
*Pri dôkladnom čistení parným čističom Kärcher sa odstráni 99,99 % všetkých bežných baktérií v domácnosti z bežných domácich tvrdých podláh.

BEZ CHÉMIE

HĹBKOVÁ ČISTOTA

ZLIKVIDUJE 
99,99%

BAKTÉRIÍ

Prirodzene para
Čistenie do hĺbky pórov bez chémie
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Para
Spojenie energie a vody plné sily

Už dávno predtým, ako začal človek rozmýšľať o čistote, 
vznikla na Zemi – vo vulkánoch a gejzíroch – vodná para. 
V zemskej atmosfére sa postarala o príjemné priemerné 
teploty a tým vlastne umožnila náš život. V ranných dobách 
objavil človek paru skôr náhodne, pri hasení ohnísk vodou. 
Prvý, kto sa zaoberal technickým využitím pary, bol pravde-
podobne pred asi 2300 rokmi matematik Archimedes. Av-
šak až po roku 1700 dozrel čas na praktické využite sily 
z vodnej pary.

Vyslovene moderným praktickým využitím vodnej pary je 
parné čistenie. V tejto brožúrke by sme vám ho chceli tro-
chu priblížiť. Na nasledujúcich stranách sa tak dozviete veľa 
o výhodách, funkciách a početných oblastiach využitia vod-
nej pary. Okrem toho získate množstvo užitočných tipov 
a bližšie spoznáte široké spektrum parných čističov značky 
Kärcher. Prajeme vám príjemné čítanie!
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Čistenie parou:
Prirodzenejšie, dôkladnejšie, jednoduchšie

Jednoducho, čisto až do hĺbky pórov a ekologicky: Parné 
čistenie je najprirodzenejším spôsobom čistenia – a tým ide-
álnou alternatívou k bežnému upratovaniu. Možnosti využitia 
sú rôznorodé a okrem čistenia vám para vynikajúco poslúži 
aj pri žehlení a ošetrovaní textílií.

Para vám tak ušetrí drahocenný čas, ktorý môžete využiť na 
iné veci. Tak prečo nevyužiť silu pary na malé aj veľké úlohy 
v domácnosti?

Ako para vlastne pôsobí?
Určite ste už sami zistili: Bežné metódy čistenia odstraňujú 
špinu často iba povrchovo. Para naproti tomu prenikne pri 
čistení aj do mikroskopických malých škár medzi špinou 
a povrchom. Týmto spôsobom uvoľní aj najnepoddajnejšie 
čiastočky špiny. Parné čistenie je tak mimoriadne dôkladné 
a hygienické – bez drhnutia alebo leštenia.

 

„Malé parné čističe sú jednoducho ideálne na rýchle, a napriek 

tomu dôkladné bežné upratovanie alebo v prípade malej nehody!“

Jana, 36 rokov, matka
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Prečo je čistenie parou zdravšie?
Kto čistí parou, chráni seba a svoju rodinu. Pretože parný 
kondenzát nezanecháva na rozdiel od čistiacich roztokov na 
vyčistenom povrchu žiadne potenciálne alergénne zvyšky. 
To je mimoriadne dôležité pre malé deti, ktoré s obľubou 
berú do úst rôzne predmety. Aj nehody v dôsledku nespráv-
neho použitia čistiaceho prostriedku, podráždenie pokožky 
alebo iné zdravotné problémy spôsobené čistiacimi pros-
triedkami už nie sú pri čistení parou viac aktuálnou témou.

Nadýchnu sa aj alergici. Keďže para viaže prach a alergény 
(roztoče a ich výlučky), tie sa nerozvíria, citeľne sa zlepšuje 
klíma v miestnosti. A v neposlednom rade, aj telesná náma-
ha je pri čistení parou výrazne nižšia – pretože para jedno-
ducho pracuje za vás.

Prečo je čistenie parou ekologické? 
To je celkom jasné: Čistenie parou je čistenie bez chémie. 
Už samotné spojenie parnej sily a teploty uvoľní najnepod-
dajnejšie znečistenie a čistiaci prostriedok sa stáva nadby-
točným. Šetrí sa tak nie len základ nášho života – voda, ale 
aj naša domáca pokladňa.

No parné čistenie odľahčuje prírodu a prírodné zdroje aj 
v inom ohľade: Odpadá tak napríklad likvidácia obalového 
materiálu z čistiacich prostriedkov – čo vo výslednom efekte 
šetrí energiu a suroviny.

Navyše je voda ako čistiaca para maximálne úsporná: Už 
z jedného litra normálnej vody z vodovodu získame okolo 
1700 litrov pary! To postačí na asi 20-minútové parné čiste-
nie – čo je dosť na kompletné vyčistenie menšieho bytu.
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A možno to najlepšie: Na rôzne druhy čistenia potrebujete 
iba jeden jediný stroj, ktorý dokáže všetko: váš parný čistič. 
Takže vám jednoducho ostane viac času na skutočne pek-
né veci v živote.

Ako funguje parný čistič?
V podstate je princíp fungovania parného čističa podobný 
tlakovému hrncu. Voda sa nahrieva v uzatvorenom kotle 
parného čističa, až kým nezačne vrieť – tak vznikne para. 
V závislosti od stroja to trvá asi od jednej do šiestich minút.
Tip: Para sa najlepšie vytvorí vtedy, ak nádrž nie je naplne-
ná až po okraj. Inak je para spočiatku príliš mokrá a príliš 
silno prevlhčuje.
Keď voda vrie, para sa vypúšťa v dávkovanom množstve 
cez „parnú pištoľ“. Čím vyšší je tlak pary, tým rýchlejšie 
 vystupuje von – a tým väčšia je aj sila, ktorou sa uvoľňuje 
špina. Vlastne je to úplne jednoduché.
Tip: Teplá voda urýchľuje nahrievanie.
Tlak v kotle sa v závislosti od typu stroja pri tom zvýši až 
na 4 bary.

Prečo má para taký vysoký čistiaci účinok?
Tajomstvo čistiacej pary spočíva v kombinácii parného nára-
zu a teploty. Špina sa tým nielenže ľahšie uvoľní, ale oveľa 
jednoduchšie dosiahnete aj na ťažko prístupné miesta, čím 
je čistenie dôkladnejšie. A to úplne bez chémie!

V jednotlivých prípadoch môžete uvoľňovaciu silu pary pod-
poriť aj mechanickým pôsobením, napríklad pomocou kefky 
alebo utierky. Mimochodom: Keďže sa pri tvorbe pary voda 
demineralizuje, vodná para našich strojov nezanecháva 
zvyšky vodného kameňa ani šmuhy.

Prečo to ide s parou oveľa rýchlejšie a jednoduchšie?
Para je rýchla. Práve nepoddajnú a mastnú špinu para 
v priebehu niekoľkých sekúnd rozpustí a uvoľní. Zdĺhavé 
 drhnutie nie je vo väčšine prípadov potrebné. Aj pri žehlení 
ušetríte až 50 % času, pretože po prvé nemusíte bielizeň 
vďaka pare zvlášť navlhčiť, po druhé je oblečenie vyhladené 
oveľa rýchlejšie.

Hygiena môže byť tak jednoduchá
Keď objavíte vodu znovu ako čistiaci prostriedok
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8 dobrých dôvodov pre čistenie pomocou pary:
n �Para čistí ekologicky – bez čistiacich prostriedkov 

a s nízkou spotrebou vody.
n� �Para čistí hygienicky – aj ťažko prístupné miesta.
n� Para čistí bez námahy – bez drhnutia a leštenia.
n� Para čistí zdravšie – bez čistiacich prostriedkov.
n� �Para má všestranné využitie – na čistenie kuchyne, 

 kúpeľne alebo okien, ako aj na žehlenie a ošetrovanie 
textílií.

n� �Para šetrí čas – pretože čistenie je rýchlejšie.
n� �Para šetrí peniaze – pretože nie sú potrebné čistiace 

prostriedky.
n� �Para nezanecháva žiadne vápenaté zvyšky – pretože pri 

vytváraní pary sa voda demineralizuje.

Je dobré vedieť:
Parné čističe Kärcher spĺňajú všetky bezpečnostné normy. 
Dokazujú to certifikácie medzinárodnými skúšobnými ústav-
mi. Elektricky vodivé diely sú samozrejme chránené pred 
striekajúcou vodou.

 

„Veľký dom znamená veľa práce. Preto sú výkonné stroje 

 vrcholovej triedy značky Kärcher presne to, čo potrebujeme.“

Anna a Jozef, 63 a 64 rokov, majitelia domu
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Rôznorodé využitie pary
Multitalenty v nasadení

Už ste si určite všimli: Parné čističe sú univerzálni géniovia. 
Na nasledujúcich stranách vám podrobne ukážeme, ako si 
môžete uľahčiť každodennú prácu.

Ako profesionáli v oblasti čistenia dokazujú parné čističe 
svoju výkonnosť na podlahách, ako aj na sklenených, anti-
korových a plastových plochách. Výsledky sú viditeľné. Pre 
optimálny výsledok odporúčame pred použitím parného čis-
tiča vykonať základné čistenie. Odstránite tak staré vrstvy 
čistiaceho prostriedku, ktoré by inak mohli viesť k šmuhám.

Žehlenie až dvakrát rýchlejšie – pomocou pary 
To, aké výhody má „bežné“ žehlenie s parou, to je už dávno 
známe. Parotlakový žehliaci systém je ešte výhodnejší. Pre-
tože ušetrí až okolo päťdesiat percent času a súčasne po-
skytne stopercentný výsledok žehlenia.

V jednom pracovnom kroku bielizeň navlhčíte, vyžehlíte 
a vysušíte – rozprašovacia fľaša je zbytočná. A keďže vlák-
na ihneď zväčšia svoj objem, textílie sa jednoducho rýchlej-
šie vyhladia. Bez problémov tak vyžehlíte súčasne viac vrs-
tiev. Ľahšie to už nejde.

Para prospieva vašim textíliám
Kto by to nepoznal: Saká, šaty, obleky, ktoré boli raz nose-
né – a jednoducho už nevyzerajú celkom čerstvo, dokonca 
nabrali aj neželané pachy. Aj tu ukáže parný čistič svoje sil-
né stránky. Jednoducho nasaďte hubicu na ošetrovanie 
textílií a oblečenie oživte. Záhyby a pach razom zmiznú.

 

„Upratovanie, žehlenie a udržiavanie oblečenia: s rodinou je 

 stále pekná kopa práce. Ešteže máme teraz pomocníka!“

Jana, 36 rokov, matka
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Mastné usadeniny

1. Antikoro je moderné – avšak dobre vyzerá iba bez mastného filmu. 

Mimoriadne dobré výsledky tu docielite pomocou jemného návleku 

z plyšového velúru a žltej utierky z mikrovlákna (špeciálne príslušenstvo) 

zo súpravy utierok z mikrovlákna pre kuchyňu.

1. Na cielené čistenie škár sa hodí bodová tryska, na ktorú by ste mali 

navyše nasunúť kruhovú kefku.

2. Ak je mastný film už starší, nevyhnete sa drhnutiu a pritláčaniu. Pri-

dávajte, prosím, pritom zakaždým paru.

3. Mastnota sa postupne zozbiera v utierke. Preto by ste mali utierku 

po čase vymeniť.

4. Pre výsledok bez šmúh vyleštite následne vyčistenú plochu pomocou 

žltej utierky z mikrovlákna.

2. Priamym naparovaním a rých-

lym drhnúcim pohybom uvoľníte 

dokonca aj zatvrdnutú špinu.

3. Po parnom čistení vytrite plo-

chu dosucha utierkou. Pozor pri 

silikónových škárach: naparujte 

iba krátko, aby sa šetril materiál.

Čistenie škár

Čistenie utierok: Utierky používané pri parnom čistení sa môžu jednoducho vyprať pri 60 °C. 

 Nepoužívajte však aviváž, pretože by sa zhoršila ich schopnosť absorbovať špinu a vlhkosť.

EXTRA TIP
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1. Aby ste nepoškriabali chrómové a antikorové armatúry, používajte 

výlučne bodovú trysku. Držte ju úplne blízko pri čistenom objekte a po-

čkajte, kým sa vodný kameň uvoľní. Ak je pevne priľnutý alebo je na ne-

vhodnom mieste, potom na trysku nasaďte kefku. Príslušné miesto 

 potom vydrhnite pomocou silných nárazov pary.

Čistenie armatúr

2. Hrubšie vrstvy vodného kameňa by ste mali vopred pokvapkať 

 octom alebo kyselinou citrónovou a nechať pôsobiť.

3. Mimochodom: Pravidelné naparovanie zabraňuje usadzovaniu 

 vodného kameňa v budúcnosti.

Nepoddajná nečistota: Silno znečistené plochy dobre naparte a nechajte ich trochu odmočiť. 

 Špina sa potom dá lepšie odstrániť a vytvorí sa klzná vrstva pre použitie antikorovej drôtenky.

EXTRA TIP

Čistenie varnej platne a sporáka

1. Pre mnohé čistiace metódy je sklokeramická varná platňa problémo-

vou zónou – nie však pre parný čistič. Na kruhovú kefku sa nasadí ešte 

takzvaná antikorová drôtenka. Kúpiť sa dá v každých domácich potre-

bách.

2. Žiaden strach, pretože v spojení s parou neostanú na sklenenej platni 

žiadne škrabance. Para vytvára pri čistení akýsi druh klznej vrstvy. Šká-

ry a okraje na ráme varnej platne môžete vyčistiť bez návleku pomocou 

bodovej trysky a kruhovej kefky (kruhová kefka sa upevňuje na bodovú 

trysku).
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Čistenie okien: pomocou hubice na okná

1. Pred použitím parného čističa najprv vykonajte základné čistenie: 

Pomocou ručnej hubice a parnej utierky dôkladne vyčistite sklá. Tip na 

zimu: Ak sú sklá veľmi studené, predhrejte ich zo vzdialenosti asi 5 cm.

2. Následne sklenené plochy na-

parte pomocou hubice na okná 

a gumenou stierkou nachádzajú-

cou sa na hubici na okná ich zo-

trite smerom zhora nadol.

3. Pri čistení okien zvonku dbajte, 

prosím, na nasledovné: Parné čis-

tiče sú produkty určené na použi-

tie v interiéri a z bezpečnostných 

dôvodov sa nesmú vynášať do 

vonkajšieho prostredia! Ako vidíte 

na obrázku, tento problém sa dá 

vyriešiť.

4. Po tomto prvom vyčistení bude 

každé ďalšie čistenie okien v bu-

dúcnosti jednoduchšie: Celé sklo 

pomocou hubice na okná naparte 

v pásoch zo vzdialenosti 10 cm 

zhora nadol.

5. Následne zotrite okno gumenou stierkou taktiež v pásoch zhora 

 nadol – a potom raz priečne. Aby sa zabránilo tvorbe šmúh, osušte 

stierku utierkou.

6. Ak pri stieraní stierkou ostane 

na povrchu ešte zopár kvapiek – 

nie je to žiaden problém. Jedno-

ducho ich môžete zotrieť utierkou 

a nezostanú žiadne šmuhy.

Odvápňovanie: Po každom treťom použití stroja vypláchnite kotol čistou vodou, aby sa vyplavili 

usadeniny vodného kameňa. V závislosti od tvrdosti vody z vodovodu by ste mali stroj v určitých 

intervaloch odvápňovať pomocou odvápňovacích tyčiniek Kärcher.

EXTRA TIP
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Čistenie okien: bodovou tryskou a stierkou

1. Pred použitím parného čističa najprv vykonajte základné čistenie: 

Pomocou ručnej hubice a parnej utierky dôkladne vyčistite sklá. Tip na 

zimu: Ak sú sklá veľmi studené, predhrejte ich zo vzdialenosti asi 5 cm.

2. Následne sklenené plochy naparte pomocou bodovej trysky smerom 

zhora nadol.

3. Potom „vodu z pary“ pomocou stierky vo viacerých pásoch stiahnite 

nadol. Aby sa zabránilo tvorbe šmúh, z času na čas utrite stierku dosu-

cha utierkou.

4. Ak pri stieraní stierkou ostane na povrchu ešte zopár kvapiek – nie je 

to žiaden problém. Jednoducho ich môžete zotrieť utierkou a neostanú 

žiadne šmuhy.

Malé deti: Hlavne malé deti berú s obľubou predmety do úst. Tak sa do organizmu dieťaťa dostanú 

potenciálne alergénne zvyšky čistiaceho prostriedku. Parným čistením chránite seba a svoju rodinu, 

pretože parný kondenzát na rozdiel od čistiacich roztokov nezanecháva na povrchu žiadne zvyšky.

EXTRA TIP
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Vario

Čistenie dlažby

Čistenie laminátovej podlahy

Polovičným množstvom pary môžete čistiť aj laminát alebo lakované parkety (neolejované alebo nevoskované!). Prietok pary sa regulujte na parnej 

pištoli. Používajte 2 utierky (= 4 vrstvy), aby sa priamo na plochu dostalo čo najmenej pary. Nikdy neostávajte s hubicou vypúšťajúcou paru dlhšie 

na jednom mieste, aby sa podlaha príliš nenamočila. Malá zvyšková vlhkosť potom vyschne rýchlo a bez šmúh.

1. Na medzičistenie, príp. dodatočné čistenie používajte, prosím, utier-

ku, ktorú poskladáte a napevno upnete na podlahovú hubicu. Na mi-

moriadne dôkladné čistenie môžete použiť aj utierku z mikrovlákna 

(špeciálne príslušenstvo).

2. Po uvoľnení pary posúvajte hubicu rázne sem a tam, pričom nemusí-

te permanentne pridávať paru. Aby ste vyčistili škáry, nemali by ste hu-

bicu posúvať iba priečne, ale vedome raz aj diagonálne ku škáre.

Vysávanie: Pred parným čistením odporúčame podlahy povysávať. Laminátové podlahy čistite iba 

v tom prípade, ak ste si istí, že boli odborne položené a zlepené.

EXTRA TIP
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Čistenie čalúnenia

Bodovú trysku prikladajte zboku 

(nie kolmo!). Prúd pary fľak akoby 

„odfúkne“ do utierky pridržiavanej 

vedľa trysky.

Ďalšie možnosti čistenia

Čistenie rastlín

Rastliny naparte zo vzdialenosti 

20 až 30 centimetrov a pomocou 

utierky zotrite prach.

Silné znečistenie

Vibrujúca parná turbokefka uvoľní 

nepoddajné nečistoty za polovičný 

čas.

Zvyšky vodného kameňa 

a  mydla

Abrazívnou utierkou (súprava utie-

rok z mikrovlákna pre kúpeľňu) od-

stránite aj nepoddajné zvyšky bez 

námahy.

Čistenie radiátorov

Radiátor naparte pomocou bodo-

vej trysky. Uvoľnenú špinu a vlh-

kosť zotrite utierkou. Pri chúlosti-

vých podlahách položte na podlahu 

uterák, aby ste ju ochránili pred vlh-

kosťou.

Čistý výsledok

Jemný návlek z plyšového velúru mimoriadne dobre uvoľní špinu 

a  zotrie ju.

Odstraňovanie tapiet

Test na neviditeľnom mieste: Skôr, než začnete nejakú plochu čistiť, otestujte v prípade pochyb-

ností reakciu materiálu na skrytom mieste – hlavne pri textíliách (čalúnenie, zamat, koberec atď.) 

a koži. Vlnené koberce nenaparujte! Aby bolo možné rozpoznať prípadné zmeny farby alebo tvaru, 

počkajte, kým testované miesto úplne vyschne.

EXTRA TIP
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Pomocou prídavnej hubice na oblečenie je aj oživenie oblečenia hrač-

kou. Pomocou integrovaného odstraňovača žmolkov bez námahy 

 odstránite z oblečenia vlasy a žmolky. Záhyby na závesoch a šatách 

 vyhladíte jednoducho bez toho, aby ste ich museli najprv položiť na 

žehliacu dosku. Spoľahlivo odstránite aj zápach. Skutočné uľahčenie 

práce!

Oživovanie oblečenia

Žehlenie

3. Teflónová žehliaca plocha ako špeciálne príslušenstvo: S ňou ne-

vzniknú na chúlostivých a tmavých látkach (napr. ľan) lesklé miesta. 

Tričká s potlačou sa už nemusia žehliť na rubovej strane.

1. Pomocou parotlakového žehliaceho systému Kärcher skrátite čas 

žehlenia na polovicu! Žehliaca doska Kärcher má odsávanie pary a fun-

kciu nafukovania. Pomocou odsávania pary sa oblečenie prisaje a zafi-

xuje, vlhkosť sa zas odsaje. Pomocou funkcie nafukovania sa žehliaca 

plocha nafúkne ako balón. Zabráni sa tak tvorbe záhybov na chúlosti-

vých látkach. Parné čističe Kärcher so systémom 2 nádrží v kombinácii 

s parotlakovou žehličkou sa vďaka plynulo dopĺňateľnej nádrži mimo-

riadne dobre hodia na veľké množstvá žehleného oblečenia.

4. Tlak pary je tak veľký, že aj hrubé rifle postačuje vyžehliť z jednej 

strany. Nepritláčajte žehličku príliš silno a prejdite pomaly po oblečení – 

tlak pary bude pracovať namiesto vás.

2. Pri parotlakovom žehlení nastavte žehličku na maximálnu teplotu 

a plynulé vystupovanie pary tak zabráni prehriatiu oblečenia – je jedno, 

či ide o bavlnu, hodváb alebo ľan.



Pokyny na použitie

Čo chcem čistiť? Čím? Poznámky

A
Antikoro

Ručná hubica, súprava utierok 
z  mikrovlákna pre kuchyne

Vyčistiť pomocou návleku a vytrieť dosucha.

Armatúry
Bodová tryska s kefkovými 
 nadstavcami

Usadený vodný kameň pokvapkať octom alebo kyselinou 
citrónovou, nechať 5 minút pôsobiť.

Ch Chróm
Bodová tryska s kefkovými 
 nadstavcami

Následne vyleštiť utierkou z mikrovlákna.

H (Hudobné) nástroje Utierka Utierku napariť a ňou utrieť.

K
Kamenná podlaha/dlažba Podlahová hubica, utierka

Základným čistením najprv odstrániť všetky zvyšky 
 čistiaceho prostriedku.

Kovový remienok na 
 hodinky

Bodová tryska s utierkou Remienok položte na utierku a zvrchu naparte.

L
Lakované plochy Ručná hubica, utierka Nenechať príliš dlho pôsobiť na jedno miesto.

Linoleum Podlahová hubica, utierka Pravidelne nanášať ošetrovacie prostriedky.

M Mraznička Pištoľ Podržať pištoľ v mrazničke a pomaly roztopiť ľad.

N
Nádoba na smeti Ručná hubica s utierkou, kruhová kefka Nepoddajné znečistenie najprv namočiť.

Nočný stolík, drevo Utierka Utierku napariť a ňou utrieť.

O
Odtok

Power tryska a utierka alebo kruhová 
kefka

Utierkou utesniť proti striekaniu a čistiť plnou parou.

Okná/zrkadlá Ručná hubica a utierka, stierka na okná Vopred napariť, aby sa predišlo teplotnému pnutiu.

P

Pec Ručná hubica s utierkou, kruhová kefka Pec najprv odpojiť od elektrickej siete.

Plastové plochy
Vyčistiť pomocou všetkého 
 príslušenstva

V závislosti od znečistenia regulovať prietok pary. 
Nesmerovať na lepené hrany.

PVC podlaha Podlahová hubica, utierka
Základným čistením najprv odstrániť všetky zvyšky 
 čistiaceho prostriedku.

R
Radiátory

Parná pištoľ, bodová tryska, ručná 
hubica

Následne utrieť suchou utierkou. Uvoľnenú špinu zachytiť 
roztiahnutou utierkou.

Rádio Utierka Utierku napariť a ňou utrieť.

Rastliny Parná pištoľ Napariť parnou pištoľou zo vzdialenosti cca 20–30 cm.

S
Sprchovací kút Ručná hubica a abrazívny návlek Materiál vopred otestovať, či je odolný na danú teplotu.

Strop v izbe
Podlahová hubica s utierkou na 
 podlahu

Strop prejsť s podlahovou hubicou, ale iba pri stropoch 
necitlivých na vodu.

Š Škáry
Bodová tryska s kefkovými 
 nadstavcami

Postupovať pomaly, zotrieť utierkou.

U Umývadlo Ručná hubica s utierkou Umývadlo vyčistite pomocou návleku a vytrite dosucha.

W WC
Ručná hubica s utierkou, bodová tryska 
s kruhovou kefkou

Z hygienických dôvodov používať súpravu kruhových 
kefiek s rôznymi farbami.

Z Záves
Žehlička alebo hubica na ošetrovanie 
textílií

Záves naparte zhora nadol.

Ž Žehlenie Parotlaková žehlička/žehliaca doska Pri tričkách s potlačou použiť nepriľnavú žehliacu plochu.



BEZ CHÉMIE

HĹBKOVÁ ČISTOTA

ZLIKVIDUJE 
99,99%

BAKTÉRIÍ

S parnými čističmi značky Kärcher zvládnete 
 domácnosť bez námahy. A to úplne bez chémie! 
Pretože ten, kto zaháňa špinu parou, nepotrebu-
je žiadne ďalšie čistiace prostriedky. Chráni sa 
tak životné prostredie a šetrí peňaženka.

 TIP
 Pomocou rozsiahleho príslušenstva na najrozličnejšie  

 plochy a kúty upracete všetko rýchlo, spoľahlivo  

 a hygienicky čisto. 

Hygienicky čisté 
bez chémie

*Pri dôkladnom čistení parným čističom Kärcher sa odstráni 

99,99 % všetkých bežných baktérií v domácnosti z bežných 

domácich tvrdých podláh.
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Rozšírte oblasť využitia vášho parného čističa Kärcher pomocou šikovného príslušenstva. 
Každý z týchto dielov sa jednoducho používa, šetrí čas a námahu – a tým je ideálnym 
 pomocníkom pri čistení.

Špeciálne príslušenstvo  
pre parné  čističe Kärcher

Parotlaková žehlička I 6002 / I 6006
V kombinácii s žehliacou doskou Kärcher vám táto kvalitná 
žehlička ušetrí až 50 percent času – a to pri úplne vysuše-
nom oblečení.
I 6002: Obj. číslo: 4.862-165.0
I 6006: Obj. číslo: 2.863-208.0

Nepriľnavá žehliaca plocha
Ideálna na žehlenie chúlostivých látok. Vhodná pre parotla-
kovú žehličku s antikorovou žehliacou plochou s ľahkým 
chodom.
I 6002: Obj. číslo: 2.860-132.0
I 6006: Obj. číslo: 2.860-142.0

Parná turbokefa
To správne riešenie na každé čistenie, pri ktorom je normál-
ne nutné drhnutie. Umožňuje čistenie bez námahy za polo-
vicu času.
Obj. číslo: 2.863-159.0

Kruhová kefka so škrabkou
Kruhová kefka s dvomi radmi štetín odolnými voči vysokým 
teplotám a škrabkou na odstraňovanie nepoddajnej nečisto-
ty. Nehodí sa na použitie na chúlostivých povrchoch. 
Obj. číslo: 2.863-140.0
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Žehliaca doska AB 1000
Kvalitná parná žehliaca doska so 6-stupňovým  
výškovým nastavením, funkciou nafukovania  
a aktívnym odsávaním pary.
Obj. číslo: 2.884-933.0

Hubica na ošetrovanie textílií
Na oživenie oblečenia a textílií. Hubica odstraňuje zápach, 
vyhladzuje komplikované miesta a navyše obsahuje integro-
vaný odstraňovač žmolkov.
Obj. číslo: 4.130-390.0

Súprava kruhových kefiek z mosadze
Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami na jed-
noduché odstraňovanie nepoddajnej a zaschnutej špiny. 
Ideálna na použitie na nechúlostivých povrchoch.
Obj. číslo: 2.863-061.0

Súprava kruhových kefiek
Na dôkladné čistenie nepoddajného znečistenia. 
Súprava obsahuje kruhové kefky v dvoch rôznych 
farbách: pre kuchyňu a kúpeľňu.
Obj. číslo: 2.863-058.0
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Odstraňovač tapiet
To správne riešenie na jednoduché odstraňovanie tapiet 
a zvyškov lepidla pomocou pary.
Obj. číslo: 2.863-062.0

Hubica na okná
Na ľahké, dôkladné čistenie sklenených plôch a zrkadiel.
Obj. číslo: 4.130-115.0

Súprava utierok z mikrovlákna pre kúpeľne
K súprave patria 2 jemné utierky na podlahu z plyšového 
velúru pre všetky podlahové hubice, 1 abrazívna utierka 
na odstraňovanie nepoddajných zvyškov vodného kameňa 
a mydla ako aj 1 leštiaca utierka z mikrovlákna na čistenie 
bez šmúh a žmolkov.
Obj. číslo: 2.863-171.0

Súprava utierok z mikrovlákna pre kuchyne
Obsahuje 2 jemné utierky na podlahu z plyšového velúru 
pre všetky podlahové hubice, 1 jemný návlek na ručnú 
 hubicu z plyšového velúru – ideálny na lepšie uvoľňovanie 
a zbieranie špiny. Súprava taktiež obsahuje: 1 utierku z mik-
rovlákna na čistenie a ošetrovanie antikorových plôch bez 
šmúh.
Obj. číslo: 2.863-172.0
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Súprava utierok z mikrovlákna
Skladá sa z 1 utierky na podlahu pre 
všetky podlahové hubica + 1 návleku 
z kvalitného mikrovlákna – na ešte 
 lepšie zbieranie špiny.
Obj. číslo: 6.905-921.0

Súprava froté utierok
Obsahuje 2 utierky na podlahu pre 
 širokú podlahovú hubicu a 3 návleky 
pre ručnú hubicu z kvalitnej bavlny. 
Bez žmolkov, silne savé a pevné. 
Obj. číslo: 6.960-019.0

Súprava utierok z mikrovlákna na 
podlahu
S 2 jemnými utierkami na podlahu 
z plyšového velúru vhodnými pre 
 všetky podlahové hubice: na lepšie 
uvoľňovanie a zbieranie špiny.
Obj. číslo: 2.863-173.0

Froté utierky (široké)
S 5 utierkami na podlahu pre širokú 
podlahovú hubicu z kvalitnej bavlny. 
Bez žmolkov, silne savé a pevné. 
Obj. číslo: 6.369-481.0

Froté utierky (úzke)
Obsahuje 5 utierok na podlahu pre 
štandardnú podlahovú hubicu z kvalit-
nej bavlny. Bez žmolkov, silne savé 
a pevné. 
Obj. číslo: 6.369-357.0

Súprava jemných návlekov 
z  mikrovlákna
Súprava obsahuje 2 jemné návleky na 
ručnú hubicu z plyšového velúru: na 
lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny.
Obj. číslo: 2.863-174.0
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CENTRÁLA 
Kärcher Slovakia, s.r.o 

Bratislavská 25

949 01 Nitra

Tel.: +421/37/65 55 798

Fax: +421/37/65 55 799

E-mail: karcher@karcher.sk

www.karcher.sk

KÄRCHER POBOČKY:

KÄRCHER CENTER NITRA
Predaj, servis, požičovňa 

Bratislavská 25, 949 01 Nitra

Tel.: +421/37/64 25 720

Fax: +421/37/65 55 799

E-mail: predajna_ni@karcher.sk

KÄRCHER CENTER KOŠICE
Predaj, servis, požičovňa

Dopravná 4, 040 13 Košice

Tel.: +421/55/32 11 300

Fax: +421/55/32 11 305

E-mail: predajna_ke@karcher.sk


