€ 459,99
+ PRÍSLUŠENSTVO GRÁTIS

€ 399,-

ZNÁSOBTE SVOJU SILU
Náradie robí majstra - Kärcher vás zmení na hrdinu
NOVINKA 2017 s extra výbavou grátis
K 5 Full Control Home
Obj. číslo: 9.502-339.0
Príkon (W): 2.100
Tlak (bar): 20 -145
Prietok (l/h): 500

+ Penovacia tryska
+ Rotačná kefa

GRÁTIS
GRÁTIS

+ Autošampón (1 l) GRÁTIS

Vodou chladený motor

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

T 350

(FC)

€ 659,99
NOVINKA 2017 - vysokotlakový čistič
s vodou chladeným motorom,
spojenie super sily a super komfortu
K 7 Premium FC Plus Home*

€ 619,-

Vždy správne
nastavenie
Správna poloha = klik

Obj. číslo: 1.317-133.0
Príkon (W): 3.000
Tlak (bar): 20 - 180
NOVINKA Prietok (l/h): max. 600

Žiadne rozhodovanie,
ktorý nadstavec je ten
správny
Všetko v jednom

Navíjací
bubon

K7

T 450

Bezdrôtové ovládanie
Ovládanie tlaku a prietoku priamo na vysokotlakovej pištoli
Vodou chladený motor

€ 529,-

K 7 FC Plus*
NOVINKA 2017
Obj. číslo: 1.317-030.0

€ 559,99

€ 479,99
NOVINKA 2017 - vysokotlakový čistič
s vodou chladeným motorom, pohodlné
čistenie spevnených plôch okolo domu
K 5 Premium FC Plus Home*

€ 459,-

KLIK

Obj. číslo: 1.324-633.0
Príkon (W): 2.100
Tlak (bar): 20 - 145
Prietok (l/h): max. 500
NOVINKA

Navíjací
bubon

K5

T 350

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT PRÍSLUŠENSTVA NA TRHU
Autošampón - koncentrát - prostriedok na dôkladné čistenie áut. Neškodný pre životné prostredie, šetrný k lakovaným a plastovým povrchom, objem (l): 5 Obj. číslo: 6.295-360.0
Teraz len € 10,- (€ 2/liter) namiesto € 14,99

Vodou chladený motor

Po nariedení až 20 l

€ 395,99

€ 299,-

NOVINKA

NOVINKA 2017 - vysokotlakový čistič
s vodou chladeným motorom, s praktickým navíjaním vysokotlakovej hadice
K 4 FC Home
+súprava na čistenie potrubia 7,5 m
Obj. číslo: 9.502-331.0
Max. teplota na prívode (°C): 40
Príkon (W): 1.800
Tlak (bar): 20 -130
Prietok (l/h): 420
Súprava na čistenie potrubia

K4

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

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

T 350
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 € 119,99
Vodou chladený motor

EXTRA SILA

NA NEPODDAJNÉ NEČISTOTY

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.
S VÝKONOM RASTÚ MOŽNOSTI K 7

K5

K4

K3

K2

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

NOVINKA
Vodou chladený motor

€ 209,99
NOVINKA 2017
Vysokotlakový čistič, s ktorým umyjete
terasu aj napeníte a umyjete auto
K 3 FC Car & Home*

€ 199,-

Obj. číslo: 1.602-606.0
Príkon (W): 1.600
Tlak (bar): 20-120
Prietok (l/h): max. 380

NOVINKA

K3

NOVINKA

T 150

NOVINKA 2017
Vysokotlakový čistič - kompaktný,
malý a robustný
K 3 Premium FC Home*

NOVINKA

Navíjací
bubon

Obj. číslo: 1.602-654.0

T 150

Teraz € 209,- namiesto € 229,99

€ 179,99

Rozšírte použitie vysokotlakových čističov

€ 159,-

NOVINKA 2017
Vysokotlakový čistič,
na rýchle čistenie auta a okolia domu
K 2 Premium1 FC Car & Home*
Obj. číslo: 1.673-428.0
Príkon (W): 1.400
Tlak (bar): max. 20 -110
Prietok (l/h): max. 360

NOVINKA

K2

T 150

NOVINKA 2017
Vysokotlakový čistič, s ktorým umyjete terasu aj auto
K 2 FC Car & Home*
NOVINKA
Obj. číslo: 1.673-406.0

T 150

Teraz € 139,- namiesto € 159,99
NOVINKA 2017
Vysokotlakový čistič, s ktorým umyjete terasu, auto
aj vyčistíte potrubie
K 2 Compact Car & Home & Pipe
Obj. číslo: 1.673-141.0

NOVINKA

T 150

Teraz € 129,- namiesto € 159,99
1

Stroje Premium triedy K2 sú vybavené nádržou na čistiaci prostriedok. * Dostupný od marca 2017.

Ultra sací výkon

€ 249,-

Viacúčelový vysávač so zásuvkou
na elektronáradie spĺňajúcou
slovenské technické normy, s oklepom filtra a vypúšťacou skrutkou
WD 6 P Premium
Obj. číslo: 1.348-272.0
Príkon (W): 1.300
Nádoba (l): 30/antikoro
Pripájací kábel (m): 6

WD6

ULTRA
SACÍ VÝKON

S VÝKONOM RASTÚ MOŽNOSTI
WD6

WD5

WD4

WD3

WD2

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

ČISTÉ RUKY VĎAKA
PATENTOVANEJ
TECHNIKE
SILNÉ A KOMFORTNÉ
Rekonštrukcia hračkou

€ 229,-

Viacúčelový vysávač s oklepom
filtra a so špeciálnou výbavou
na hrubé nečistoty
WD 5 Premium Renovation
Obj. číslo: 1.348-238.0
Príkon (W): 1.100
Nádoba (l): 25/antikoro
Pripájací kábel (m): 5

WD5

EXTRÉMNY
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.

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT PRÍSLUŠENSTVA NA TRHU
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.
Vysajete až 1,5x viac nečistôt
Obj. číslo: 2.863-006.0
ako s papierovými vreckami
Teraz len € 14,- (€ 3,5/kus)

ø 60 mm

ø 35 mm

Čistý stlačením tlačidla

€ 189,-

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

EXTRÉMNY
SACÍ VÝKON

Súprava štetcov na čistenie interiéru auta Sací štetec s tvrdými štetinami sa postará
o dôkladné vyčistenie čalúnenia a kobercov,
štetec s mäkkými štetinami o prístrojovú dosku
a stredovú konzolu.
Obj. číslo: 2.863-221.0
Teraz len € 19,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
Vysávanie mokrých aj suchých
Teraz len € 18,nečistôt bez výmeny filtra
Extra dlhá štrbinová hubica, úzka - Extra dlhá
štrbinová a extra úzka hubica pre dosiahnutie
5 cm
na inak ťažko dostupné miesta.
až 3
Obj. číslo: 2.863-223.0
Teraz len € 11,-

Dokonalá čistota v aute
So súpravou pre čistenie áut
Viacúčelový vysávač 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

SUPER
SACÍ VÝKON

WD4

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
ELEKTROSTATICKÁ
OCHRANA

€ 139,-

Na mokré aj na suché

€ 109,-

SUPER
SACÍ VÝKON

WD4

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

Rozšírte použitie viacúčelových vysávačov
NOVINKA 2017
Zametací stroj na chodníky a parkovacie
plochy okolo domu s kliešťami na zber
odpadkov
S 650 Plus

2 bočné metly

€ 149,-

Obj. číslo: 1.766-305.0
Pracovná šírka s 2 metlami (mm): 650
Max. plošný výkon (m2/h): 1.800
Nádoba na nečistoty (l): 16

S650

Kliešte na zber odpadu
teraz GRÁTIS

Rýchlejšie ako s metlou
Zametací stroj na chodníky
a parkovacie plochy okolo domu
S 500
Obj. číslo: 1.766-205.0
Pracovná šírka s 1 metlou (mm): 550
Max. plošný výkon (m2/h): 1.600
Nádoba na nečistoty (l): 16

€ 99,NOVINKA

S500

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

výkon a vysoká teplota odstránia 99,99% bežných
baktérií v domácnostiach. *

Odstráni

VYČISTÍ VIAC
V KRATŠOM ČASE
Až do

* Pri dôkladnom čistení parným čističom Kärcher sa odstráni 99,99% všetkých

baktérií

rýchlejší

bežných baktérií v domácnosti z bežných domácich tvrdých podláh.

MULTIFUNKČNOSŤ

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

Parný vysávač - 3-v-1 vysávanie, parné
čistenie a odsávanie v jednom.
Vodný filter ideálny pre alergikov
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

Parný čistič pre maximálny komfort
pri upratovaní, NONSTOP para
SC 4 Premium

279,99

€ 249,-

SC4

199,99

€ 179,-

SC3

ABY STE MALI
UMYTÚ PODLAHU
NEPOTREBUJETE
VYSÁVAČ

SAMOZREJME,
AJ NA VAŠU PODLAHU!

€ 649,99

SV7

ČISTIACI
VÝKON

Multifunkčnosť

BEZ NÁMAHY

€ 499,-

Šetrite čas!
Vynechanie vysávania
pred umývaním šetrí
50% času pri upratovaní podláh. Vďaka FC 5
už vysávať pred umývaním nemusíte.

Obj. číslo: 1.512-421.0
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
Teraz navyše v balení:
+ veľká okrúhla kefa
+ malá okrúhla červená kefka
+ Power tryska
+ Návlek na podlahovú hubicu

Parný čistič rýchlejší ako „svetlo“. STAČÍ 30 s
a môžete ísť nato. NONSTOP para + automatické odvápňovanie
SC 3 Premium
Obj. číslo: 1.513-030.0
Objem nádrže (l): 1
Plošný výkon (m2): 75
Ohrievací výkon (W): 1.900
Doba ohrevu (s): 30
Podlahová súprava Comfort
Teraz navyše v balení:
+ veľká okrúhla kefa
+ malá okrúhla červená kefka
+ Power tryska

Pripravený
za 30 s

Na kameň, linoleum, PVC, plávajúcu
laminátovú i drevenú podlahu.
V ponuke čistiace prostriedky
podľa čisteného povrchu.

Príslušenstvo pre parné čističe SC a parné vysávače SV
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
Hubica na okná na SC - na ľahké a dôkladné čistenie sklených plôch parou
Obj. číslo: 2.863-025.0
Teraz len € 17,-

NOVINKA

NOVINKA 2017
Podlahy čisté mávnutím ruky. Žiadne pobehovanie
s vysávačom pred umývaním. Kärcher čistič podláh je to,
čo vám doteraz chýbalo!
+ 1 pár valcov naviac
FC 5 Premium

Umývajte dôkladnejšie!
Vďaka inovatívnej technike samočistenia sú
valce počas čistenia stále
čisté.

Obj. číslo: 1.055-530.0
Pracovná šírka (mm): 300
Vyčistená plocha na nádrž (m2): 60
Nádoba na čistú/špinavú vodu (ml): 400/200
Žiadne handry na radiátoroch a stečená voda
na podlahe - vďaka samočistiacej funkcii si
po umytí bez vyčerpania vychutnávajte
čistotu a sviežosť.

259,-

2-v-1

NOVINKA

FC5

Koncentrát na čistenie podláh - univerzálny na tvrdé podlahy. Nezanecháva
šmuhy, len sviežu citrónovú vôňu.
(500 ml) Obj. číslo: 6.295-944.0
Teraz len € 9,- (€ 1,8/100 ml)

Po nariedení
viac ako 60 l

Odporúčame 2 farby pre rôzne
použitie: WC, kuchyňa, ...

NOVINKA 2017
2x viac čistých okien ako pri ostatných modeloch vďaka 2 batériám v balení. Čistič
okien s odsávaním, žiadne šmuhy a zbytočné kvapky, dištančný prvok, úzka hubica
a vymeniteľná batéria naviac.
WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit
Obj. číslo: 1.633-447.0
Výdrž batérie (min): 35
Vyčistená plocha na nabitie:
2x105 m2 = cca. 2x35 okien
Čas nabíjania (min): 185
Dostupné príslušenstvo a čistiace
prostriedky pre dokonalý výsledok!

Sada 2 valcov - dvojdielna sada
mikrofázových valcov pre FC 5.
Žlté - Obj. číslo: 2.055-006.0
Šedé - Obj. číslo: 2.055-007.0
Teraz len € 24,-(€ 12/kus)

ČISTENIE OKIEN
S KÄRCHER ČISTIČOM WV

OD VYNÁLEZCU
VYSÁVAČOV NA OKNÁ

RÝCHLEJŠIE

JEDINÝ
ORIGINÁL

AKO BEŽNÝMI METÓDAMI

ŽIADNE ŠMUHY

ŽIADNE KVAPKY

NOVINKA

2x hubica a 2x batéria

109,-

WV5

Vďaka dištančnému
prvku pohodlné čistenie okrajov okien.

Príslušenstvo a čistiace prostriedky pre čističe okien WV
Koncentrovaný čistič skla - na čistenie všetkých sklenených a zrkadlových plôch
bez šmúh, objem (ml): 500
Po nariedení
Obj. číslo: 6.295-840.0
viac ako 6 l
Teraz len € 8,- (€ 1,2/100 ml)
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,-

Úzka hubica (170 mm)
pre menšie plochy GRÁTIS
2x

NOVINKA 2017
WV 5 Premium
Obj. číslo: 1.633-453.0 Čistič okien s odsávaním, žiadne

šmuhy a zbytočné kvapky, vymeniteľná batéria a úzka
hubica v balení GRÁTIS.
1x
Teraz € 89,-

€ 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,-

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

€ 299,-

SE

€ 79,99

€ 69,-

OCHRANA MOTORA
DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

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

S extra výbavou

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.

ZÁRUKA **

REGISTRUJTE SA NA
WWW.KARCHER.SK

Robustné ponorné kalové čerpadlo
s profi tesnením a extra dlhou životnosťou a extra výbavou
SP 5 Dirt Box

€ 129,-

ROKOV

Obj. číslo: 1.645-507.0
Max. veľkosť častíc (mm): 20
Max. výkon motora (W): 500
Max. hĺbka ponoru (m): 7
Max. prietok (l/h): 9.500
Max. dopravná výška/tlak (m/bar): 7/0,7

SP5

Odkladací box a filter v jednom
+ súprava s tkanou hadicou (10m)

€ 179,99

€ 169,-

BP3

NOVINKA

NOVINKA 2017
Domáca vodáreň až pre 8 osôb
v domácnosti; pre komfortné zásobovanie vodou, ochrana proti prehriatiu
BP 3 Home
Obj. číslo: 1.645-365.0
Max. výkon motora (W): 800
Max. prietok (l/h): 3.000
Max. dopr. výš./tlak (m/bar): 36/3,6
Objem nádoby (l): 19
OCHRANA
PROTI PREHRIATIU

€ 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): 3.300
Max. dopr. výš./tlak (m/bar): 40/4
Max. nasávacia výška (m): 8
Typ čerpadla: Jet

BP3

GRÁTIS

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

dĺženú záruku. Viac informácií ako aj registračný formulár nájdete na: www.karcher.sk (Home&Garden/Čerpadlá)
Pečiatka predajcu:

GRÁTIS

GRÁTIS
www.kaercher.sk/sk/Distribucia_servis/Vyhladavanie_predajcov.htm Ponuka platí od 1.1.2017 do 31.12.2017. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené, obrázky sú ilustračné. Všetky cenu sú uvedené s DPH.

