
HITY

   Tlak 3,5 bar vďaka prietokovému 
ohrievaču

   Extra GRÁTIS príslušentvo v 
balení

Plošný výkon 75 m2

Čistenie celej domácnosti

   Non-Stop para vďaka 
ľahko naplniteltnej nádržke

Nahrádza klasický mop

LED svetlo indikujúce 
prevádzkový režim

Kobercový klzák na osviežovanie 
kobercov (v balení)

SC 3 UPRIGHT EASYFIXSC 3 EASYFIX

NOVINKA

SC 3 
UPRIGHT-EASYFIX
video

Odstráni

baktérií

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

Parný čistič
SC 3 EASYFIX SK SET

€174.-
objednávacie číslo: 9.714-064.0

• Výkon ohrevu (W)        1900
• Doba nahrievania (min.)  0,5

   ďalšie príslušenstvo na str. 3,4

Home&Garden

ČISTENIE SILOU PARY S NAŠIMI SC 3 A SC 3 UPRIGHT

Parný čistič
SC 3 UPRIGHT EASYFIX

€ 169.-
objednávacie číslo: 1.513-300.0

• Výkon ohrevu (W)        1600
• Doba nahrievania (min.)   0,5

    ďalšie príslušenstvo na str. 3

Jesenná akcia platná od 1.9-31.10.2019
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Čistič okien s odsávaním

WV 2 PREMIUM RUŽOVÁ
STUŽKA

€ 59.–
namiesto 79,99.–
Objednávacie číslo: 1.633-485.0

• Rovnaká sacia sila pri rôznych 
pracovných polohách stroja

• Indikátor batérie na vypínači
• Z každého nákupu darujete

2 € neziskovej organizácii 
Ružová Stužka n.f. na boj 
proti rakovine prsníka

Vysokotlakový čistič

K 4 FULL CONTROL CAR & 
HOME SPLASH GUARD 

€ 299.–
namiesto 349,99.–
Objednávacie číslo: 1.324-013.0

• Full Control pištoľ s ukazovateľom 
tlakových stupňov

• Vodou chladený motor, nadstavec 
Vario Power Jet a rotačná tryska

• Ochrana proti rozstreku vody-Splash 
Guard na čistenie kútov a hrán bez 
striekajúcej vody

Viacúčelový vysávač

WD 5 PREMIUM

€ 169.–
namiesto 189,99.–
Objednávacie číslo 1.348-230.0

• Prepínateľná podlahová hubica - 
ideálna na mokrú a suchú špinu

• Silný sací výkon, funkcia 
vyfukovania

• Jednoduché čistenie fi ltra

Vysavač na popol a suché 
hmoty

AD 2

€ 99.–
namiesto 109,99.–
Objednávacie číslo: 1.629-711.0

• Oklep fi ltra Kärcher ReBoost
pre trvalý sací výkon

• Jednoduché vyprázdňovanie a
čistenie nádoby

Splash Guard 
video

AD 2-video

WD 5-video

WV 2-video

GRÁTIS

2

STÁLE PO 
RUKE



   

Zametací stroj

S 650 PLUS

€ 129.–
namiesto 149,99.–
Objednávacie číslo: 1.766-305.0

• Čistenie až 5-krát rýchlejšie ako s metlou
• Šetrí chrbát - nastaviteľná rukoväť
• Okraje ciest, chodníkov a záhonov 

pozametáte hygienicky a bez zohýbania
• Jednoducho vyberateľná nádoba
• Plus kliešte - GRÁTIS
• Ekologický-vlastný mechanický pohon 

hlavného valca a bočných metiel

Návleky pre sprejové flaše Extra a 
Štandard (sprej.fl aša je v balení WV)
NÁVLEK Z MIKROVLÁKNA PRE 
INTERIÉR 2ks

€ 12.– 
Objednávacie číslo: 2.633-130.0

• Vďaka systému suchého zipsu sa návlek dá 
na sprejovej fľaši jednoducho vymieňať.

• Možnosť prať v práčke do teploty 60°C.
• (Základná cena: 6 €/1 kus)

Účinné čistenie upchatých potrubí

SÚPRAVA NA ČISTENIE 
POTRUBIA (7,5 m)

€ 69.–
namiesto 74,99
Objednávacie číslo: 2.637-729.0

• Štyri dozadu nasmerované vysokotlako-
vé prúdy posúvajú hadicu cez potrubie a 
uvoľňujú upchatie

• Pre vysokotlaké čističe K2-K7

Čistič na okná v praktickom balení
KONCENTRÁT NA ČISTENIE SKLA 
(4x20 ml)

€ 7.–
Objednávacie číslo: 6.295-302.0

• Odstraňuje tvrdé nečistoty ako mastné 
fi lmy, hmyz, emisie

• Výsledok- čisté, lesklé okno bez šmúh
• Odďaľuje opätovné zašpinenie
• (Základná cena: 1,75 € / 1 kus)

Čistič na aplikáciu pomocou 
vysokotlakových čističov

UNIVERZÁLNY ČISTIČ, 5L

€ 15.–
namiesto 19,99
Objednávacie číslo: 6.295-357.0

• S novým aktívnym rozpúšťačom nečistoty, 
ktorý aj so studenou vodou bez námahy 
odstráni olej, mastnotu a „zažrané“
minerálne znečistenie

Bočné metly (2 Ks)

BOČNÁ METLA NA VLHKÉ NEČISTOTY 

€ 27.– 
Objednávacie číslo: 2.644-026.0

• Dve bočné metly pre zametacie stroje so 
špeciálnymi štetinami na vlhké nečistoty

• Bočné metly sa hodia pre zametacie 
stroje S 500 až S 650

• Základná cena: 13,50 € / 1 kus)

Vrecká do vysávačov (4 ks)

FILTRAČNÉ VRECKÁ Z NETKANEJ 
TEXTÍLIE PRE WD 4/5/6

€ 14.– 
Objednávacie číslo: 2.863-006.0

• Umožňujú 3x dlhšie vysávanie ako s 
papierovými fi ltračnými vreckami 

• Extrémna odolnosť proti pretrhnutiu
• (Základná cena: 3,50 € / 1 kus)

Súprava utierok ( aj pre SC 3, 2 Ks)
SÚPRAVA UTIEROK Z MIKROVLÁKNA 
PRE PODLAHOVÚ HUBICU EASY FIX

€ 20.–
namiesto 25,99
Objednávacie číslo: 2.863-259.0

• Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a 
iných ťažko prístupných miestach

• Možnosť prať v práčke do teploty 60°C.
• (Základná cena: 10,00 € / 1 kus)

Kartuša pre SC 3, SC 3 Upright

ODVÁPŇOVACIA KARTUŠA

€ 15.– 
Objednávacie číslo: 2.863-018.0

• Vďaka odvápňovacej kartuši sa voda v 
nádrži automaticky a účinne odvápni

• Ideálne predpoklady pre dlhú životnosť 
stroja       

Štrbinová hubica na vysávač

EXTRA DLHÁ ŠTRBINOVÁ
HUBICA PRE VYSÁVAČE AD

€ 14.– 
Objednávacie číslo: 2.863-004.0

• Extra dlhá štrbinová hubica (350mm) z 
odolného materiálu na vysávanie studené-
ho popola z ťažko dostupných miest

• Pre vysávače popola a vysávače suchých 
hmôt Kärcher z radu Home & Garden

                      Príslušenstvo

S 650-video
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GRÁTIS

  Jednoducho a bez čistiacich prostriedkov

   z 1 l vody získate približne 1 700 l pary

  Odstraňovanie mastných usadenín

Parný čistič

www.karcher.sk/čistenie parou

Parný čistič

SC 3 EASYFIX SK SET

174.–
namiesto 204,99.–
Objednávacie číslo: 9.714-064.0

• Odstráni až 99,99 % všetkých bežných 
baktérií v domácnosti

• Pripravený na použitie do 30 sekúnd

• Pomocník pre celú domácnosť

• GRÁTIS príslušenstvo naviac 

Odstráni

baktérií

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE
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Omyly a tlačové chyby vyhradené. Ceny sú platné do 31.10.2019. Obrázky sú ilustračné. Informujte sa u predajcov na sezónnu ponuku. Tel: +421 (0) 37 / 6555 798

VÝHODY ČISTENIA PAROU


