
HOTELY, REŠTAURÁCIE, CATERING 
Kärcher riešenia na mieru

www.kaercher.sk/sk/Distribucia_servis/Vyhladavanie_predajcov.htm

 
€ 3.300,-
€ 3.960,- s DPH

     Žiadny kábel

 ■ Rýchle nabíjanie

 ■ Možné dobíjanie podľa potreby

 ■ Plná batéria už za 3 hodiny

Kompaktný zázrak do zákrut a rohov pracujúci dopredu aj dozadu 
- podlaha ako zrkadlo, čistá a suchá

BR 35/12 C Bp Pack
Obj. číslo: 1.783-450.0
Podlahový automat s výkonnou lítium-iónovou batériou,
s ktorým jednoducho obídete stoly, stoličky v reštauráciách; 
vďaka kompaktnému tvaru vyčistíte aj úzke priestory 
na recepciách či hotelových chodbách
Max. plošný výkon (m2/h): 1.400
Pracovná šírka kief (mm): 350
Pracovná šírka vysávania (mm): 450
Príkon (W): 500
Čistá/špinavá voda (l): 12/12
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WV 5 Premium

€ 74,99
€ 89,99 s DPH

NT 25/1 Ap

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

www.karcher.sk

Pečiatka predajcu:

PUZZI 10/2 Adv s 2 čerpadlami

€ 1.160,-
€ 1.392,- s DPH

Omyly a tlačové chyby vyhradené. Ceny sú platné do 31.12.2017. Obrázky sú ilustračné. Informujte sa u predajcov na sezónnu ponuku.

€ 830,-
€ 996,- s DPH

€ 310,-
€ 372,- s DPH

T 12/1 eco!ef� ciency

€ 330,-
€ 396,- s DPH

€ 765,-
€ 918,- s DPH

Výkonný, šikovný a všestranný mokro-
suchý vysávač 

(Obj. č.: 1.184-503.0)

 ■ Poloautomatický oklep � ltra pre optimálny 

sací výkon

 ■ Mobilný vďaka kompaktnému tvaru

 ■ Všade tam, kde sa k suchým nečistotám 

miešajú mokré - do kuchýň, wellness 

priestorov, garáží...

Prietok vzduchu (l/s): 74

Vákuum (bar/kPa): 254/25,4

Príkon (kW): 1,38

Objem nádoby (l): 25

Presklené plochy, vitríny, sklenené chla-
diace pulty zbavíte rýchlo odtlačkov                                          
(Obj. č.: 1.633-453.0)

 ■ Expresné čistenie hladkých plôch

 ■ Čistenie bez šmúh a kvapiek

 ■ Vymeniteľná batéria

 ■ Možnosť dokúpenia predĺženia pre čistenie 

vyššie umiestnených hladkých plôch

Vyčistená plocha na jedno umytie (m2): 105 

(35 okien)

Výdrž batérie (min): 35

Čas nabíjania (min): 185

Max. čistota kobercových či iných podla-
hových krytín bez rušenia zákazníkov                    
(Obj. č.: 1.355-135.0)

 ■ Extrémne tiché vysávanie

 ■ Úspora energie až o 40 %

 ■ Nízke náklady na údržbu

Trieda energetickej efektívnosti: A 

Príkon (W): 750

Vákuum (mbar/kPa): 230/23

Prietok vzduchu (l/s):43

Objem nádoby (l): 12

Rýchle čistenie vysokým tlakom aj 
veľkých plôch pred prevádzkami 
bez znečistenia okolia                                                   
(Obj. č.: 1.520-934.0)

 ■ Plošný čistič FR Classic pre čistenie 

bez  rozstreku

 ■ Prevádzka vo vertikálnej 

aj horizontálnej polohe

 ■ Hadicový bubon

Prietok (l/h): 500

Pracovný tlak (bar/MPa): 150/15

Príkon (kW): 2,8

Vysokotlaková hadica (m): 15

Čisté kobercové podlahy a čalúnenie 
do hĺbky vlákien, pohodlné čistenie 
matracov                              
(Obj. č.: 1.193-120.0)

 ■ Minimálna zostatková vlhkosť, rýchla 

pochôdznosť

 ■ S malou podlahovou hubicou pre menšie 

plochy

 ■ Zásuvka na pro�  umývaciu hlavu PW 30

Max. plošný výkon (m2): 30-45

Prietok vzduchu (l/s): 54

Vákuum (mbar/kPa): 220/22

Výkon turbíny (W): 1.250

PW 30/1
Zvýšte výkon Puzzi 10/2 až o 35%                                                 
(Obj. č.: 1.913-102.0)

 ■ Rotujúce kefy pre intenzívne čistenie

Max. plošný výkon (m2): 40-60


