
NOVINKA

Aj bielo ružový čistič okien zbaví okná 
nečistôt bez námahy a z nudnej práce urobí
kreatívnu zábavu. 

WV 2 Premium Ružová stužka
Obj. číslo: 1.633-485.0
Výdrž batérie (min): 25
Vyčistená plocha na nabitie: 75 m2/25 okien 
Čas nabíjania (min): 120

VIANOCE S DOBRÝM SKUTKOM

SÚŤAŽTE A VYHRAJTE

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ RC3

2 €
Z každého predaného WV 2 Premium 

“Ružová stužka” prispejete
2 € na boj proti rakovine prsníka

Váš domov bude vždy uprataný 
a čistý, zatiaľ  čo ocko sa bude 
môcť venovať koníčkom.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

€  599,- 
         s Dph

namiesto € 699,99

€  64,- 
         s Dph

namiesto € 79,99

www.kaercher.com/sk/kampane/ruzova-stuzka.html

Robotický vysávač s laserovým navigačným senzorom 
vyčistí váš domov samostatne a dôkladne.

RC 3
Obj. číslo: 1.198-203.0
Doba čistenia na nabitie (min): 90-120
Nádoba na nečistoty (l): 0,35



€  499,- 
         s Dph

namiesto € 649,99

Vysokotlakový čistič s LCD ovládačom
regulácie tlaku na pištoli, vrátane súpravy na čistenie 
okolo domu na stredne silné znečistenie.

K 5 Premium Full Control Plus Home
Obj. číslo: 1.324-633.0
Príkon (W): 2.100
Tlak (bar): 20 -145
Prietok (l/h): 500

Vysokotlakový čistič s vodou chladeným motorom, spojenie 
super sily a komfortu vrátane súpravy na čistenie okolo domu 
na nepoddajné znečistenia.

K 7 Premium Full Control Plus Home
Obj. číslo: 1.317-133.0
Príkon (W): 3.000
Tlak (bar): 20 - 180
Prietok (l/h): max. 600

Parný čistič pre maximálny  
komfort a rýchlosť pri upratovaní.
Doba ohrevu iba 30 sekúnd.

SC 3 EasyFix
Obj. číslo: 1.513-110.0
Objem nádrže (l): 1
Plošný výkon (m2): 75
Ohrievací výkon (W): 1.900
Doba ohrevu (s): 30

Parný vysávač 3-v-1, vhodný na vysávanie, 
parné čistenie aj odsávanie v jednom.

SV 7 
Obj. číslo: 1.439-410.0
Objem odnímateľnej nádrže (l): 0,5 
Objem parného kotla (l): 0,45
Ohrievací výkon (W): 2.200
Vodný filter (l): 1,2
Max. tlak pary (bar): 4
Vákuum (mbar/kPa): 210/21

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

SE 5.100
Obj. číslo: 1.081-200.0
Príkon turbíny/čerpadla (W): 1.400/40
Nádrž na špinavú/čistú vodu (l): 4/4
Vákuum (mbar): 210
Pracovná šírka (mm): 230

K7 

Parný čistič pre maximálny komfort pri upratovaní, 

NONSTOP para, ideálny pre nepretržité čistenie 
vďaka doplňovacej nádrži na vodu.

SC 4 EasyFix Premium
Obj. číslo: 1.512-470.0
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

Náš tip: Autošampón, 10l 
peniaci čistiaci prostriedok na 
dôkladné umývanie áut
Teraz len € 15,- (1,5 € / l )
Obj. číslo: 6.295-671.0

€  399,- 
         s Dph

namiesto € 479,99

€  559,- 
         s Dph

namiesto € 659,99

Konečne može ocino bez dlhej
prípravy a manipulácie, po-
hodlne, komfortne a rýchlo 
vyčitiť nečistoty okolo domu.

€  249,- 
         s Dph

namiesto € 279,99

Odstráni

baktérií

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

full control plus full control plus

Čistí bez chémie, je použiteľný takmer 
všade, tvrdé plochy sú jeho výsadou. 
Pre mamičku ako stvorené, odstráni 
99,99% baktérií bežných v domácnosti.

€  149,- 
         s Dph

namiesto € 159,99

Náš tip: Odvápňovacia 
kartuša umožnuje
čistenie bez
prerušovania
Teraz len € 15,-
Obj. číslo: 2.643-236.0

€  299,- 
         s Dph

namiesto € 349,99

Náš tip: V ponuke  
aj úzka hubica
Teraz len  € 29,-
Obj. číslo: 2.885-018.0 Vďaka vodnému filtru vhodný 

pre alergikov.
Ideálny darček pre celú rodinu.

Odstráni

baktérií

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

Náš tip: Rotujúca
umývacia kefa
s kĺbom WB 100
Teraz len € 35,-
Obj. číslo: 2.643-236.0



Žiadne pobehovanie s vysávačom pred umývaním. 
Čistič tvrdých podláh povysáva aj umyje podlahu
v jednom kroku. Valčeky po použití jednoducho
iba vypriete. 
Vyčistí podlahy: kamenné, linoleové, PVC, plávajúce,
lami nátová, drevené.

FC 5 Premium 
Obj. číslo: 1.055-530.0
Pracovná šírka (mm): 300
Vyčistená plocha na nádrž (m2): 60
Nádoba na čistú/špinavú vodu (ml): 400/200

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

AD 4 Premium 
Obj. číslo: 1.629-731.0
Príkon (W): 600
Nádoba (l): 17/kov
Pripájací kábel (m): 4

A+

A+

Akumulátorový čistič okien - jednoduché čistenie bez 
šmúh a kvapkania. Vďaka predĺženej výdrži batérie sú 
bez problémov možné aj dlhšie čistiace práce.

WV 5 Premium
Obj. číslo: 1.633-453.0
Výdrž batérie (min): 35
Vyčistená plocha na nabitie: 
105 m2/35 okien 
Čas nabíjania (min): 185

Malý vysávač, ktorý dokáže veľké veci,
najlepší výber do bytov
s malým úložným priestorom.

VC 5 
Obj. číslo: 1.349-100.0
Príkon (W): 500
Plošný výkon  (m2): 150
Pripájací kábel (m): 7,5

Napriek svojej malej veľkosti
sa vyznačuje jedinečným čistiacim 
výkonom čo vaša babička určite ocení

€  159,- 
         s Dph

namiesto € 169,99

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

WD 5 P
Obj. číslo: 1.348-194.0
Príkon (W): 1.100
Nádoba (l): 25/plast
Pripájací kábel (m): 5

€  209,- 
         s Dph

Teraz len

€  279,- 
         s Dph

Teraz len

€  64,- 
         s Dph

namiesto € 74,99

Vždy pripravená akumulátorová metla ideálna na rých-
le pozametanie. Využijete na koberci aj tvrdej podlahe.

KB 5
Obj. číslo: 1.258-000.0
Pracovná šírka kefy (mm): 210
Nádoba (ml): 370
Výdrž batérie (min): 30
Akutechnológia: Li-ion batéria

Výborne pozametá srsť domá-
ceho zvieratka, je rýchlejšie 
poruke ako vysávač, čo poteší 
nielen svokru ale aj vás.  

€  129,- 
         s Dph

namiesto € 139,99

€  79,- 
         s Dph

namiesto € 89,99

Náš tip: Predlžovacia súprava 
pre čistič okien WV vyčistíte 
bez problémov veľké a vysoké
okná až do výšky 4m
Teraz len € 44,-
Obj. číslo: 2.633-111.0

Náš tip: Filtračné vrecká
z netkanej textílie (4 ks)
Teraz len € 14,- (3,5 € /ks )
Obj. číslo: 2.863-006.0

Náš tip: V ponuke farebne
odlíšené valčeky pre použitie
vo WC a kuchyni
Teraz len € 24,-
Obj. číslo: 2.055-006.0



Profesionálny studenovodný vysokotlakový
čistič pre prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.

HD 5/15 C Plus
Obj. číslo: 1.520-931.0
Príkon (W): 2800
Prietok max. (l/s): 500
Tlak max. (bar): 20-200

Profesionálny umývací automat veľmi ľahký a 
kompaktný je inovatívnou a silnou alternatívou k 
manuálnemu čisteniu tvrdých podláh.

BR 30/4 C + MF (valec z mikrovlákna)
Obj. číslo: 1.783-223.0
Pracovná šírka (mm): 300
Max. plošný výkon (m2/hod): 200
Objem nádrže na čistú/špinavú vodu (l): 4/4
Príkon (W): 820

Ponuka platí od 15.10.2018 do 31.12.2018. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné. . Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Jednomotorový suchý profi vysávač,
robustný, funkčný a silný vysávač na suché 
vysávanie pre profesionálnych užívateľov.

T 10/1
Obj. číslo: 1.527-150.0
Príkon (W): 800
Objem nádoby (l): 10
Prietok vzduchu (l/s): 53

x

€  780,- 
         s Dph

namiesto € 804,-

€  1140,- 
         s Dph

namiesto € 1500,-

€  216,- 
         s Dph

namiesto € 258,-

€  144,- 
         s Dph

namiesto € 168,-
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Profi čistička vzduchu je vybavená predfiltrom
ako aj HEPA filtrom a filtrom s aktívnym uhlím
a efektívne chráni pred znečistením vzduchu 
akéhokoľvek druhu. Vzduch v miestnosti bez 
baktérií a vírusov vďaka plazme. Účinný aj 
na jemný prach.

AFG 100
Obj. číslo: 1.024-800.0
Príkon (W): 60
Hladina hluku min/max (db(A)): 25/53
Veľkosť miestnosti do (m2): 60

€  1775,- 
         s Dph

www.karcher.sk

Svojím elegantným a jednoduchým 
dizajnom sa hodí do každého 
prostredia a farebné osvetlenie 
môžete prispôsobiť podľa nálady.

Valec z mikrovlákna 
Grátis 

Šťastné a veselé Vianoce Vám prajeme 

PRE AUTOMOTIVE PRE MENŠIE OBCHODY, REŠTAURÁCIE

PRE HOTELY PRE ČISTIACE FIRMY

PRE KAŽDÉHO

Batériový profi vysávač pre hladké povrchy od okien až po dlaždice 
pracuje nielen v horizontálnom a vertikálnom smere, ale dokonca
zvládne prácu aj nad hlavou. V porovnaní s bežným
zariadením  ponúka výrazne vyšší sací výkon 
a väčšiu nádrž na špinavú vodu pre dlhšie používanie.

WVP 10
Obj. číslo: 1.633-550.0
Výdrž batérie (min): 35
Čas nabíjania (min): 180
Pracovná šírka (mm): 280


