.

6.295-769.0

Čistič kobercov a tvrdých plôch, RM 760
CarpetPro RM 760 Classic je prášok
na základné čistenie kobercov, textilných
krytín a čalúnenia. Balenie: 800 g

V závislosti od znečistenia nasypte
prášok do nádrže na čistú vodu
(dávkovanie podľa etikety), doplňte
vodu (< 50 °C). Následne vykonávajte
súčasne prednástrek a odsávanie.

6.290-175.0

Čistič kobercov a tvrdých plôch, RM 760
CarpetPro RM 760 je čistič vo forme
tabliet na základné čistenie kobercov,
textilných krytín a čalúnenia.
Balenie: 16 tabliet

V závislosti od znečistenia vložte 1-2
tablety do nádrže na čistú vodu,
doplňte vodu (< 50 °C). Následne
vykonávajte súčasne prednástrek
a odsávanie.

6.295-850.0

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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9,00

27,99
(5,598/100 ml)

17,00
(2,125/100 g)

16,99
(1,062/tab.)

ČISTIACE PROSTRIEDKY

Popis

Použitie

Obj. číslo

Cena v €*

FoamStop neutrálny
S týmto tekutým odpeňovačom sa rušivá
pena okamžite rozpustí.
Objem: 125 ml

Jeden vrchnák prostriedku FoamStop
(2 ml) pridajte do naplnenej nádrže
na vodu. Pri nadmernej tvorbe peny
môžete pridať ďalší vrchnák prostriedku.

6.295-873.0

FoamStop citrusový
Tento tekutý odpeňovač s nealergénnou
citrusovou vôňou raz-dva rozpustí rušivú
penu.
Objem: 125 ml

Jeden vrchnák prostriedku FoamStop
(2 ml) pridajte do naplnenej nádrže
na vodu. Pri nadmernej tvorbe peny
môžete pridať ďalší vrchnák prostriedku.

6.295-874.0

Odvápňovacie tyčinky
Rýchle a účinné odvápnenie parných
čističov Kärcher. Jednoduché dávkovanie
a maximálna šetrnosť k materiálom.
Balenie: 9 kusov x 13 g

V závislosti od veľkosti zariadenia
a rozsahu vodného kameňa dajte
do zariadenia 1 – 3 tyčinky, dolejte
vlažnú vodu a nechajte cca. 8 hodín
pôsobiť. Potom minimálne 2x vyplách
nite čistou vodou.

6.295-206.0

Odvápňovacia kartuša pre SC 3
Rýchle a účinné odvápňovanie parného
čističa Kärcher SC 3.
Jednoducho založte – a hotovo.
Balenie: 1 kus

Vďaka efektívnej a komfortnej
2.863-018.0
technológii samoodvápňovania oslobodí
odvápňovacia kartuša naplnenú vodu
automaticky od vápnika, ponúka
bezpečnú ochranu pred vodným
kameňom a predlžuje životnosť
zariadenia. Ďalšie odvápňovanie nie je
potrebné.

INDOOR

Odpeňovače pre vysávač s vodným filtrom a parné vysávače
7,99
(6,392/100 ml)

11,99
(9,592/100 ml)

Odvápňovacie prostriedky pre parné čističe
11,99
(1,332/kus)

15,99

Produkty na čistenie skla a okien pre vysávače okien
Koncentrát nalejte do sprejovej fľaše
a doplňte vodu (dávkovanie podľa
etikety na fľaši).

6.295-933.0

Koncentrát na čistenie okien
Odtrhnite balenie, koncentrát nalejte
Čistič na okná v praktickom odtrhávacom do sprejovej fľaše a dolejte 250 ml
balení na čistenie všetkých vodeodolvody.
ných, hladkých povrchov, ako je sklo,
okná, zrkadlá, sprchovacie kúty atď. bez
šmúh. Umožňuje lepšie stekanie dažďovej
vody a odďaľuje opätovné znečistenie.
Balenie: 4 kusy x 20 ml

6.295-302.0

Koncentrovaný čistič skla
Na čistenie všetkých sklenených
a zrkadlových plôch bez šmúh.
Odstraňuje aj nepoddajné nečistoty ako
mastné filmy, mastnotu z kože a emisie.
Objem: 500 ml

6,00
(1,200/100 ml)

7,99
(1,998/kus)
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Popis

Použitie

Obj. číslo

Cena v €*

Ošetrovacie prostriedky na tvrdé plochy v spojení s leštičom s odsávaním
Základný čistič na kameň/linoleum/PVC,
RM 533
Na dôkladné odstraňovanie starých
ošetrovacích vrstiev a zažratých nečistôt
z kameňa, linolea, PVC, parkiet
s povrchovou úpravou a korku.
Optimálny lesk vďaka následnému
použitiu ošetrovacích produktov Kärcher.
Upozornenie: Nevhodný na drevené
povrchy bez povrchovej úpravy.
Objem: 1 l

Na dôkladné odstránenie starých ošet
6.295-775.0
rovacích vrstiev/zažratého znečistenia:
Povysávajte podlahu. Na 1 l vody pri
dajte 100 ml základného čističa rovno
merne rozotrite pomocou mopu. Nechajte
krátko pôsobiť, ale nenechajte vyschnúť
a 1 až 2-krát zotrite čistou vodou.
Pri normálnom znečistení: Povysávajte
podlahu. Pridajte 100 ml na 5 l vody
a zotrite podlahu.

11,99

Prostriedok na ošetrovanie voskovaných
parkiet/parkiet s olejovo-voskovou
ochrannou vrstvou, RM 530
Optimálne ošetrovanie a ochrana
voskovaných drevených podláh alebo
podláh s olejovo-voskovou ochrannou
vrstvou. Odstránia sa stopy po chodení,
obnoví sa ochranný film a podlaha získa
hodvábne matný lesk.
Objem: 1 l

Pri prvom použití: Podlahu povysávajte
6.295-778.0
a zotrite navlhko. Vymyte mop a poriad
ne ho vyžmýkajte. Na 1 m² naneste 10 ml
ošetrovacieho produktu a rovnomerne ho
po častiach rozotrite pomocou mopu.
Vlhký ošetrovací film nechajte úplne
vyschnúť (cca. 20 – 30 min), následne
podlahu vyleštite. Použitie na už ošetrené
podlahy: Povysávajte podlahu. Na 1 l
vody dajte 30 ml prostriedku, podlahu
zotrite navlhko, nechajte vyschnúť
a podľa potreby vyleštite.

17,99

Prostriedok na ošetrovanie parkiet/
korku/laminátu s ochrannou vrstvou,
RM 531
Optimálne ošetrenie a ochrana pre všetky
parketové, laminátové a korkové podlahy
s ochrannou vrstvou. Odstránia sa stopy
po chodení, obnoví sa ochranný film
a podlaha získa hodvábne matný lesk.
Objem: 1 l

Pri prvom použití: Podlahu povysávajte
6.295-777.0
a zotrite navlhko. Vymyte mop a poriadne ho vyžmýkajte. Na 1 m² naneste 10 ml
ošetrovacieho produktu a rovnomerne ho
po častiach rozotrite pomocou mopu.
Vlhký ošetrovací film nechajte úplne
vyschnúť (cca. 20 – 30 min), potom podlahu vyleštite. Použitie na už ošetrené
podlahy: Povysávajte podlahu. Na 1 l vo
dy dajte 30 ml prostriedku, podlahu zo
trite navlhko, nechajte vyschnúť a podľa
potreby vyleštite.

16,99

Prostriedok na ošetrenie matného
kameňa/linolea/PVC, RM 532
Optimálne ošetrenie a ochrana pre všet
ky matné podlahy z umelého a prírodného kameňa, linoleum a PVC. Odstránia sa
stopy po chodení, obnoví sa ochranný
film a podlaha získa hodvábne matný
lesk. Upozornenia: Ošetrené podlahy ne
chajte 24 hodín vytvrdnúť, nenanášajte
žiadnu vodu, nepresúvajte nábytok,
na podlahu nevstupujte v topánkach.
Skladujte chránené pred mrazom.
Objem: 1 l

Pri prvom použití: Podlahu povysávajte
6.295-776.0
a zotrite navlhko. Vymyte mop a poriadne ho vyžmýkajte. Na 1 m² naneste 10 ml
ošetrovacieho produktu a rovnomerne ho
po častiach rozotrite pomocou mopu.
Vlhký ošetrovací film nechajte úplne
vyschnúť (cca. 20 – 30 min), potom podlahu vyleštite. Použitie na už ošetrené
podlahy: Povysávajte podlahu. Na 1 l vo
dy dajte 30 ml prostriedku, podlahu
zotrite navlhko, nechajte vyschnúť
a podľa potreby vyleštite.

17,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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