
JARNÉ UPRATOVANIE TENTOKRÁT INAK

Začíname oknami - odhoďte rebríky, kýbliky a handričky všetkých farieb 
Čistič okien WV 2 Premium dotiahne všetky okná a hladké plochy do dokonalosti

Obj. číslo: 1.633-430.0
Výdrž batérie (min): 25
Vyčistená plocha na nabitie (m2): 75 = cca. 25 okien 
Čas nabíjania (min): 140
V balení úzka (170 mm) aj široká hubica (280 mm)

POZNÁTE 
Z TV

Čistota od podlahy - vôňa čistiacich prostriedkov neodstráni špinavé škáry a vodný kameň
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)

€ 79,00

€ 44,00 € 22,00
PRI KÚPE ČISTIČA OKIEN WVBEŽNÁ CENA Odložte rebríky! Na vysoké okná, sklá v zimných záh-

radách aj maxi-výklady vám postačí WV + pre dlžovacia 
súprava Obj. číslo: 2.633-111.0

V zime dostala garáž poriadne zabrať - kamienky s posypovou soľou sa vedia dostať naozaj všade
Viacúčelový vysávač WD 5 zvládne suchú aj mokrú špinu, samozrejme so správnou výbavou aj kamienky zatlačené hlboko v autokobercoch

Obj. číslo: 1.348-190.0
Max. príkon (W): 1.100
Nádoba na nečistoty (l): 25 (plast)
Priemer príslušenstva (mm): 35
Funkcia vyfukovania
Ideálny partner pri rekonštrukcii

-50 % Kúp akýkoľvek Kärcher čistič okien WV 
a získaj zľavu na praktické predĺženie.

3 - v - 1 Naparovanie, stieranie a odsávanie 
v jednom kroku. 

€ 499,00

namiesto  € 649,99

ZĽAVA 
AŽ  23 %

TOP Špeciálny motor a konštrukcia robia 
tento vysávač EXTRÉMNE výkonným

Vedeli ste?  Vdychovanie výparov z nie -
ktorých čistiacich prostriedkov môže vy-
volať závažné alergické reakcie. Nebez-
pečné sú obzvlášť pre tehotné ženy 
a malé deti!

BEZ CHÉMIE

ZĽAVA 
AŽ  18 %

€ 139,00

namiesto  € 169,99

Ceny sú platné od 1.3.2017 do 30.4.2017. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. 

NÁŠ TIP
Funkcia vyfukovania - tam, kde je zhor-
šený prístup k nečistotám ich jednoducho 
vyfúknete.



JARNÉ UPRATOVANIE TENTOKRÁT INAK

Korózia dvojnásobne znižuje životnosť vášho auta 
Vysokotlakový čistič s extra výbavou zbaví vaše auto aj chodníky agresívnej soli po zime
K 5 Full Control Home + rotačná kefa + Autošampón (5 l)

Obj. číslo: 9.502-262.0
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 PRÍSLUŠENSTVO

GRÁTIS

Prvé teplé jarné lúče lákajú k príprave terasy
Vysokotlakovým čističom K 3 zbavíte plastový či drevený nábytok prachu a iných 
nečistôt. Použitím správneho čistiaceho prostriedku ho ochránite aj pred poveternost-
nými podmienkami.
Obj. číslo: 1.601-812.0
Príkon (W): 1.600
Max. tlak (bar/MPa): 20-120/2-12
Prietok (l/h): 380
Plošný výkon (m2/h): 25

€ 399,00

NÁŠ TIP
Kärcher vysokotlakové čističe nemusíte 
napojiť len na vodu z vodovodného ko-
hútika. Vedia nasávať vodu z exter ných 
zdrojov pomocou špeciálnej hadice.

Ceny sú platné od 1.3.2017 do 30.4.2017. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. 

Intenzívny & efektívny
Autošampón (10 l) - koncentrát 
Obj. číslo: 6.295-671.0
Prostriedok na dôkladné čistenie áut. Neškod-
ný pre životné prostredie, šetrný k lakovaným 
a plastovým povrchom.
Teraz € 15,- (€ 1,5/liter) namiesto € 22,99

AKCIA

Záhradkárska sezóna odštartovala, nechajte blato tam, kde patrí
Vysokotlakový čistič K 2 je ideálny na drobné znečistenie napr. záhradného náradia, 
detských hračiek z pieskoviska...
Obj. číslo: 1.673-220.0
Príkon (W): 1.400
Max. tlak (bar/MPa): 20-110/2-11
Prietok (l/h): 360
Plošný výkon (m2/h): 20

€ 109,00

namiesto  € 159,99

namiesto  € 459,99

ZĽAVA 
AŽ  31 %

ZĽAVA 
AŽ  19 %

€ 89,00
namiesto  € 109,99

Dojem vedia pokaziť špinavé chodníky a prístupové cesty. 
Zametanie však môže poriadne potrápiť.
Zametanie s S 650 Plus na rozdiel od metly neomrzí, pretože zametanie 
s ručným zametacím strojom je 5 x rýchlejšie.
Obj. číslo: 1.766-305.0
Pracovná šírka s metlami (mm): 650
Nádoba na nečistoty (l) : 16
Dve bočné metly 
Jednoduché zametanie pri stenách a obrubníkoch
Nastaviteľná komfortná rukoväť
Skladovacia poloha

€ 149,00

Bezdotykové umývanie silou peny
Napeňovacou tryska  FJ 6
Obj. číslo: 2.643-147.0
Na tvorbu a nanášanie intenzívnej peny. Na rýchle 
a pohodlné čistenie áut, motocyklov, bicyklov, záh-
radného nábytku...
Teraz € 19,- 

AKCIA

ČISTÉ RUKY
Súčasťou výbavy sú kliešte 
pre pohodlný zber odpadkov 
bez zohýbania sa.

NOVINKA

VÝPREDAJOVÁ 
ZĽAVA

VÝPREDAJOVÁ 
ZĽAVA

Pečiatka predajcu


