
VYBERTE SI PROFESIONÁLNY PRÍSTUP S PROFESIONÁLNYM 
PORADENSTVOM OD EXPERTOV NA ČISTENIE 
Rýchle a efektívne riešenia sa môžu veľmi rýchlo prejaviť pozitívnym výsledkom v efektivite vášho 
podnikania. KÄRCHER zdarma rozdáva “Dobré rady nad zlato”, samozrejme bez záväzkov.

PRE NÁROČNÝCH
Kvalita a vlastnosti, ktoré hovoria za všetko.

SPOĽAHLIVOSŤ A JEDNODUCHOSŤ POUŽITIA
Vďaka vysokému tlaku povolia aj inak ťažko odstrániteľné nečis
toty. Vyčistíte od nánosov betónu debniace systémy, z panelov 
odstránite narušené časti betónu...
Tvrdé odvetie vyžaduje extra silu KÄRCHER vysokotlako vých 
čističov. Vysokotlakové čističe nepotrebujete čas na jemné zao
bchádzanie:
• robustné nielen na pohľad
• ultravýkonné
• s extra stabilitou a ergonomické pri práci
• s ochranou proti chodu nasucho
• s pretlakovým ventilom
• široká škála voliteľného príslušenstva

ŽIVOTNOSŤ STROJA
JE VAŠOU VIZITKOU
Prečo sa oplatí investovať do čistiacej tech-
niky? V stavebníctve sa stretáva mnoho čin
ností, ktoré vyžadujú drahé stroje. Či už ide 
o veľké domiešavače, žeriavy, konštrukčné 
prvky, atď. Mnoho krát sa jedná o státisícové 
investície. Prečo nepredĺžiť ich životnosť? 
Pravidelný servis je štandardom, k nemu však 
patrí čistota  údržba na dennej báze.
Poznáte kuchára, ktorý si po pečení nevyčistí 
mixér? 

ČISTÁ PRÁCA
Odstránia prach a iné nepríjemné nečistoty 
z pracoviska, komponentov, náradia a strojov. 
3 presvedčívé argumenty

• rýchlosť 
• jednoduchosť a komfort pri práci
• predĺžená životnosť investícií

STAVEBNÍCTVO

www.karcher.sk



DO KAŽDÉHO PROSTREDIA
 - AJ BEZ SIETÍ

Nemáte prívod vody? Nemáte prívod 
elektrickej energie? Štandardná situácia 
na mnohých staveniskách. Opäť máme pre 
vás riešenie.

• nezávislosť na elektrickej sieti
• nezávislosť na vodovodnej sieti
• možnosť individuálnej konfigurácie

AKO SI NEROBIŤ NEPRIATEĽOV

Zavadzajúce zbytky sutiny či znečistené komunikácie po 
výjazde áut znepríjemňujúce život okoliu. Presne tak vyzerá 
realita pri stavebných realizáciách. Buďte iný, dobré meno 
sa šíri rýchlo.

KÄRCHER zametacie stroje presvedčia:

• ľahkou obsluhou
• dlhými pracovnými intervalmi
• samozrejme extra výkonom
• jednoduchou a rýchlou údržbou (výmena spotrebného 

materiálu bez servisu - vlastnou obsluhou)

Bezproblémový presun/prevoz tam, kde 
treba.

• kompaktný tvar
• odolná viacúčelová konštrukcia

Vysokotlakovým čističom nie je potrebné 
prispôsobovať sa, oni sa prispôsobia vám!

POMOC - PODPORA - PREDVEDENIE - RIEŠENIE

ZDARMA  NA CELOM SLOVENSKU

KÄRCHER Slovakia, s.r.o. , Bratislavská 31, 949 01 Nitra
037/ 65 55 57 98
info@karcher.sk

NIELEN ZO ZEME


