UROBIA TO ZA VÁS...
Raz dva upratané!
NOVINKA 2018 s extra výbavou grátis
K 5 Full Control Car & Home
Obj. číslo: 1.324-505.0
Príkon (W): 2.100
Tlak (bar): 20 -145
Prietok (l/h): 500

EXTRA SILA

NA NEPODDAJNÉ NEČISTOTY

VYNIKAJÚCI
VÝKON

VODOU CHLADENÝ MOTOR

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.
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.

€ 479,99

€ 399,-

K2

STUPNICA VÝKONU

K3

K7

Obj. číslo: 9.502-380.0
Príkon (W): 3.000
Tlak (bar): 20 - 180
Prietok (l/h): max. 600

K4

€ 659,-

K5

€ 699,99

NOVINKA 2018
Vysokotlakový čistič
s vodou chladeným motorom,
spojenie super sily a super komfortu
K 7 Premium FC Plus Car&Home

K7

NOVÉ

VYNIKAJÚCI
VÝKON

VODOU CHLADENÝ MOTOR

HADICOVÝ BUBON

Nevyhovuje?

Skúste túto variantu:

NOVINKA 2018
K 7 Premium FC Plus Flex
Obj. číslo: 1.317-138.0

Teraz € 589,- namiesto € 629,99
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€ 479,-

Obj. číslo: 1.324-640.0
Príkon (W): 2.100
Tlak (bar): 20 - 145
Prietok (l/h): max. 500

x ha
Fle

€ 519,99

k
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NOVÉ

NOVINKA 2018
Vysokotlakový čistič s vodou chladeným
motorom, pohodlné čistenie drevených a
iných tvrdých plôch okolo domu a hadicou
so systémom proti skrúcaniu
K 5 Premium FC Plus Flex Home Wood

HADICOVÝ BUBON

K5

VYNIKAJÚCI
VÝKON

VODOU CHLADENÝ MOTOR

Čisté auto za pár minút
NOVÉ

€ 369,99

€ 299,-

NOVINKA 2018
Vysokotlakový čistič s vodou chladeným
motorom a výbavou na čistenie auta a terasy
K 4 FC Car&Home
+terasový čistič
+rotačná kefa
+autošampón a napeňovačka
Obj. číslo: 1.324-008.0
Max. teplota na prívode (°C): 40
Príkon (W): 1.800
Tlak (bar): 20 -130
Prietok (l/h): 420

Autošampón - koncentrát - prostriedok
na dôkladné čistenie áut. Šetrný k lakovaným a plastovým povrchom, objem (l): 5
Obj. číslo: 6.295-360.0
Teraz len € 10,- (€ 2/liter) namiesto € 14,99

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 € 25,- namiesto € 29,99

K4
VYNIKAJÚCI
VÝKON

VODOU CHLADENÝ MOTOR

Power kefa WB 150 - Power kefa WB 150
na čistenie chúlostivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vysokého tlaku
a manuálneho prítlaku kefy ušetrí energiu,
vodu a až 30 % času.
Obj. číslo: 2.643-237.0
Teraz len € 45,- namiesto € 49,99

NATLAKUJTE
SI EXTERIÉR

Vysokotlakový čistič, s ktorým umyjete
terasu aj napeníte a umyjete auto
K 3 FC Car & Home
Obj. číslo: 1.602-606.0
Príkon (W): 1.600
Tlak (bar): 20-120
Prietok (l/h): max. 380

€ 209,99

€ 199,-

K3
Bezdrôtové ovládanie
Ovládanie tlaku a prietoku priamo
na vysokotlakovej pištoli.
Vždy správne nastavenie
S univerzálnym nádstavcom
a jednoduchým nastavením, nič nepokazíte.

...vyčistí potrubie aj odkvap.

Vysokotlakový čistič, s hadicovým
bubnom pre jednoduché uskladnenie
hadice
K 3 Premium FC
Obj. číslo: 1.602-650.0
Príkon (W): 1.600
Tlak (bar): 20-120
Prietok (l/h): max. 380
HADICOVÝ BUBON

€ 199,99

€ 169,-

K3

Vysokotlakový čistič, s ktorým umyjete
okolie domu, auto aj motocykel
K 2 FC Car & Home
Obj. číslo: 1.673-406.0
Príkon (W): 1400
Tlak (bar): 20-110
Prietok (l/h): max. 360

€ 159,99

€ 139,-

K2

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

Hadicová súprava pre VT - Hadicová
súprava na pripojenie VTČ alebo zavlažovanie záhrady (10 m).
Obj. číslo: 2.645-156.0
Teraz len € 25,- namiesto € 31,99

Kompaktný pomocník pre čistenie
auta aj terasy
K2 Compact Car & Home
Obj. číslo: 1.673-130.0
Teraz € 109,namiesto € 129,99

€ 129,99

€ 109,-

K2

WD5
WD4

€ 249,-

Zásuvk
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Silné ako nikdy predtým
Vďaka špeciálnym energeticky efektívnym
motorom, ako aj konštrukcii strojov a príslu
šenstva s optimalizovaným prúdením vzduchu sú viacúčelové vysávače Kärcher najsilnejšími vysávačmi Kär
cher v porov
naní so
svojími predchodcami.
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WD2

WD 6

WD3

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

STUPNICA VÝKONU

WD6

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

NOVINKA 2018
Viacúčelový vysávač s plochým filtrom,
a zásuvkou na elektronáradie.
WD 5 P
Obj. číslo: 1.348-194.0
Príkon (W): 1.100
Nádoba (l): 25/plast
Pripájací kábel (m): 5
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€ 209,-

TAKÝ DOBRÝ
VYSÁVAČ
NIKDY NIE JE ZLÝ

EXTRÉMNY
SACÍ VÝKON

€ 189,-

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,-

Viacúčelový vysávač s oklepom
filtra a s antikorovou nádobou
WD 5 Premium
Obj. číslo: 1.348-230.0
Príkon (W): 1.100
Nádoba (l): 25/antikoro
Pripájací kábel (m): 5

WD 5

olná
Od

Filtračné vrecká - 3-vrstvové vrecká z
netkanej textílie pre WD 4/5/6.
Obj. číslo: 2.863-006.0
Teraz len € 14,- (€ 3,50/ks)
kovov
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.

EXTRÉMNY
SACÍ VÝKON

až

3

m
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Extra dlhá štrbinová hubica, úzka - Extra dlhá štrbinová a extra úzka hubica
pre dosiahnutie na inak ťažko dostupné
miesta.
Obj. číslo: 2.863-223.0
Teraz len € 11,-

ELEKTROSTATICKÁ
OCHRANA

Elektrostatická ochrana
Rukoväť vysávačov je s elektrosta
tickou
ochranou. Bezpečná ochrana pred e
lektro
statickým výbojom, ktorý vzniká najmä pri vysávaní jemného prachu. Platí pre modely WD 5
a vyššie.

NOVINKA 2018
Viacúčelový vysávač na mokré i suché
nečistoty s jednoduchou výmenou filtra.
So súpravou na hrubé nečistoty!
WD 4 Premium Renovation
Obj. číslo: 1.348-170.0
Príkon (W): 1.000
Nádoba (l): 20/ antikoro
Pripájací kábel (m): 5

€ 169,-

WD 4

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!

45 mm
35 mm
EXTRÉMNY
SACÍ VÝKON

NOVINKA 2018
Viacúčelový vysávač na mokré
i suché nečistoty.
So súpravou pre čistenie áut!
WD 4 Premium Car
Obj. číslo: 1.348-160.0
Príkon (W): 1.000
Nádoba (l): 20/antikoro
Pripájací kábel (m): 5

€ 159,-

WD 4

EXTRÉMNY
SACÍ VÝKON

NOVINKA 2018
Zametací stroj na chodníky a parkovacie
plochy okolo domu s tvrdými kefami
na zber mokrej špiny
S 650 Plus 2 in 1
Obj. číslo: 1.766-307.0
Pracovná šírka s 2 metlami (mm): 650
Max. plošný výkon (m2/h): 1.800
Nádoba na nečistoty (l): 16

€ 159,-

S 650
zametacie metly s tvrdými štetinami grátis

Zametací stroj na chodníky a parkovacie
plochy okolo domu s kliešťami na zber
odpadkov grátis
S 650 Plus
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

Nevyhovuje?

Skúste túto variantu:

Parný vysávač - 3-v-1 vysávanie, parné
čistenie a odsávanie v jednom.		
Vodný filter ideálny pre alergikov
SV 7

€ 649,99

€ 499,-

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
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SC 3

BEZ NÁMAHY

v jednom

SC 4

€ 179,-

MULTIFUNKČNOSŤ

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
Podlahová súprava EasyFix
Teraz navyše v balení:
+ veľká okrúhla kefa
+ power tryska
+ návlek na podlahovú hubicu
+ hubica na koberce

€ 249,-

€ 199,99

baktérií

ds

NOVINKA 2018
Parný čistič pre maximálny komfort
pri upratovaní, NONSTOP para
SC 4 EasyFix Premium

€ 279,99

Odstráni

ie
an
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SV 7

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

NOVINKA 2018
Parný čistič rýchlejší ako „svetlo“.
STAČÍ 30 s a môžete ísť nato.
NONSTOP para + automatické
odvápňovanie
SC 3 EasyFix Premium
Obj. číslo: 1.513-140.0
Objem nádrže (l): 1
Plošný výkon (m2): 75
Ohrievací výkon (W): 1.900
Doba ohrevu (s): 30
Podlahová súprava EasyFix
Teraz navyše v balení:
+ veľká okrúhla kefa
+ Power tryska
+ hubica na koberce
+ návlek na podlahovú hubicu

Hubica na okná na SC - na ľahké
a dôkladné čistenie sklených
plôch parou
Obj. číslo: 2.863-025.0
Teraz len € 17,-

Sada návlekov Easyfix - 2 jemné
návleky pre parné čistice SC s
podlahovou hubicou Easyfix.
Obj. číslo: 2.863-259.0
Teraz len € 20,- namiesto € 25,99

Sada kruhových kefiek na SC

-rôzne farby pre iné účely
použitia (napr. kuchyni
a v kúpeľňi) 4 ks
Obj. číslo: 2.863-264.0
Teraz len € 12,-(€ 3/kus)

Podlahy čisté mávnutím ruky. Žiadne pobehovanie
s vysávačom pred umývaním. Kärcher čistič podláh je to,
čo vám doteraz doma chýbalo!
FC 5 Premium

2-v-1
VYČISTÍ VIAC
V KRATŠOM ČASE
Až do

FC5
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€ 279,-
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Šetrite čas!
Vynechanie vysávania
pred umývaním šetrí
50% času pri upratova
ní podláh. Vďaka FC 5
už vysávať pred umývaním nemusíte.
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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.
V balení:
+ farebne odlíšené čistiace valce (2 páry)

Sada 2 valcov - dvojdielna sada
mikrofázových valcov pre FC 5
žlté-obj. č.: 2.055-006
sivé-obj. č.: 2.055-007
Teraz len € 24,- (12 €/ks)

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)

3v1 - tepovač na hĺbkové čistenie
textílií s plochým skladaným filtrom,
použiteľný aj ako mokro-suchý 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

€ 349,99

€ 299,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,-

Koncentrovaný čistič skla - na čistenie všetkých sklenených a zrkadlových plôch
bez šmúh, objem (ml): 500
Obj. číslo: 6.295-840.0
Teraz len € 8,- (€ 1,2/100 ml)

Čistič kobercov CarpetPro RM 760 prášok
Classic - profesionálny prášok na čistenie textilných krytín a čalúnenia s príjemnou citrusovou vôňou, balenie (g): 800
Obj. číslo: 6.290-175.0
Teraz len € 17,- (€ 2,125/100 g)

SE

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!

€ 119,99

€ 109,-

WV5

Čistič kobercov RM 519 - na čistenie kobercov,
čalúnenia a iných textilných krytín, balenie 1 l.
Obj. číslo: 6.295-771.0
Teraz len € 9,- (€ 0,9/100 ml)
2x

€ 129,-

SP 5

Obj. číslo: 1.645-580.0
Max. veľkosť častíc (mm): 60 špinavá /20 čistá
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

BP 5

ni e a č
erp
sáva
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Zaregistrujte sa po nákupe čerpadla Kärcher a získajte
predĺženú záruku. Viac informácií ako aj registračný formulár
nájdete na: www.karcher.sk (Home&Garden/Čerpadlá)

Obj. číslo: 1.645-370.0
Max. výkon motora (W): 1100
Max. prietok (l/h): 4.500
Max. dopr. výš./tlak (m/bar):
50/5
Objem nádoby (l): 24

ROKOV
ZÁRUKA

REGISTRUJTE SA NA
WWW.KARCHER.SK
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OCHRANA
PROTI PREHRIATIU

tla

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.

5 ročná záruka na vybrané čerpadlá!

NOVINKA 2018
Domáca vodáreň až pre 12
osôb v domácnosti; pre komfortné zásobovanie vodou, ochrana proti prehriatiu
BP 5 Home

Hadicový box - Hadicový box CR
7.220 Automatic Premium s
automatickým navíjaním hadice.
Obj. číslo: 2.645-218.0
Teraz len € 159,-

Keramická technológia

avej vody

€ 269,-

od

OCHRANA MOTORA
DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ
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šp

€ 299,99

né
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Hadicová sada - Hadicová súprava
s 20 m štandardnej hadice (1/2“ ),
striekacou pištoľou, prípojkou na
kohútik s redukciou, univ. hadicovou
spojkou ako aj univ. spojkou so
systémom Aqua Stop.
Obj. číslo: 2.645-115.0
Teraz len € 29,namiesto € 39,99

tém 2 v 1 p
Sys
lo
š

€ 129,99

NOVINKA 2018
Robustné ponorné čerpadlo
s profi tesnením a extra dlhou životnosťou
s funkciou 2 v 1 - plošné odsávanie do 1
mm a čerpanie špinavej vody
SP 5 Dual

Tlakové čerpadlo pre zavlažovanie 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

Pečiatka predajcu:

