
ZĽAVA 
AŽ  23 %

€ 499,00

namiesto  € 649,99

Vedeli ste?  Vdychovanie výparov z nie  ktorých čistiacich prostriedkov môže vyvolať závažné alergické 
reakcie. Nebezpečné sú obzvlášť pre tehotné ženy a malé deti!

Čistota od podlahy - vôňa čistiacich prostriedkov neodstráni špinavé škáry a vodný kameň
SV 7
Parný vysávač SV 7 je ideálny na hĺbkové upratovanie kúpeľne, WC, kuchyne a tvrdých podláh v domácnosti. To všetko bez chémie!
Obj. číslo: 1.439-410.0
Max. výkon (W): 2.200
Objem vody v kotli (l): 0,45
Vodný filter (l): 1,2
Viacstupňový filtračný systém
NON-STOP čistenie vďaka dopĺňateľnej nádrži (0,5 l)

BEZ CHÉMIE

Viacúčelový vysávač pre suchú aj mokrú špinu
WD 5 P
Obj. číslo: 1.348-194.0
Spotreba prúdu (W): 1100   
Veľkosť nádoby (l): 25
Vnút. priemer príslušenstva (mm): 35
Zásuvka pre elektronáradie, fúkacia funkcia, bleskové a jednoduché čiste-
nie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu so špinou.
Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.

Odložte rebríky! Na vysoké okná, sklá v zimných
záh radách aj maxi-výklady vám postačí
WV + predlžovacia súprava
Obj. číslo: 2.633-111.0
Teleskopická tyč vysúvateľná do 1,9 m
Ľahko dospupné aj vyššie položené okná a hladké plochy

POZNÁTE 
Z TV

€ 22,00

namiesto  € 44,99

NOVINKA€ 209,00

€ 89,00

Kúp akýkoľvek Kärcher čistič okien WV

a získaj zľavu na praktické predĺženie. -50%

Naparovanie, stieranie a odsávanie

v jednom kroku. 3-v-1

JARNÉ S KÄRCHEROM

Výkonný čistič nielen na okná
ale aj na všetky typy hladkých povrchov
WV 5 Premium
Obj. číslo: 1.633-453.0
Výdrž batérie (min): 35
Čistiaci výkon na jedno nabitie akumulátora  cca 105 m² = 35 okien  
Čas nabíjania (min): 180
Odnímateľná batéria, 3x rýchlejšie čistenie ako bežnými metódami



Vysokotlakový čistič s výbavou na čistenie auta a okolia domu
K 5 Full Control Car & Home
Obj. číslo: 1.324.505.0
Príkon (W): 2.100
Max. tlak (bar/MPa): 20-145/2-14,5
Prietok (l/h): 500
Plošný výkon (m2/h): 40
Full Control Power pištoľ s ukazovateľom tlaku
Výkonnný vodou chladený indukčný motor

NOVINKA

€ 399,00

namiesto  € 479,99

Vysokotlakový čistič ideálny na čistenie vášho auta
K 3 Full Control
Teleskopická rukoväť, držiaky na odkladanie príslušenstva priamo na stroji
Obj. číslo: 1.602-600.0
Príkon (W): 1.600
Max. tlak (bar/MPa): 20-120/2-12
Prietok (l/h): 380
Plošný výkon (m2/h): 25

€ 139,00

namiesto  € 159,99

PRÍSLUŠENSTVO
GRÁTIS

Vysokotlakový čistič na príležitostné použitie
a ľahšie znečistenie okolo domu
K 2 Full Control
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery
Obj. číslo: 1.673-400.0

Príkon (W): 1.400
Max. tlak (bar/MPa): 20-110/2-11
Prietok (l/h): 360
Plošný výkon (m2/h): 20
pracovný nadstavec Full Control 4-Click Vario Power
zabezpečí vždy ten správny tlak

€ 99,00

namiesto  € 109,99

Ručný zametací stroj vhodný na chodníky, prístupové cesty, ...
S 650 2-v-1
Obj. číslo: 1.766-307.0
Pracovná šírka s bočnou metlou (mm):  650
Max. plošný výkon (m²/h): 1800
Odkladacia poloha
Nádoba na nečistoty (l): 16
2 x bočná metla navyše pre mokré znečistenie
Jednoduché zametanie pri stenách a obrubníkoch
Odkladacia poloha

Ceny sú platné od 15.3.2018 do 15.4.2018. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. 

Pečiatka predajcu

€ 159,00
NOVINKA
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Intenzívny & efektívny
Autošampón (10 l) - koncentrát 
Obj. číslo: 6.295-671.0
Prostriedok na dôkladné čistenie áut, chúlostivých lakovaných a plasto-
vých povrchov, neškodný pre životné prostredie.
Teraz € 15,- (€ 1,5/liter) namiesto 22,99 (€ 2,29/liter)    

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100
Vhodná na umývanie auta
Obj. číslo: 2.643-236.0
Ľahko nastaviteľné otáčky, plynulo prednastaviteľný kĺb
pre ťažko dostupné miesta, na rýchle a pohodlné čistenie
áut, motocyklov, bicyklov, záh radného nábytku.
Teraz € 35,- namiesto 39,99

www.karcher.sk


