
LETO AKO MÁ BYŤ - S VYLOŽENÝMI NOHAMI
PO RÝCHLO A KVALITNE VYKONANEJ PRÁCI S KÄRCHEROM

Deň začína pohľadom z okna, s akumuláto      rovým 
čističom na okná WV 5 Premium bude v každom 
prípade jasné, aké počasie vás za ním čaká.

NOVINKA€ 89,
00 

Obj. číslo: 1.633-453.0
Výdrž batérie (min): 35
Čas nabíjania (min): 185
Vyčistená plocha na nabitie (m2): 
105 = cca. 35 okien
V balení úzka (170 mm) 
aj široká hubica (280 mm)

Chystáte sa na dovolenku autom? WD 3 
vám pomôže pripraviť auto tak, aby bola 
radosť cestovať. Po návrate zase môžete 
spomínať a opäť vysávať...

€ 69,
00 

namiesto € 79,99

Obj. číslo: 1.629-800.0
Max. príkon (W): 1.000
Priemer príslušenstva (mm): 35 
Nádoba na nečistoty (l): 17 (plast)
Funkcia vyfukovania
Ak ste sa rozhodli tento rok vynechať   
dovolenku a radšej investovať do rekon  
štrukcie, WD 3 bude dobrým asistentom

Predstava, že vysokotlakové čističe sú len 
na autá je skreslená. S K 7 vyčistíte chodníky, 
terasu, fasádu, záhradný nábytok, aj bazén,  
ktorý k letu jednoznačne patrí.

€ 399,
00 

namiesto € 509,99

V lete horúce dni striedajú výdatné dažde. Kalo-
vé čerpadlo SP 1 Dirt odčerpá vodu z miest kam 
nepatrí, alebo odtiaľ, kde ju treba vymeniť za 
čerstvú (záhradné jazierka, bazény).

Obj. číslo: 1.645-500.0
Dopravná výška/tlak (m/bar): 4,5/0,45
Max. prietok (l/h): 5.500
Veľkosť častíc max. (mm): 20
Max. hĺbka ponoru (m): 7
Extra dlhá životnosť vďaka tesneniu 
s keramickým klzným krúžkom

€ 49,
00 

namiesto € 59,99

ROKOV
ZÁRUKA*

* Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlze-
nie-zaruky.html je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.

Univerzálny čistič, ktorý urýchly 
vysokotlakové čistenie všetkých tvrdých 
povrchov. Balenie (l): 5 (€ 2,40/liter)
Obj. č. 6.295-357.0

€ 12,00 namiesto € 19,99

Pravidelným “krtkovaním” budú odtokové potrubia ako no    -
vé. Súprava obsahuje príslušenstvo na čistenie strešných 
žľabov. Stačí pripojiť na vysokotlakový čistič a špeciálna 
tryska sa postará o zbytok práce. Dĺžka hadice (m): 20 
Obj. č. 2.642-240.0

€ 99,00 namiesto € 119,99

Striekacia pištoľ, univerzálne hadicové spojky 
(1 ks so sytémom AquaStop), prípojka na vodovodný 
kohútik G1 a samozrejme kvalitná hadica PrimoFlex® 
(1/2’’, 20 m) - základ pre bohatú úrodu a rozkvitnutú 
záhradu. 
Obj. č. 2.645-115.0

€ 25,00 namiesto € 39,99

Čítaj a vyhraj!
Ceny sú platné od 1.6.2017 do 31.8.2017. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. 
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S Koncentrát na čistenie hlad
kých povrchov bez šmúh,
500 ml (€ 1,6/100 ml)
Obj.č.: 6.295840.0
Bežná cena: € 8,-
 

Obj. číslo: 1.168-502.0
Max. tlak (bar/MPa): 20-160/2-16
Príkon (W): 3.000
Prietok (l/h): 600
Kvalitný vodou chladený 
motor s dlhou životnosťou
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€ 169,99 

VC 5 - PLNOHODNOTNÝ BEZVRECKOVÝ VYSÁVAČ, KTORÝ SI NÁJDE MIESTO V KAŽDEJ DOMÁCNOSTI 

ErP-Energetická efetívnosť

Vysávanie tvrdých 
podláh

Vysávanie 
kobercov

Trieda pracho-
vých emisií

Extrémne kom-
paktná veľkosť

Použiteľný 
na neobmedzenú 
dobu

Excelentná cena 
a výkon

CHCEŠ VYHRAŤ EXTRA KOMPAKTNÝ A VÝKONNÝ VYSÁVAČ? 
NÁJDI, KDE VŠADE SA DÁ SKRYŤ A MÔŽE BYŤ TVOJ!

SPRÁVNE!
HĽADAJ ĎALEJ 
NA NAŠEJ STRÁNKE
www.karcher.sk
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