€ 349,99
+ rotačná kefa grátis

€ 299,-
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ŠPECIÁLNA PONUKA 2016
Správne parametre pre každú úlohu
NOVINKA 2016 - vysokotlakový čistič
s bohatou výbavou, ktorý myslí za vás
K 4 Full Control Home

Power pištoľ

Vodou chladený motor

Obj. číslo: 9.502-263.0
Príkon (W): 1.800
Tlak (bar): 20 -130
Prietok (l/h): 420
Max. teplota na prívode (°C): 40

GRÁTIS

Vždy dobre chladený
Inovatívny vodou chladený motor,
odvodený z profesionálnej rady produktov Kärcher, sa stará o konštantné
chladenie motora a umožňuje nielen
mimoriadnu výkonnosť, ale aj dlhú
životnosť.

T 350

€ 639,99

€ 609,-

NOVINKA 2016 - vysokotlakový čistič
s vodou chladeným motorom,
spojenie super sily a super komfortu
K 7 Premium Full Control Home
Obj. číslo: 1.317-103.0
Max. teplota na prívode (°C): 60
Príkon (W): 3.000
Tlak (bar): 20-160
Prietok (l/h): 600

T 450

Vodou chladený motor

K7

K 7 Full Control Home
Obj. číslo: 1.317-002.0

K 7 Premium Full Control
Obj. číslo: 1.317-100.0

K 7 Full Control
Obj. číslo: 1.317-000.0

T 450

€ 569,-

€ 559,-

€ 589,99

€ 579,99

€ 509,€ 529,99

€ 449,99

€ 399,-

NOVINKA 2016 - vysokotlakový čistič
s vodou chladeným motorom, čistenie
okolo domu a auta zábavou
K 5 Full Control Home
+ rotačná kefa grátis
+ 5 l koncentrovaný autošampón grátis
Obj. číslo: 9.502-262.0
Max. teplota na prívode (°C): 40
Príkon (W): 2.100
Tlak (bar): 20 -145
Prietok (l/h): 500

K5

Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe

GRÁTIS
T 350

GRÁTIS

Vodou chladený motor

NOVINKA

€ 339,-

NOVINKA 2016 - vysokotlakový čistič
s vodou chladeným motorom, s praktickým navíjaním vysokotlakovej hadice
K 4 Premium Full Control Home
Obj. číslo: 1.324-103.0
Max. teplota na prívode (°C): 40
Príkon (W): 1.800
Tlak (bar): 20 -130
Prietok (l/h): 420

K4

Autošampón - koncentrát - prostriedok na dô
kladné čistenie áut. Neškodný pre životné prostredie, šetrný k lakovaným a plastovým povr
chom, objem (l): 5 Obj. číslo: 6.295-360.0
Teraz len € 10,- (€ 2/liter) namiesto € 14,99

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100 - prúdom vody poháňané mäkké štetiny, 180° kontinuálne prestaviteľný kĺb, regulovateľné otáčky
a dávkovanie čistiaceho prostriedku
Obj. číslo: 2.643-236.0
Teraz len € 35,- namiesto € 39,99

Súprava s penovacou tryskou - penový čistič (1l) a tryska Connect ‘n‘ Clean na vytváranie
a nanášanie intenzívnej peny; na čistenie áut,
motocyklov, bicyklov... Obj. číslo: 2.643-143.0
Teraz len € 21,- namiesto € 29,99

Súprava na čistenie odkvapov a potrubí - čistič
strešných odkvapov sa pohybuje sám, hadica (20 m)
spoľahlivo uvoľňuje upchaté potrubia.
Obj. číslo: 2.642-240.0
Teraz len € 99,- namiesto € 113,99

T 350

Vodou chladený motor

EXTRA SILA

Vyšší výkon
Obzvlášť intenzívna kombinácia sily rotujúceho bodového
prúdu s plošným výkonom plochého prúdu. Maximálna
efektívnosť pri uvoľňovaní špiny a efektívne čistenie
vďaka patentovanej technológii trysiek.

NA NEPODDAJNÉ NEČISTOTY

Vždy dobre chladený
Inovatívny vodou chladený motor, odvodený z profesio
nálnej rady produktov Kärcher, sa stará o konštantné chladenie motora a umožňuje mimoriadny výkon a dlhú životnosť. Všetky modely od K 4 vyššie a K 3 Premium.

NOVINKA
Vodou chladený motor

€ 229,99

€ 209,-

Vysokotlakový čistič s vodou chladeným
motorom, malý a robustný
K 3 Premium Home
Obj. číslo: 1.603-181.0
Príkon (W): 1.600
Tlak (bar): 20 -120
Prietok (l/h): 380
Max. teplota na prívode (°C): 40

K3
T 150

Vodou chladený motor

€ 169,99

€ 159,-

Vysokotlakový čistič,
na rýchle čistenie auta a okolia domu
K 2 Premium Car & Home
Obj. číslo: 1.673-304.0
Príkon (W): 1.400
Tlak (bar): 20 -110
Prietok (l/h): 360
Max. teplota na prívode (°C): 40

K2
T 150

€ 149,99

€ 139,-

Vysokotlakový čistič,
ktorý nezaberie veľa miesta
K 2 Car & Home
Obj. číslo: 1.673-225.0
Príkon (W): 1.400
Tlak (bar): 20 -110
Prietok (l/h): 360
Max. teplota na prívode (°C): 40

K2
T 150

Extrémne výkonný

€ 249,Viacúčelový vysávač so zásuvkou
na elektronáradie spĺňajúcou
slovenské technické normy, s oklepom filtra a vypúšťacou skrutkou
WD 6 P Premium

WD6

Obj. číslo: 1.348-272.0
Príkon (W): 1.300
Nádoba (l): 30/antikoro
Pripájací kábel (m): 6

Patentovaná technika - Všetky viacúčelové vysávače
triedy WD 4 - WD 6 disponujú bezdotykovou technológiou
výmeny filtra. Filter je uložený v kazete a vymeníte ho
jednoducho bez kontaktu so špinou. Žiadna špina na rukách
ani na podlahe!

ULTRA
SACÍ VÝKON

ELEKTROSTATICKÁ
OCHRANA

Rekonštrukcia hračkou

€ 199,-

Viacúčelový vysávač s oklepom
filtra a so špeciálnou výbavou
na hrubé nečistoty
WD 5 Renovation
Obj. číslo: 1.348-198.0
Príkon (W): 1.100
Nádoba (l): 25/plast
Pripájací kábel (m): 5

WD5

Ø 60 mm

EXTRÉMNY
SACÍ VÝKON

Čistý stlačením tlačidla
Viacúčelový vysávač s oklepom
filtra na mokré i suché nečistoty
WD 5 Premium
Obj. číslo: 1.348-230.0
Príkon (W): 1.100
Nádoba (l): 25/antikoro
Pripájací kábel (m): 5

WD5
EXTRÉMNY
SACÍ VÝKON

Príslušenstvo pre viacúčelové vysávače
Filtračné vrecká z netkanej textílie (4 ks) pre vysávače WD 4, WD 5, WD 6 (aj MV 4,
MV 5, MV 6), extrémne odolné voči pretrhnutiu,
vysoký stupeň zachytávania prachu.
Obj. číslo: 2.863-006.0
Teraz len € 14,- (€ 3,5/kus)

Ø 35 mm

€ 189,-

Elektrostatická ochrana
Rukoväť vysávačov je s elektrosta
tickou ochranou. Bezpečná ochrana
pred elektrostatickým výbojom, ktorý
vzni
ká najmä pri vysávaní jemného
prachu. Platí pre modely WD 5
a vyššie.

Plochý skladaný filter - pre vysávače WD 4,
WD 5, WD 6 (MV 4, MV 5, MV 6), s jedinečným
systémom vyberania filtra uloženého v kazete,
rýchla výmena bez kontaktu so špinou.
Obj. číslo: 2.863-005.0
Teraz len € 18,-

Dokonalá čistota v aute

€ 139,MV je odteraz

Novinka so súpravou pre čistenie áut,
viacúčelový vysávač s oklepom filtra
na mokré i suché nečistoty
WD 4 Car
Obj. číslo: 1.348-116.0
Príkon (W): 1.000
Nádoba (l): 20/plast
Pripájací kábel (m): 5

WD4

Čisté stlačením tlačidla - Vďaka integrovanému oklepu
filtra získate plný sací výkon v priebehu niekoľkých sekúnd.
Stlačením tlačidla silné a impulzné nárazy vzduchu očistia
filter a dopravia špinu do nádoby. Oklep filtra je súčasťou
vysávačov WD 5 a vyššie.
EXTRÉMNY
SACÍ VÝKON

SUPER
SACÍ VÝKON

Silné ako nikdy predtým
Vďaka špeciálnym energeticky efektívnym motorom, ako aj konštrukcii strojov a príslušenstva s optimalizovaným
prúdením vzduchu sú viacúčelové
vysávače Kärcher najsilnejšími vysávačmi Kärcher v porovnaní so svojími
predchodcami.

Praktické detaily

€ 109,-

Na mokré aj na suché

€ 109,Viacúčelový vysávač na mokré i suché
nečistoty s jednoduchou výmenou filtra
WD 4
Obj. číslo: 1.348-110.0
Príkon (W): 1.000
Nádoba (l): 20/plast
Pripájací kábel (m): 5

WD4
SUPER
SACÍ VÝKON

Rýchlejšie ako s metlou

€ 149,Zametací stroj na chodníky a parkovacie
plochy okolo domu
S 650
Obj. číslo: 1.766-300.0
Pracovná šírka s 2 metlami (mm): 650
Max. plošný výkon (m2/h): 1.800
Nádoba na nečistoty (l): 16

S650

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV Zlikviduje 99,99% baktérií
Pri čistení s parnými čističmi Kärcher, silný
BEZ CHÉMIE

Odstráni

parný výkon a vysoká teplota odstránia
99,99% bežných baktérií v domácnostiach. *
* Pri dôkladnom čistení parným čističom Kärcher sa odstráni

baktérií

99,99% všetkých bežných baktérií v domácnosti z bežných domácich tvrdých podláh.

MULTIFUNKČNOSŤ

BEZ NÁMAHY

Multifunkčnosť

Jeden na všetko: Vďaka rozsiahlemu prí
slušenstvu si SC pohodlne a rýchlo poradí
so širokou škálou čistiacich problémov
v domácnosti. Horúca para v momente
odstráni mastné a odolné nečistoty. Tak jednoduché a ľahké čistenie nikdy nebolo!

€ 409,99

€ 399,-

Parný čistič presvedčí silou a perfekt
ným výkonom, nepretržité a rýchle
upratovanie vďaka NONSTOP pare
a VapoHydro funkcii
SC 5
Obj. číslo: 1.512-500.0
Objem odnímateľnej nádrže (l): 1,5
Objem parného kotla (l): 0,5
Plošný výkon (m2): 150
Ohrievací výkon (W): 2.200
Doba ohrevu (min): 3
Podlahová súprava Comfort Plus

SC5

Čistota bez chémie

€ 229,-

Parný čistič pre maximálny komfort
pri upratovaní, NONSTOP para
SC 4
Obj. číslo: 1.512-405.0
Objem odnímateľnej nádrže (l): 0,8
Objem parného kotla (l): 0,5
Plošný výkon (m2): 100
Ohrievací výkon (W): 2.000
Doba ohrevu (min): 4
Podlahová súprava Comfort Plus

SC4

Kärcher ponúka pre čistenie interiéru veľké množstvo riešení
pre bleskovú čistotu. Stroje podávajú plný výkon a vy šetríte
energiu a čas. Na konci je vždy žiarivá čistota! Vždy kompletná
ponuka sortimentu: príslušenstvo a čistiace prostriedky
pre všetky Kärcher stroje!

Príslušenstvo pre parné čističe SC
Sada kruhových kefiek na SC - dve rôzne
farby pre rôzne účely použitia pre dodržanie
hygieny v domácnosti (napr. v kuchyni
a v kúpeľňi, 4 ks Obj. číslo: 2.863-058.0
Teraz len € 12,-(€ 3/kus)
Súprava utierok na podlahovú hubicu Comfort Plus pre SC 4 - SC 5 - 2 jemné utierky
z plyšového velúru z mikrovlákna na lepšie
uvoľňovanie a zbieranie nečistôt.
Obj. číslo: 2.863-020.0
Teraz len € 20,- (€ 10/kus) namiesto € 25,99
Súprava froté utierok pre SC 1 - SC 3 - 2 utierky na podlahu, 3 froté utierky pre ručnú hubicu
Obj. číslo: 6.960-019.0
Teraz len € 14,99 (€ 3,75/kus)

ČISTENIE OKIEN
S KÄRCHER ČISTIČOM WV

BLESKOVÁ
ČISTOTA

RÝCHLEJŠIE

Čistič okien Kärcher čistí 3x rýchlejšie
Vďaka praktickej odsávacej funkcii a jednoduchej manipulácii ide umývanie okien
s novými vysávačmi na okná značky
Kärcher výrazne ľahšie a rýchlejšie
ako bežným spôsobom.

AKO BEŽNÝMI METÓDAMI

OD VYNÁLEZCU
VYSÁVAČOV NA OKNÁ

JEDINÝ
ORIGINÁL
ŽIADNE ŠMUHY

Jediný originál - WV
Opakované pokusy o kopírovanie – kvalita
stále neporovnateľná. Kärcher akumulátorový vysávač na okná WV je a zostane ORIGINÁL!

S WV už žiadne kvapky
Vďaka výkonnému odsávaniu je kvapkanie
vody už navždy minulosťou. Umožňuje
hygienické čistenie, nakoľko nedochádza
ku kontaktu so špinavou vodou.

ŽIADNE KVAPKY

Čistič okien s odsávaním, žiadne šmuhy
a zbytočné kvapky, dištančný prvok
a vymeniteľná batéria
WV 5 Plus

Príslušenstvo a čistiace prostriedky pre čističe okien WV
Koncentrovaný čistič skla - na čistenie všetkých sklenených a zrkadlových plôch
bez šmúh, objem (ml): 500
Obj. číslo: 6.295-933.0
Teraz len € 6,- (€ 1,2/100 ml) namiesto € 6,99
Predlžovacia súprava pre WV - pre všetky
akumulátorové čističe WV, nastaviteľná dĺžka
od 1,2 m do 1,9 m. Čistenie vyššie položených
plôch bez rebríka. Obj. číslo: 2.633-111.0
Teraz len € 44,-

Obj. číslo: 1.633-440.0
Výdrž batérie (min): 35
Vyčistená plocha na nabitie (m2):
105 = cca. 35 okien
Čas nabíjania (min): 185
Dostupné príslušenstvo a čistiace
prostriedky pre dokonalý výsledok!

WV5

Jediný originál

€ 89,Vďaka dištančnému prvku pohodlné čistenie
okrajov okien.

€ 349,99
Príslušenstvo a čistiace prostriedky pre tepovače SE
Čistič kobercov RM 519 - na čistenie kobercov,
čalúnenia a iných textilných krytín, balenie (l): 1 Obj. číslo: 6.295-771.0
Teraz len € 9,Čistič kobercov CarpetPro RM 760 prášok
Classic - profesionálny prášok na čistenie textilných krytín a čalúnenia, balenie (g): 800
Obj. číslo: 6.290-175.0
Teraz len € 17,- (€ 2,125/100 g)
Hubica na čalúnenie pre tepovače SE - tepovacia hubica na hĺbkové čistenie čalúnenia, pracovná šírka (mm): 110
Obj. číslo: 2.885-018.0 Teraz len € 29,-

€ 299,3v1 - tepovač na hĺbkové čistenie
textílií, použiteľný aj ako mokrosuchý vysávač
SE 5.100
Obj. číslo: 1.081-200.0
Max. výkon turbíny (W): 1.400
Nádrž na špinavú/čistú vodu (l): 4/4
Vákuum (mbar): 210
Pracovná šírka (mm): 230

SE

Extra dlhá životnosť

€ 79,NOVINKA 2016
Robustné ponorné kalové čerpadlo
s profi tesnením a extra dlhou životnosťou
SP 3 Dirt

SP3

Obj. číslo: 1.645-502.0
Max. veľkosť častíc (mm): 20
Max. výkon motora (W): 350
Max. hĺbka ponoru (m): 7
Max. prietok (l/h): 7.000
Max. dopravná výška/tlak (m/bar): 6/0,6

ROKOV
OCHRANA MOTORA
DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

Keramická technológia
Všetky nové ponorné čerpadlá Kärcher
majú ložiská s keramickým kĺznym
krúžkom v olejovom kúpeli. Zabraňuje
sa tak výskytu najčastejšieho poškodenia čerpadiel – zadretie v dôsledku
hrdze. Takto je zaručená dlhá životnosť
motora a bezproblémové používanie.
REGISTRUJTE SA NA
WWW.KARCHER.SK

€ 229,99

€ 199,-

ZÁRUKA **

Tlakové čerpadlo pre dom
aj záhradu s extra dlhou
životnosťou
BP 3 Home & Garden
Obj. číslo: 1.645-353.0
Max. výkon motora (W): 800
Max. prietok (l/h): 3.300
Max. dopr. výš./tlak (m/bar): 40/4
Max. nasávacia výška (m): 8
Typ čerpadla: Jet

BP3
€ 149,99

€ 129,-

Tlakové čerpadlo do záhrady
s extra výbavou
BP 3 Garden Set Plus
Obj. číslo: 1.645-357.0
Max. výkon motora (W): 800
Max. prietok (l/h): 3.500
Max. dopr. výš./tlak (m/bar): 40/4
Max. nasávacia výška (m): 8
Typ čerpadla: Jet

BP3

GRÁTIS

GRÁTIS

GRÁTIS

Šetrite si chrbticu

€ 99,Sudové čerpadlo, ktoré nahradí
nepraktickú a ťažkú krhlu
BP 1 Barrel

BP1

** Zaregistrujte sa po nákupe čerpadla Kärcher a získajte pre-

dĺženú záruku. Viac informácií ako aj registračný formulár nájdete na: www.karcher.sk
Pečiatka predajcu:

Obj. číslo: 1.645-460.0
Max. dopravná výška/tlak (m/bar): 11/1,1
Max. výkon motora (W): 400
Max. prietok (l/h): 3.800

www.kaercher.sk/sk/Distribucia_servis/Vyhladavanie_predajcov.htm Ponuka platí od 1.1.2016 do 31.12.2016. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené, obrázky sú ilustračné. Všetky cenu sú uvedené s DPH.

