
VÍTEJ, KAŽDODENNÍ ŽIVOTE!  
SBOHEM, ŠPÍNO!
S programem výrobků  
Kärcher do roku 2017.

home & garden



Vítejte doma

VÍTEJ,  
KAŽDODENNÍ 
ŽIVOTE!
Kde je nejkrásnější místo na světě? Doma!  
Nejenže se tady nejkrásněji bydlí, také se tady  
den co den hezky v klidu žije. Především tehdy, 
když stres a hektika zůstanou venku a člověk  
má čas na věci, které ho baví. To, že k nim ne  
vždy patří uklízení, víme. Také ale víme, jak 
z povinnosti udělat věc volby a ze všedního  
dne svátek – s čisticí technikou, která dělá to,  
co je jejím úkolem: čistě pracuje.
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PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

DOMA JE DOMA.

PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ
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Domov je srdeční záležitost. To, že ani ten nejkrásnější domov 
není neustále bez drobků, je stejně tak jasné, jako že jsou okna 
někdy špinavá. Aby vám i všední den připadal trochu sváteční, 
nabízíme vám rychlá, jednoduchá a pohodlná řešení pro úklid, 
která vám při vynaložení minimální námahy zabezpečí 
maximální pocit čistoty.
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Náš 
tip

    Uklizený domov vám pomůže uspořádat si myšlenky. Udělejte si 
pořádek krok za krokem. Začněte v přehledném pokoji a úspěšně 
se propracujte celým bytem. Inspirace se zaručeně dostaví!   

PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ
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Vítej, každodenní živote!
Drobky pod stolem. Otisky tlapek 
na parketách. Chomáče prachu 
za dveřmi. Čokoláda na sedačce. 
Půlka pískoviště v koberci Flokati. 
Barevné otisky prstů na okně. 
Auto, sklep a garáž se také zase 
musí vysát. Pořád je co dělat. 
A vždy je zde optimální řešení 
pro čištění. 

Sbohem, špíno! 
Méně špíny znamená kvalitnější 
život. Čištění jednotlivých míst, 
rychlé vytírání, vysávání velkých 
ploch, čištění oken snadné jako 
nikdy dříve, účinné parní čištění, 
parní žehlení, vysávání mokrých 
a suchých nečistot – s našimi stroji 
pro vnitřní použití bude každodenní 
život snadnější. A výrazně čistější. 

    Po drobných každodenních radostech 
často zůstávají větší stopy.   

VšECHNO V NEJLEpšÍM 
pOŘáDKU!
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Náš 
tip

VySAVAče

    Problémy s místem? Kärcher nabízí rafinované řešení,  
aby se hezké věci v životě ocitly v centru pozornosti.  
Čím méně místa vysavač potřebuje, tím lépe. Ultrakompaktní  
VC 5 je malý a přesvědčí vynikajícím čisticím výkonem.   
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Supersíla
Drobek se jen zřídka vyskytuje 
osamoceně. Nejraději leží – společně 
s prachem, vlasy a dalšími částečkami 
– na podlaze nebo okolo sedačky.  
Je skvělé, že se výkonné vysavače 
Kärcher dokážou houfům nečistot 
postavit a dělají to, co umí nejlépe: 
úžasně vysávají.

Pro všechny
Ano, máme je všechny: Vysavače 
pro  alergiky. Pro rodiny Pro domácnosti 
svobodných. Pro velké a malé byty.  
Se sáčkem i bez sáčku. Tedy pro každý 
požadavek a každou potřebu vhodný 
vysavač, který zbaví kobercovou, 
dlaždicovou nebo i parketovou  
podlahu prachu a podobně.

SUpERSÍLA.  
pRO VšECHNY.
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VC 5  ■ A A C A 500 W Bezsáčkový,  
vyjímatelná  
filtrační kazeta

8,5 m Přepínací –  ■ –

VC 3  ■ A A D A 700 W Bezsáčková,  
nádoba

7,5 m Přepínací  ■ –  ■

VC 2  ■ A A D A 700 W Vliesový  
filtrační sáček

7,5 m Přepínací  ■ –  ■

Kompaktní vysavače

VySAVAče

VC 6 Premium A D D A 600 W Vliesový  
filtrační sáček

10 m Přepínací  ■  ■  ■

VC 6 A D D A 600 W Vliesový  
filtrační sáček

10 m Přepínací  ■  ■  ■

Klasické vysavače

DS 5.800  
s vodním filtrem

– – – – 900 W Vodní filtr 10,2 m Přepínací  ■  ■ –

Klasický vysavač s vodním filtrem

FANtAStiCKá šEStKA.

 ■  NOVINKA  ■ Součástí dodávky.
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RIM-V  |  ERP Energy label for vacuum cleaners - Update   |  August 2017 1 

NOVÝ ERP ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO NOVÝ VYSAVAČ S VODNÍM 
FILTREM DS 6  

Energetický datový list 
Třída energetické účinnosti A 

Jmenovitý příkon 650 W 

Roční spotřeba energie 28 kWh/annum 

Třída emisí prachu vysavače A 

Třída účinnosti čištění pro tvrdé 
podlahy B 

Třída účinnosti čištění pro koberce D 

Hladina akustického výkonu 80 dB 

Výrobek 

DS 6 *EU 1.195-220.0 

Změny ve srovnání s předešlými modely DS 
Podlahová hubice Nová výborně fungující sací hubice na 

suché vysávání pro koberce a tvrdé 
plochy.  

Motor Nový energeticky účinný motor o 
výkonu 650 W 



RIM-V  |  ERP Energy label for vacuum cleaners - Update   |  August 2017 2 

NOVÝ ERP ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO VYSAVAČ VC 6 

Energetický datový list 
Třída energetické účinnosti A 

Jmenovitý příkon 600 W 

Roční spotřeba energie 25,3 kWh/annum 

Třída emisí prachu vysavače A 

Třída účinnosti čištění pro tvrdé 
podlahy D 

Třída účinnosti čištění pro koberce C 

Hladina akustického výkonu 74 dB 

Výrobky 
VC 6 *EU 1.195-600.0 
VC 6 Premium *EU 1.195-605.0 

Změny v porovnání s předešlými modely VC 6 
Podlahová hubice Nová podlahová hubice pro lepší 

výsledky čištění na kobercích (žádný 
změna v designu) 
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NOVÝ ERP ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO VYSAVAČ VC 5 

Energetický datový list 
Třída energetické účinnosti A+ 

Jmenovitý příkon 500 W 

Roční spotřeba energie 20 kWh/annum 

Třída emisí prachu vysavače A 

Třída účinnosti čištění pro tvrdé 
podlahy A 

Třída účinnosti čištění pro koberce C 

Hladina akustického výkonu 77 dB 

Výrobky 
VC 5 *EU 1.349-100.0 
VC 5 Premium *EU-I 1.349-150.0 

Změny v porovnání s předešlými modely VC 5 
Beze změn - 
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NOVÝ ERP ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO VYSAVAČ VC 3 

Energetický datový list 
Třída energetické účinnosti A 

Jmenovitý příkon 700 W 

Roční spotřeba energie 24.8 kWh/ annum 

Třída emisí prachu vysavače A 

Třída účinnosti čištění pro tvrdé 
podlahy A 

Třída účinnosti čištění pro koberce D 

Hladina akustického výkonu 76 dB 

Výrobky 
VC 3 *EU 1.198-125.0 

Změny v porovnání s předešlými modely VC 3 
Beze změn - 
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NOVÝ ERP ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO VYSAVAČ VC 2 

Energetický datový list 
Třída energetické účinnosti A 

Jmenovitý příkon 700 W 

Roční spotřeba energie 25.8 kWh/ annum 

Třída emisí prachu vysavače A 

Třída účinnosti čištění pro tvrdé 
podlahy A 

Třída účinnosti čištění pro koberce D 

Hladina akustického výkonu 76 dB 

Výrobek 
VC 2 *EU 1.198-105.0 

Změny v porovnání s předešlými modely VC 2 
Beze změn - 



VySAVAče

Nezáleží na tom, o jaký druh nečistot se u soupeře jedná: 
VC 5 Kärcher mu nedá šanci. Díky trojitému teleskopickému 
systému, vysoce výkonné podlahové hubici, bezsáčkovému 
filtru a regulovatelné sací síle vyhraje tento malý prostorový 
zázrak každý souboj. A postará se o čistotu v každém rohu. 
Budete tak vždy perfektně připravení na každodenní život 
– s chytrými řešeními pro čištění od firmy Kärcher 
pro vnitřní použití.

MALý A KOMpAKtNÍ  
S VELKOLEpýM VýKONEM.
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Šetří místo
Tomu se žádný klasický 
vysavač nevyrovná: 
Stisknutím tlačítka je 
z VC 5 nejkompaktnější 
vysavač na světě. A vejde 
se dokonce i do skříňové 
zásuvky. 

Špičkový výkon
Dokonalé výsledky čištění 
i při kompaktní konstrukci 
– jako dobrý, ale velký 
klasický vysavač.

Magnetická  
parkovací poloha
Bezpečné odstavení 
při přerušení práce. 
Pohodlné přemisťování. 
Prostorově úsporné uložení.

Optimální  
volnost pohybu
díky svislé konstrukci. 
Odpadá obtížné tahání 
za sebou a nedochází 
k zaháknutí o překážky. 
Ideální také pro vysávání 
schodů.

Bezsáčkový  
filtrační systém
s jednoduše vyjímatelnou  
filtrační kazetou. Odpadá 
nepohodlná výměna sáčků. 
Odpadají další náklady. Díky 
integrovanému čištění filtru 
není nutné ruční čištění.

Plnohodnotný jako 
velký vysavač 
V zasunutém stavu 
pomocí hubice 
na čalounění, štětce 
na nábytek nebo 
štěrbinové hubice 
rychle vysaje veškeré 
povrchy a mezery.

VC 5

Třída energetické účinnosti: A

Třída čištění tvrdých podlahových krytin: A

Třída čištění koberců: C

Třída emisí prachu: A
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VySAVAče

Na první pohled: Ach, ten je roztomilý. Na druhý 
pohled: Páni, ten toho dokáže! Kompaktní vysavač 
VC 5 je mimořádně skladný. A díky tomu také 
mimořádně prostorově úsporný. Ideální pro malé 
domácnosti a při problémech s místem. Díky 
patentované trojité teleskopické sací trubce se vejde 
dokonce i do skříňové zásuvky! To nedokáže žádný 
klasický vysavač. Ale VC 5 ano. Protože i přes 
miniaturní provedení zabezpečuje maximální 
výsledky při čištění na úrovni velkého klasického 
vysavače. Patří tak k vysavačům s nejlepším čisticím 
výkonem na trhu. A umí toho ještě víc: Šetří peníze. 
Stroj si vystačí bez drahých filtračních sáčků. Stačí 
jednoduše vyjmout plnou filtrační kazetu, vyprázdnit 
ji a nasadit zpět. A můžete pokračovat. 

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH  
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Nejjednodušší uložení 
na minimálním prostoru. 

 ■ Vynikající čisticí výkon na úrovni 
velkého klasického vysavače. 

 ■ Rychlé vyprazdňování filtru. 
Nevznikají náklady 
na dokupování drahých sáčků.

MONStRÓZNÍ SÍLA. tRpASLiČÍ VELiKOSt.
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3 3

1

2 2

Uložení na minimálním prostoru 
Více úložného prostoru pro ostatní věci.

Flexibilní kloub 
Snadné manévrování a vysávání 
pod nábytkem.

Bezsáčkový filtrační systém 
S integrovaným čištěním filtru.

1

2

3
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VySAVAče

VC 5

 ■  Ideální pro malé domácnosti s malým úložným prostorem.
 ■  Bezsáčkový filtrační systém: rychlé vyprazdňování filtru  
bez vysokých nákladů na nákup filtračních sáčků.

 ■  Bohaté příslušenství, např. pro úzká místa, čalounění 
a choulostivé povrchy.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: A

Příkon: 500 W

Hlavní a dlouhodobý filtr

Hygienický filtr HEPA (EN 1822:1998)

Základní pravidlo: Vysavač musí odpovídat způsobu života! Na výběr 
jsou tři kategorie: Kompaktní vysavače pro menší domácnosti 
s malým úložným prostorem. Klasické vysavače pro rodiny s velkými 
čištěnými plochami. Klasické vysavače s vodním filtrem pro alergiky. 
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MULTI-CYCLONE
TECHNOLOGY

Super tichý
Systém třístupňové kontroly hladiny 
hluku. Pouze 76-78 dB(A), mnohem 
nižší než průmyslový průměr. 

HEPA 12 filtr
Extrémně čistá péče, zachytí 
99,5 % prachu a částic.*

* Podle EN1822:1998

Multicyklonová technologie
Pokročilá multicyklonová 
technologie umožňuje vynikající 
sací sílu bez ztráty sání.

Průměr 35 mm, 
efektivnější

Ergonomické 
držadlo

Pravý multicyklon 
vyloučí nečistoty

Velký nožní spínač 
nevyžaduje žádné 

ohýbání

Pogumovaná kola, 
ochrana pro dřevěné 

podlahy

Skrytý odvod vzduchu, 
stylovější design

Vymývatelný 
HEPA filtr

Pojme 99,5 % prachu, 
roztočů a mikročástic.

VySAVAče

VC 3 – CYKLONOVý VYSAVAČ 
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Automatické navíjení kabelu
Žádný zavazející elektrokabel.

Vyprázdnění nádrže  
pouze jedním stiskem
Vysypání nečistot pouze jedním 
stiskem, bez kontaktu se špínou.

Vymývatelný filtr a nádrž 
na vysáté nečistoty
Jednoduché čištění HEPA 
filtru a nádrže na nečistoty 
pouze pomocí vody.

1. stupeň

Nádrž na prach

Velké částice jsou 
nejprve separovány 
silnou sací silou.

3. stupeň
Cyklon s devíti 
kužely

Vytváří silnou 
odstředivou sílu, 
která stočí prach 
a nečistoty do koše.

2. stupeň 
Čistý filtr

Vzduch proudící 
přes malé otvory 
odstraňuje malé 
chloupky a vlákna.

4. stupeň
Molitanový filtr

5. stupeň 
HV filtr

Vyfiltruje 99,5 % jemného 
prachu, jehož částice jsou 
>0,3 µm, motorová ochrana.

6. stupeň
vymývatelný  
HEPA 12 filtr

Pojme 99,5 % prachu, 
roztočů a mikročástic.

VC 3 - CyKlONOVý VySAVAč
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VC 3

 ■  Snadno odnímatelná nádrž na nečistoty,  
není nutný filtrační sáček

 ■  HEPA 12 filtr zachytí 99,5 % prachu a částic
 ■ Velmi tichý, pouze 76 dB(A)

Technické údaje

Příkon: 700 W

Hlučnost: 76 dB(A)

Objem nádrže na nečistoty: 0,9 l

Délka kabelu: 5 m
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1

VC 2 – mAlý SIláK

Super tichý
Systém 
třístupňové 
kontroly hladiny 
hluku. Pouze  
76–78 dB(A), 
mnohem nižší  
než průmyslový 
průměr.

Automatické 
navíjení kabelu
Žádná překážející 
změť elektrokabelu.

Jednorázový 
filtrační sáček
Filtrační sáčky 
prostě vyhodíte. 
Uzávěr filtračního 
sáčku umožňuje 
rychlou výměnu 
bez druhotného 
znečištění. 

HEPA 12 filtr
Extrémně čistá 
péče, zachytí 
99,5 % prachu 
a částic.*

Příslušenství 
integrované 
v přístroji
Úložný prostor 
na příslušenství, 
takže ho někde 
nezapomenete 
nebo neztratíte.

Vymývatelný filtr
Snadné čištění 
filtru pouhou 
vodou.

Průměr 35 mm

efektivnější

Ukazatel výměny filtru Regulace síly

Ergonomické madlo

Automatické

navíjení kabeluPříslušenství 

uloženo v přístroji

Pogumovaná kola,

ochrana pro dřevěné podlahy

Designové linie jako 

u sportovního vozu

    Díky systému 
třívrstvého 
čištění vzduchu 
zanechává VC 2 
čisté nejen 
podlahy, ale 
také vzduch 
v místnosti.   

* Podle EN1822:1998
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Koberec ZáclonySedací souprava NábytekRohy Podlaha

VC 2 (ERP) / VC 2 PREMIUM (ERP)

VC 2

 ■  Jednorázový filtrační sáček, žádný styk s nečistotami
 ■  HEPA 12 filtr, pojme 99,5 % prachu a částic
 ■  Velmi tichý, jen 76 dB

Technické údaje

Příkon: 700 W

Hlučnost: 76 dB

Objem nádrže na nečistoty: 2,8 l

Délka kabelu: 5 m
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VC 6 Premium

 ■  Rychlé a pohodlné vysávání dokonce i velkých ploch.
 ■  Systém QuickClick pro rychlou a jednoduchou  
výměnu hubic.

 ■  Funkce vyhýbání se překážkám EasySlider  
chrání nábytek před poškrábáním.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: A

Příkon: 600 W

Velký vliesový filtrační sáček 

Hygienický filtr HEPA (EN 1822:1998)

DS 5.800 s vodním filtrem

 ■ Řešení pro alergiky.
 ■ Vodní filtr místo filtračního sáčku.
 ■  Důkladně čistí nejen podlahy. 
 ■ Svěží a čistý bude také vzduch. 
 ■ Pro příjemné klima v místnosti.

Technické údaje

Příkon: 900 W

Velký vodní filtr

Štěrbinová hubice, hubice na čalounění

Hygienický filtr HEPA (EN 1822:1998)

Zde najdete  
přehled  
všech vysavačů.

VySAVAče
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VC 6 Premium

 ■  Rychlé a pohodlné vysávání dokonce i velkých ploch.
 ■  Systém QuickClick pro rychlou a jednoduchou  
výměnu hubic.

 ■  Funkce vyhýbání se překážkám EasySlider  
chrání nábytek před poškrábáním.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: A

Příkon: 600 W

Velký vliesový filtrační sáček 

Hygienický filtr HEPA (EN 1822:1998)

pŘÍNOS pRO LEpšÍ ČiStOtU.
Někdy příslušenství, které je součástí vysavače, nestačí. Například 
pokud jde o mimořádně choulostivé povrchy nebo špatně přístupná 
místa. Tady pomůže zvláštní příslušenství Kärcher. Výkonné 
vybavení navíc pro speciální případy.

PŘÍSlUŠeNSTVÍ A čISTICÍ  
PROSTŘeDKy PRO VySAVAče
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Výkonné filtry  
Filtry spolehlivě zachycují nečistoty a prach ve stroji. Díky 
použití hygienického filtru HEPA* je výstupní vzduch dokonce 
čistší než vzduch v místnosti.

Vhodné podlahové hubice
Na různé podlahy a druhy znečištění. Pomocí parketové hubice 
s přírodními štětinami lze šetrně vysávat parketové a jiné 
tvrdé podlahy. Vzduchem poháněný turbokartáč je ideální 
pro mimořádně intenzivní a důkladné vysávání a spolehlivě 
odstraňuje i zvířecí chlupy. Pro maximálně čisté výsledky 
a vysoce komfortní práci.

Praktické speciální hubice
Speciální typy hubic pro perfektní čistotu i mimo podlahu. 
Hubice na matrace pomůže při vysávání matrací a špatně 
přístupných míst okolo postele. Se štětcem na nábytek lze 
šetrně vysávat choulostivé povrchy. 

* EN 1822:1998

Parketová hubice 
s přírodními štětinami
Obj. č. 4.130-172.0

Hubice na matrace 
Obj. č. 6.906-755.0

Hygienický filtr 
HEPA VC 5* 
Obj. č. 2.863-240.0

Turbokartáč 
Obj. č. 4.130-177.0

Štětec na nábytek 
Obj. č. 2.863-241.0

Výkonné filtry 
Vysoce výkonný filtr HEPA 13 zadrží spolehlivě pyly, výtrusy 
hub a plísní, bakterie a výkaly roztočů. Odfiltruje se 99,95% 
všech částic.

Hygienický filtr HEPA 13 
pro VC 3
Obj. č. 2.863-238.0

Hygienický filtr HEPA 13 
pro VC 2 
Obj. č. 2.863-237.0

Hygienický filtr HEPA 13 
pro DS 5.800 
Obj. č. 2.860-273.0

PŘÍSlUŠeNSTVÍ A čISTICÍ PROSTŘeDKy PRO VySAVAče
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Odstraňovač pěny pro DS 5.800
Prostředek pro odstraňování pěny FoamStop neutrální 
okamžitě působí proti rušivé pěně. Jednoduše přidejte 
jeden uzávěr do nádrže na vodu vysavače s vodním filtrem.

FoamStop neutrální, 125 ml 
Obj. č. 6.295-873.0

Vliesové filtrační sáčky  
pro VC 6 (5+1 motor. f./bal.) 
Obj. č. 6.904-329.0

Vliesové filtrační sáčky
5 filtračních sáčků provysavače VC 6 a VC 2. Praktický 
uzavírací systém pro hygienické vyjímání.

Vliesové filtrační sáčky 
pro VC 2 (5 ks / bal.) 
Obj. č. 2.863-236.0
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Náš 
tip

PODlAHOVý čISTIč PRO DOmáCNOSTI

    Zapojte do úklidových prací barvy a struktury. S našimi barevně 
rozlišenými válci z mikrovláken můžete jednoznačně rozlišovat 
jednotlivé oblasti. Jako skuteční profesionálové. Používejte  
například žluté válce pouze v koupelně a na toaletě pro hosty. 
A šedé ve zbytku obytného prostoru.   
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Vytírání bez předchozího 
vysávání
Nejen vytírá, ale i vysává.  
A to v jednom kroku: S novým 
podlahovým čističem 
pro domácnosti Kärcher bude 
čištění méně namáhavé, rychlejší 
a dokonalejší. Jednoduše 
odstraňuje volně ležící, zaschlé 
nebo vlhké nečistoty – výsledek: 
Tvrdé podlahy budou vyčištěné 
dvakrát tak rychle. Také proto,  
že díky automaticky poháněným, 
rotujícím válcům odpadá 
namáhavé drhnutí.

Jeden na všechno
Vysávání a vytíráním v jednom 
kroku – při minimální zbytkové 
vlhkosti! Geniální princip, který 
zásadně změní úklid domácnosti. 
A je vhodný pro všechny běžné 
tvrdé podlahy: PVC, dlaždice, 
kámen, laminát a dále zapečetěné, 
naolejované a navoskované 
parkety. Speciálně přizpůsobené 
čisticí prostředky Kärcher 
zabezpečují perfektní ošetření 
na míru a poskytují ještě lepší 
ochranu. 

    Místo vyndávání koštěte, vysavače a mopu  
teď vyčistím podlahy naprosto jednoduše 
v jednom kroku.   

pŘiStiŽENi!
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PODlAHOVý čISTIč PRO DOmáCNOSTI

*   Kombinace obou pracovních kroků – vysávání a vytírání – v jednom pracovním kroku šetří  
při čištění podlahy až 50 procent času.

VYtÍRáNÍ A VYSáVáNÍ  
V JEDNOM JEDiNéM KROKU.

Revoluční čištění podlah 2 v 1: Nejen vytírá, ale i vysává. A to v jednom 
jediném kroku: Tak ušetří Kärcher FC 5 při čištění tvrdých podlah  
až 50 procent času*. Otáčející se válec zachycuje volně ležící, zaschlé nebo 
vlhké nečistoty. Ty jsou neustále navlhčovány čistou vodou, zatímco špinavá 
voda se přímo odsává. Díky automaticky poháněným válcům odpadá 
namáhavé drhnutí. Výsledek: čisté podlahy bez námahy. Hodí se na všechny 
tvrdé podlahy – i na parkety. Budete tak vždy perfektně připravení 
na každodenní život – s chytrými řešeními pro čištění od firmy Kärcher 
pro vnitřní použití.
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Ergonomická měkká  
rukojeť s vypínačem
Pro bezpečné držení  
a práci bez námahy.

Jednoduché plnění
Pohodlné plnění vody 
a jednoduché dávkování 
čisticích prostředků.

Uspořádané  
uložení kabelu
Flexibilní hák na kabel  
zabezpečuje optimální  
uložení a rychlé sejmutí  
kabelu.

Automatické zvlhčování
Otáčející se válce jsou 
automaticky zvlhčovány  
čistou vodou. 

Jednoduchá výměna válců
Vysoce kvalitní válce 
z mikrovláken lze rychle 
a pohodlně vyměnit  
a vyčistit.

Hygienická nádrž  
na špinavou vodu
Zachycené nečistoty jsou 
z válců nasáty přímo  
do nádrže na špinavou 
vodu. Tu lze rychle  
a jednoduše vyprázdnit.

Flexibilní otočný kloub
Pro vynikající manévrování.

Velmi dobrý čisticí výkon 
Otáčení elektrických válců 
usnadňuje vytírání a zlepšuje  
výsledky čištění.

FC 5 / FC 5 Premium

Plošný výkon: cca 60 m² na jedno naplnění nádrže

Pracovní šířka: 300 mm

Otáčky válce: cca 500 min-1

Nádrž na čistou vodu: 400 ml

VYtÍRáNÍ A VYSáVáNÍ  
V JEDNOM JEDiNéM KROKU.
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*     Kombinace obou pracovních kroků – vysávání a vytírání – v jednom pracovním  
kroku ušetří při čištění podlahy až 50 procent času.

**   Výkon čističky podlah FC 5 v porovnání s běžným mopem s utěrkou na podlahu v testované kategorii „Vytírání“.  
 Vztahuje se na průměrné výsledky testu s ohledem na efektivitu čištění, zachycení nečistot a čištění hran.

***  Při čištění podlahy o ploše 60 m² s FC 5 (spotřeba: 0,6 l) v porovnání s běžným mopem  
a kbelíkem s vodou, naplněným 5 l (spotřeba: 5,0 l).

PODlAHOVý čISTIč PRO DOmáCNOSTI

Na vynález kola FC 5 pravděpodobně úplně nemá. 
Přesto ale funkční princip tohoto stroje představuje malou 
senzaci. Otáčející se elektrické válce jsou během čištění 
zvlhčovány čistou vodou. Automaticky a nepřetržitě. Díky 
otáčení válců je namáhavé drhnutí zbytečné a výsledky 
čištění jsou výrazně lepší. Zachycené nečistoty se přitom 
přímo z válců nasávají a přemisťují do nádrže na špinavou 
vodu. Pro hygieničtější čištění. Pro skvostné výsledky. 
A pro minimální zbytkovou vlhkost. Po podlaze lze znovu 
chodit za 2 minuty. 

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH  
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Úspora až 50 % času*  
– odpadá namáhavé  
vysávání před vytíráním. 

 ■ O 20 % lepší výsledky čištění**  
než s běžným mopem – díky 
inovativní samočisticí funkci válců. 

 ■ 85% úspora vody***  
– v porovnání s čištěním  
běžným mopem. 

pŘEVRAtNá ZMĚNA.
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2 v 1 
Vytírání bez pracného předchozího 
vysávání.

Rychlé schnutí 
díky malé zbytkové vlhkosti.

Nedochází ke kontaktu s nečistotami 
díky hygienické samočisticí funkci.

1

2

3
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WELLNESS pROGRAM pRO pODLAHY.
Super čistota. Super ošetření. Super výběr: Náš sortiment čisticích 
a ošetřovacích prostředků pro odborné ošetřování tvrdých podlah 
všeho druhu.

PŘÍSlUŠeNSTVÍ A čISTICÍ PROSTŘeDKy 
PODlAHOVý čISTIč PRO DOmáCNOSTI
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Perfektní ošetřování dřevěných podlah
Ať se jedná o zapečetěné, naolejované, nebo navoskované 
podlahy: Speciální čisticí prostředek Kärcher se speciálními 
ošetřujícími složkami a ochranou proti vlhkosti osvěží dřevěné 
podlahy a navrátí jim přírodní lesk.

Vysoce kvalitní válce z mikrovláken
Vysoce kvalitní válce z mikrovláken lze rychle a pohodlně 
vyměnit a vyčistit.

Přesvědčivé čištění tvrdých podlah
Univerzální čisticí prostředek Kärcher představuje optimální 
řešení pro tvrdé podlahy všeho druhu. Stejně jako univerzální 
čisticí prostředek zabezpečuje také čisticí prostředek na kámen, 
vyvinutý speciálně pro kamenné podlahy, lesk bez šmouh 
a rychlé schnutí podlahy.  

Univerzální čisticí 
prostředek na podlahy 
RM 536
Obj. č. 6.295-944.0

Ošetřovací prostředek 
na dřevěné podlahy  
RM 534 
Obj. č. 6.295-941.0

Válec z mikrovláken, žlutý  
Obj. č. 2.055-006.0

Čisticí prostředek 
na kamenné podlahy  
RM 537 
Obj. č. 6.295-943.0

Ošetřovací prostředek 
na dřevěné podlahy  
RM 535
Obj. č. 6.295-942.0

Válec z mikrovláken, šedý  
Obj. č. 2.055-007.0
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Náš 
tip

BATeRIOVé KOŠTě

    Bateriové koště uložte nejlépe tam, kde ho nejčastěji používáte: 
v kuchyni nebo v jídelně.   
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Průběžné čištění
Vytahovat vysavač kvůli pár 
drobkům? Z komory do obývacího 
pokoje, najít zásuvku, zapojit 
kabel, 2 sekundy vysávat a pak 
zase všechno zpátky?  
Jednodušší je to s bateriovým 
koštětem Kärcher. Úžasně 
pohotové. Okamžitě připravené 
k použití. Rychle uložené. Tak jako 
smeták – jenom praktičtější. 
Nic nezvíří, zato všechno sebere: 
drobky, vlasy, prach. Nádobu 
lze vyprázdnit jedním pohybem. 
Bez ohýbání. Bez kontaktu 
s nečistotami.

Neustále po ruce
Praktické bateriové koště  
díky až 30 minutám chodu 
na jedno nabití baterie je jako 
stvořené pro spoustu náhlých 
použití. Se systémem Kärcher 
Adaptive Cleaning System je 
bateriové koště přirozeným 
nepřítelem viditelných nečistot. 
Pohyblivá zametací hrana  
spolehlivě zachycuje drobky, 
chomáče atd. – jak na tvrdých 
podlahách, tak také na kobercích. 

BLESKURYCHLé  
BAtERiOVé KOštĚ.
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BATeRIOVé KOŠTě

Když se dětský pokoj ocitne na pokraji toho, co je roztomilé 
a co špinavé, přichází ke slovu bezkabelové bateriové koště: Prostorově 
nenáročné, napájené z baterie a s pohodlnou manipulací je vždycky 
ihned tam, kde je zapotřebí. Díky otáčejícímu se kartáči dělá přesně to, 
co umí nejlépe: Skvěle uklízí. Budete tak vždy perfektně připravení 
na každodenní život – s chytrými řešeními pro čištění od firmy Kärcher 
pro vnitřní použití. 

ABRAKADABRA! tAKtO  
SE Z pRůBĚŽNéHO ČištĚNÍ StANE HRAČKA.
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Flexibilní dvojitý kloub  
Jednoduché manévrování.  
I mezi nábytkem a židlemi.

Nádoba na nečistoty 
vyjímatelná do strany
Nedochází k přímému 
kontaktu s nečistotami.

Kärcher Adaptive 
Cleaning System 
Pro odstranění 
viditelných nečistot 
beze zbytku.

Lithium-iontová 
baterie
Doba chodu  
až 30 minut.

Automatické  
zapínání/vypínání 
Intuitivně, rychle 
a bez ohýbání.

Univerzální kartáč 
Pro optimální  
čištění koberců  
a tvrdých podlah.

KB 5

Doba chodu na jedno nabití baterie: 30 min

Pracovní šířka univerzálního kartáče: 210 mm

Objem nádoby: 0,37 l

Napětí baterie: 3,7 V

ABRAKADABRA! tAKtO  
SE Z pRůBĚŽNéHO ČištĚNÍ StANE HRAČKA.
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Náš 
tip

    Nazývá se sice čistič oken, umí toho ale ještě víc.  
Mnohem víc. Stěny sprchových koutů, obklady, zrcadla –  
existuje spousta hladkých ploch, které se mají lesknout!   

BATeRIOVé čISTIče OKeN
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Super jednoduché. Super rychlé 
Páni! Tak takhle doopravdy 
vypadá svět venku. Originální 
bateriový čistič oken Kärcher  
je výkonný pomocník, který se 
postará o skvělý výhled. Všechno 
najednou vypadá tak jasně... skoro 
jakoby tu vůbec žádné sklo 
nebylo. Šikovný bateriový čistič 
oken představuje revoluci v mytí 
oken, které je s ním jednodušší 
a výrazně rychlejší. Jinými slovy: 
čistočistá práce! 

Víc než jen čistá okna
Nový způsob čištění oken čističem je 
trend, který zůstává! Bateriový čistič 
oken Kärcher je naprogramovaný 
na naprosto čiré výsledky beze 
šmouh. Špinavá voda se jednoduše 
beze zbytků odsává. Až do poslední 
kapky. Až ke kraji okna. Převratný 
princip, který funguje na všech 
hladkých plochách v domácnosti. 

    Geniální kousek! Čištění oken je tak zábava. 
A hezky se s ním čistí i stěny sprchového 
koutu. Nekomplikovaně a mimořádně rychle 
– tak to mám ráda!   

SKLO? JASNĚ! 
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BATeRIOVé čISTIče OKeN

S bateriovým čističem oken Kärcher WV 5 je čištění hladkých povrchů 
hračka. Je příjemně lehký, díky měkké rukojeti se příjemně drží 
a pomocí nastavitelných dorazů čistí hravě a jednoduše okna 
až ke krajům. Vyměnitelné baterie poskytují dostatečnou energii 
pro každou práci a umožňují práci bez přerušování. 

ČiStá OKNA BEZE šMOUH. tŘiKRát 
RYCHLEJi.
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Výměnná sací hubice 
se šířkou 170 nebo 
280 mm.

Pohodlná  
rukojeť 
díky  
pogumování.

Nabíjecí 
zdířka  
pro síťový 
adaptér.

Čištění až  
ke kraji okna  
díky dorazům na sací 
hubici.

Ukazatel stavu nabití 
baterie 
3 LED indikují  
stav nabití baterie.

Vyjímatelná baterie 
s dobou chodu 
35 min.

Odnímatelná nádrž 
pro vylití špinavé 
vody.

WV 5

Nádrž na špinavou vodu: 100 ml

Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie: 105 m² 

Pracovní šířka sací hubice: 280 mm

Hmotnost: 700 g

WV 5 v akci! 
Zde můžete shlédnout  
video k výrobku.
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BATeRIOVé čISTIče OKeN

Čistá okna bez šmouh, bez kapek, bez námahy. 
Voda stříkající na parapet a na podlahu už patří 
minulosti. Bateriové čističe oken Kärcher 
shromažďují špinavou vodu v nádrži, která 
může být kdykoli vyprázdněna. Čistá čisticí 
kapalina a použitá špinavá voda jsou neustále 
hezky oddělené – což je mnohem hygieničtější 
než při běžném čištění oken.  
Nová generace přístrojů se nyní dokonce i drží 
lépe v ruce, pracuje ještě tišeji a baterie vydrží 
ještě déle. Už se o tom přesvědčilo více než 
15 milionů uživatelů. A denně jich přibývá.

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH  
SPOČÍVÁ ROZDÍL:

 ■ Systém pro rychlou výměnu  
baterie pro čištění bez přerušování: 
Lze čistit tak dlouho, jak člověk 
chce. A ne tak dlouho, dokud  
vydrží baterie.

 ■ Praktické dorazy pro pohodlné 
čištění a perfektní čistotu až ke 
krajům oken.

 ■ Pogumovaná pohodlná rukojeť  
s praktickým ukazatelem stavu 
nabití baterie.

ZDOKONALENý Hit.
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Výměnná baterie 
Čištění bez přerušování.

Čištění až ke kraji  
Dorazy pro perfektní výsledky čištění  
až ke krajům oken.

Pohodlná rukojeť 
s ukazatelem stavu nabití baterie
Pogumování pro citelně lepší manipulaci 
a 3 LED pro kontrolu baterie.

1

2

3
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BATeRIOVé čISTIče OKeN

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

 ■  Vytrvalý – s ním můžete najednou vyčistit  
velké množství oken.

 ■ S výměnnou baterií a nabíječkou.
 ■ S láhví s rozprašovačem a koncentrátem na čištění oken.
 ■ S dodatečnou úzkou odsávací hubicí

Technické údaje

Nádrž na špinavou vodu: 100 ml

Vyčištěná plocha se 2 bateriemi celkem: cca 210 m²

Pracovní šířka sacích hubic: 280 + 170 mm

Hmotnost: 700 g

WV 5 Premium

 ■  Vytrvalý – s ním můžete najednou vyčistit  
velké množství oken.

 ■ Vyjímatelná lithium-iontová baterie.
 ■ S láhví s rozprašovačem a koncentrátem na čištění oken. 
 ■ S dodatečnou úzkou odsávací hubicí

Technické údaje

Nádrž na špinavou vodu: 100 ml

Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie: cca 105 m²

Pracovní šířka sacích hubic: 280 + 170 mm

Hmotnost: 700 g

Nechce se vám čistit okna? A co je vysát?  
S originálním čističem oken Kärcher to bude skutečný zážitek. Bateriový čistič 
oken, láhev s rozprašovačem a rozmývákem s potahem z mikrovláken, sací 
hubice a koncentrát pro čistič oken – to je vše, co potřebujete pro bleskový 
vstup do nové éry čištění oken.
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WV 2 Premium

 ■ Univerzální – vhodný na všechny hladké povrchy.
 ■ S pevně zabudovanou lithium-iontovou baterií.
 ■  S láhví s rozprašovačem a koncentrátem na čištění oken.
 ■ S dodatečnou úzkou odsávací hubicí

Technické údaje

Nádrž na špinavou vodu: 100 ml

Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie: cca 75 m² 

Pracovní šířka sacích hubic: 280 + 170 mm

Hmotnost: 600 g
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WV 5 Premium NSC Kit 100 2×35 cca 210 m2 = 70 oken 2×185 280 + 170  ■  ■  ■

WV 5 Premium  100 35 cca 105 m2 = 35 oken 185 280 + 170  ■  ■  –

WV 2 Premium 100 25 cca 75 m2 = 25 oken 120 280 + 170  ■  ■  –

Bateriové čističe oken

pŘEHLED ŘADY WV:

BATeRIOVé čISTIče OKeN
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Více podrobností  
k WV najdete zde.
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NAVÍC. pRAKtiCKé.
Nejde to? To u nás neexistuje! S naším originálním příslušenstvím 
jsme mysleli na všechno. Aby bylo možné opravdu každé čištění 
zvládnout s bravurou a bez problémů.

PŘÍSlUŠeNSTVÍ A čISTICÍ PROSTŘeDKy 
BATeRIOVé čISTIče OKeN
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Sací hubice 
Obj. č. 2.633-112.0

Sada s láhví 
s rozprašovačem 
Obj. č. 2.633-129.0

Nabíjecí stanice a 
náhradní baterie pro WV 5 
Obj. č. 2.633-116.0

Prodlužovací sada 
Obj. č. 2.633-111.0

Čistič skel – koncentrát  
RM 500 (0,5 l) 
Obj. č. 6.295-933.0

Náhradní stěrky 
Obj. č. 2.633-005.0
Obj. č. 2.633-104.0

Čistič skel – koncentrát  
RM 503 (0,5 l) 
Obj. č. 6.295-840.0

Výměnná baterie 
Obj. č. 2.633-123.0

Nabíječka a výměnná baterie pro WV 5 
V nabíječce lze nabíjet a ukládat jak samostatnou baterii,  
tak i bateriový čistič oken. Výměnná baterie zabezpečuje 
čištění bez omezení. 

Sada s láhví s rozprašovačem a čisticí prostředek
Na čištění všech voděodolných, hladkých povrchů jako jsou 
sklo, okna, zrcadla, sprchové kouty atd.,  
beze šmouh. Déšť rychleji steče a prostředek zpomalí  
opětovné zašpinění.

Prodlužovací sada a čisticí prostředek 
Díky praktické prodlužovací sadě lze optimálně čistit i vysoko 
umístěná okna, jako například v zimních zahradách. RM 500 
pro čištění všech skleněných a zrcadlových ploch beze šmouh. 
Odstraní i silně ulpívající nečistoty, jako jsou olejové filmy, 
otisky a emise.

Sací hubice a náhradní stěrky pro WV 2 a WV 5
Úzká sací hubice vhodná pro okna s příčkami  
a ostatní malá okna. Když jsou stěrky  
opotřebené, lze je kdykoli vyměnit. 

NAVÍC. pRAKtiCKé.
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Náš 
tip

PARNÍ čISTIče

    Udělejte si v úklidové skříni pořádek a rozlučte se  
se zbytečnými čisticími prostředky. Pro parní čistič  
Kärcher potřebujete jenom úplně normální vodu  
z vodovodu. Nic víc.   
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*   Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 procent všech bakterií běžných v domácnosti,  
které se vyskytují na tvrdých plochách.

**  Při důkladném čištění pomocí parního čističe Kärcher je čisticí výkon lepší než při čištění  
pomocí ručního mopu a čisticích prostředků. Testováno podle mezinárodních výkonových norem.

Čistota, která jde do hloubky
Je čisté opravdu čisté? Kdo ví? 
Bakterie a choroboplodné zárodky 
očima nevidíme. A zdravotní riziko 
nepředstavují jen pro malé děti. 
Ale proč na to hned jít s chemií? 
Tím se to nezlepší. Co ale 
každopádně pomůže, je horká 
pára. Přesněji řečeno: parní čistič 
Kärcher.

Pára místo chemie
Vědecké testy potvrzují: Parní čističe 
Kärcher odstraní 99,99 procent* všech 
bakterií běžných v domácnosti 
na tvrdých plochách. Jen pomocí  
páry. Bez chemie. Tomu se běžný 
mop** nemůže rovnat. Hlavně rohy, 
spáry a štěrbiny budou hygienicky 
čisté. A stejně tak všechno ostatní.  
Bez omývání. Bez drhnutí. 

    Podlahy, kuchyně, koupelna, balkon, okna,  
zrcadla, dřevěné dveře – používám ho 
na všechny potřebné práce.   

pLNOU pAROU 
VpŘED!
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PARNÍ čISTIče

ČiStĚJšÍ UŽ tO NEBUDE.

Omývání, dření, drhnutí, pocení: Varné desky, umývadla, baterie 
a digestoře dneska patří ke zřejmě nejneoblíbenějším čištěným 
předmětům v domácnosti. Od nynějška platí: konec s nečistotami! 
Ať se jedná o kuchyni, koupelnu, nebo podlahu: Parní čističe 
Kärcher vnesou jednoduše hloubkovou čistotu do každého rohu 
domácnosti. Pro maximálně hygienické prostředí v bytě.
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„  Mopu jsem ohledně 
hygieny nikdy stoprocentně 
nedůvěřovala. S parním 
čističem si teď můžu být 
úplně jistá.“

„   Takhle čistých dlaždic se 
nám dříve nikdy nepodařilo 
dosáhnout. A to bez chemie 
a vynaložení velké síly.  
Jsem víc než spokojená.“

Čištění až do hloubky pórů  
– bez chemie 
Díky kombinaci tlaku, rychlosti 
a teploty umožňuje pára velmi účinné 
čištění. Mikroskopické částice páry 
proniknou i do špatně přístupných 
štěrbin a nejmenších prohlubní. 
A uvolní i pevně usazené částice 
nečistot. Protože se nepoužívají 
chemické čisticí prostředky, nemohou 
se na čistém povrchu tvořit zbytky, 
které vyvolávají alergie. To je 
potěšující zpráva pro alergiky.  
A rodiče malých dětí.

Pára odstraní 99,99 % bakterií*
Nejlepší prostředek proti bakteriím  
je někdy ten nejjednodušší: horká  
pára. Silný parní ráz, vysoká teplota 
páry, výkonné hubice a silně zahřáté 
utěrky zabezpečují, že parní čističe 
Kärcher odstraní 99,99 %* všech 
bakterií běžných v domácnosti, které 
se vyskytují na tvrdých plochách.  
Je to potvrzeno dokonce vědecky.

*   Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 procent  
všech bakterií běžných v domácnosti, které se vyskytují na tvrdých plochách.
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PARNÍ čISTIče

Co má společného čištění podlahy a žehlení? Obojí je možné 
perfektně provést s parním čističem Kärcher. S univerzálním 
systémem parního žehlení SI 4 Iron Kit pro mnohostranné 
použití v domácnosti, včetně aktivního žehlicího prkna AB 1000, 
se žehlení může stát koníčkem. Konstantně vysoký tlak páry 
ve spojení s aktivním odsáváním páry u žehlicího prkna 
usnadňuje žehlení i těžkých látek. A ušetří až 50 procent  
času nutného k žehlení.

páRA tOHO DOKáŽE VÍC.
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Aktivní odsávání páry
Pro lepší pronikání páry 
prádlem, dokonale suché 
vyžehlené prádlo a lepší 
přilnavost k žehlicímu prknu.

Funkce vydouvání
Pro šetrné žehlení  
– bez otisků.  
Na vzduchovém polštáři  
lze jednoduše, pohodlně 
a bez záhybů žehlit 
i choulostivé látky. 

Nepřetržitě doplňovatelná 
odnímatelná nádrž na vodu
Žehlení bez přerušování 
a pohodlné doplňování vody.

Vysoce kvalitní  
parní žehlička
Vysoký tlak páry a žehlicí 
plocha z ušlechtilé oceli, která 
snadno klouže po žehleném 
prádle, zabezpečují perfektní 
výsledky žehlení.

Parní čistič SC 4 Iron Kit  
s kompletním příslušenstvím  
(součástí sady)
Více než žehlení: Hodí se 
také pro univerzální čištění 
domácnosti. Včetně sady 
na čištění podlah Comfort Plus 
pro zářivě čisté podlahy.

SI 4 Iron Kit

Plošný výkon: 100 m2

Doba ohřevu: 4 min

Objem nádrže: 0,5 + 0,8 l (odnímatelná nádrž)

Tlak páry: max. 3,5 bar

Tady plnou  
parou vpřed.
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PARNÍ čISTIče

Parní čistič SC 3 Kärcher dodává páru nonstop. Bez přerušování 
práce. A bez dlouhého čekání. Díky minimální době ohřevu 
v délce pouhých 30 sekund je přístroj SC 3 prakticky okamžitě 
připravený k použití. Nádrž na vodu lze kdykoli znovu doplnit, 
aniž by z toho vyvstávaly zdržující přestávky v práci.

ČiStOtA AŽ DO HLOUBKY pÓRů MAtERiáLU.  
BEZ CHEMiE.

58



Zde se o našem SC 3 
dozvíte více.

SC 3

Plošný výkon: 75 m2

Doba ohřevu: 0,5 min

Objem nádrže: 1 l

Tlak páry: max. 3,5 bar

Krátká doba ohřevu
Připravený k použití  
během 30 sekund.

Multifunkční příslušenství
Čištění různých povrchů podle 
potřeby pomocí podlahové 
hubice, ruční hubice, kulatého 
kartáče atd.

Čištění párou  
bez přerušování
Nepřetržitě doplňovatelná nádrž 
na vodu pro nonstop čištění 
párou bez přerušování práce.

Sada na čištění podlah 
Comfort s flexibilním 
kloubem na hubici 
Ergonomické, účinné 
čištění při plném 
kontaktu s podlahou 
– při každé tělesné 
výšce.

Není nutné ruční  
odvápňování  
Díky inteligentní odvápňovací 
patroně se naplněná voda 
odvápňuje automaticky.
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Ruční parní čistič Kärcher je příjemně kompaktní. Díky tomu 
lze tento stroj skladovat prakticky přímo na místě, kde se 
používá – například i v malých kuchyňských nebo koupelnových 
skříňkách. SC 1 je vždy rychle po ruce, a je proto ideální 
k okamžitému použití. I přes svou příruční velikost je tento 
stroj velmi výkonný a dokáže se postarat o hygienickou 
čistotu až do hloubky pórů materiálu – zcela bez chemie.

RYCHLE pO RUCE.  
RYCHLE HOtOVO. 

PARNÍ čISTIče
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Malý, šikovný  
a snadno uložitelný
Vždy rychle po ruce díky 
prostorově úspornému uložení 
přímo na místě použití.

Ruční parní čistič  
a parní mop v jednom 
SC 1 lze používat jako ruční 
parní čistič a s rozšířením 
o sadu na čištění podlah 
Comfort také jako parní mop. 

Sada na čištění podlah Comfort 
s flexibilním kloubem na hubici 
Ergonomické, účinné čištění 
při plném kontaktu s podlahou  
– při každé tělesné výšce.

Bohaté příslušenství
S ruční hubicí, bodovou tryskou, 
tryskou Power, kulatým 
kartáčem a dalším.

Silný parní ráz 3,0 bar 
Snadné odstraňování nečistot 
všeho druhu – i na špatně 
dostupných místech.

Dětská pojistka na přístroji
S uzavíracím systémem 
pro ochranu před nedovoleným 
použitím hrajícími si dětmi.

SC 1 Floor Kit 

Plošný výkon: 20 m²

Doba ohřevu: 3 min

Objem nádrže: 0,2 l 

Tlak páry: max. 3 bar

Zde najdete ještě více 
informací o našem 
ručním parním čističi.
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PARNÍ čISTIče

Podlaha je místo pro skvělé rejdění. Bohužel nejen 
pro lezoucí batolata, hrající si děti a domácí zvířata. 
Dobře, že existují parní čističe. Na tvrdých podlahách, 
jako jsou kámen, dlaždice, PVC, laminát nebo 
zapečetěné podlahy, se spolehlivě postarají 
o hygienickou čistotu bez zbytků chemických látek. 
Podlahová hubice Kärcher opatřená lamelami zajišťuje, 
že pára zůstane přímo na podlaze velmi dlouho 
a může tam maximálně působit. Čistý výsledek: Parní 
čističe Kärcher odstraní 99,99 procent** všech bakterií 
běžných v domácnosti, které se vyskytují na tvrdých 
plochách – a jsou tak podstatně hygieničtější než 
běžný mop*.

*   Při důkladném čištění pomocí parního čističe Kärcher je čisticí výkon lepší než při čištění pomocí ručního mopu 
a čisticích prostředků. Testováno podle mezinárodních výkonových norem.

**   Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 procent všech bakterií běžných v domácnosti, 
které se vyskytují na tvrdých plochách.

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH  
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Optimální výsledky čištění díky 
účinné lamelové technice. 

 ■ Ideální podjíždění  
nábytku díky flexibilnímu  
kloubu hubice. 

 ■ Ergonomické a účinné  
čištění. S plným kontaktem 
s podlahou při každé tělesné 
výšce.

LEpšÍ MOp*.
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1

2 2

Sada na čištění podlah Comfort 
Optimální výsledky čištění díky  
účinné lamelové technice.

Sada na čištění podlah Comfort Plus
Ideální podjíždění nábytku díky 
flexibilnímu kloubu hubice.

1

2

Bezdotyková výměna utěrek 
Nedochází ke kontaktu s nečistotami 
(platí pro sadu na čištění podlah 
Comfort Plus).

3
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PARNÍ čISTIče

Řada parních čističů Kärcher nabízí pro každou potřebu vhodné 
řešení. Od výkonného všeuměla na velké plochy až po praktický  
ruční parní čistič pro drobnější průběžné čištění.

SC 4 Iron Kit

 ■  Pohodlný: Dokonalé čištění a žehlení.
 ■  Odnímatelná, kdykoli naplnitelná nádrž  
na vodu pro práci bez přerušování.

 ■  Se sadou na čištění podlah Comfort Plus  
a parní žehličkou.

Technické údaje

Plošný výkon: 100 m2

Doba ohřevu: 4 min

Objem nádrže: 0,5 + 0,8 l (odnímatelná nádrž)

Tlak páry: max. 3,5 bar

SC 5

 ■ Nejsilnější: dokonalý výkon. Dokonalá manipulace.
 ■  S funkcí VapoHydro (zapínání horké vody)  
pro ještě účinnější čištění.

Technické údaje

Plošný výkon: 150 m2

Doba ohřevu: 3 min

Objem nádrže: 0,5 + 1,5 l (odnímatelná nádrž)

Tlak páry: max. 4,2 bar

SC 3

 ■  Neustále v pohotovosti: nonstop pára.  
Okamžitě připravený k použití.

 ■  Kdykoli naplnitelná nádrž na vodu pro práci  
bez přerušování.

Technické údaje

Plošný výkon: 75 m2

Doba ohřevu: 0,5 min

Objem nádrže: 1 l

Tlak páry: max. 3,5 bar
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Plnou parou na celkový 
přehled.

SC 2

 ■  Základní: lehký, kompaktní,  
přesně ten pravý na začátek.

 ■ Se sadou na čištění podlah Comfort.

Technické údaje

Plošný výkon: 75 m2

Doba ohřevu: 6,5 min

Objem nádrže: 1 l

Tlak páry: max. 3,2 bar

SC 1 

 ■  Kompaktní: rychle po ruce,  
perfektní pro průběžné čištění.

 ■ Snadné ukládání díky kompaktní velikosti.
 ■ Silný parní ráz 3 bar.

Technické údaje

Plošný výkon: 20 m2

Doba ohřevu: 3 min

Objem nádrže: 0,2 l

Tlak páry: max. 3 bar

SC 1 Floor Kit

 ■  Řešení 2 v 1: ruční parní čistič a parní mop.
 ■ Kompaktní konstrukce, účinný parní ráz (3 bar). 
 ■ Se sadou na čištění podlah Comfort.

Technické údaje

Plošný výkon: 20 m2

Doba ohřevu: 3 min

Objem nádrže: 0,2 l

Tlak páry: max. 3 bar
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SC 5 Iron Kit 2 200 4,2 3 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■  ■  ■ –

SC 5 2 200 4,2 3 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■ –

SC 4 Iron Kit 2 000 3,5 4 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■  ■  ■ –

SC 4 2 000 3,5 4 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■ –

SC 3 1 900 3,5 0,5 75 – 1  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■ – –  ■

SC 2 1 500 3,2 6,5 75 1 – –  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■ –  ■ –

SC 1 Floor Kit 1 200 3 3 20 0,2 – –  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■ – – –

SC 1 1 200 3 3 20 0,2 – –  ■ – –  ■  ■  ■ – –  ■ – – –

Parní čističe

SI 4 Iron Kit * 2 000 3,5 4 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■  ■  ■ –

Parní žehlicí stanice

 ■ Součástí dodávky.

PARNÍ čISTIče

SAMOZŘEJMĚ: páRA.

* Vč. aktivního žehlicího prkna AB 1000
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PŘÍSlUŠeNSTVÍ PRO PARNÍ čISTIče
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Také pro naše parní čističe nabízíme bohatý program příslušenství. Parní 
čištění v domácnosti tak bude ještě cílenější. A tím výrazně účinnější.

pŘÍSLUšENStVÍ 
pODLE pŘáNÍ.
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čIŠTěNÍ KOUPelNy

OSVĚŽUJÍCÍ LáZEŇ.
Ať se jedná o dlaždice, spáry, zrcadla, nebo baterie: Každé místo 
v koupelně vyžaduje speciální čištění a péči. S vhodnými 
pomůckami se z parního čističe stane mistr v úklidu koupelny.
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Lesk jako blesk
Aby se skleněné plochy leskly, je tady hubice na okna pro parní 
čistič. Hodí se na okna a zrcadla. Pohodlné čištění beze šmouh.

Vykartáčováno do lesku
Záměna je vyloučená: Sada kulatých kartáčků obsahující 
po 2 kartáčcích v různých barvách, aby se například kartáček 
na toaletu nepoužíval v umývadle. Velký kulatý kartáč je 
ideální na větší plochy jako např. vanu.

Velká posila
Tryska Power s prodloužením dodá bodové trysce při čištění 
ještě větší sílu. Pro jednoduché a ekologické čištění rohů 
a špatně přístupných míst.

Správné utěrky
To nejlepší vybavení se sadou utěrek z mikrovláken 
pro koupelny: Dvě utěrky na dlažbu, jedna abrazivní utěrka 
na zbytky vodního kamene a mýdla a jedna utěrka na leštění 
zrcadel. Sada utěrek z mikrovláken pro ruční hubici (2 utěrky) 
spolehlivě odstraní nečistoty z baterií.

Sada utěrek z mikrovláken 
pro koupelny 
pro podlahovou hubici 
Classic a Comfort 
Obj. č. 2.863-171.0

Sada kulatých kartáčků 
Obj. č. 2.863-058.0

Velký kulatý kartáč  
Obj. č. 2.863-022.0

Hubice na okna 
Obj. č. 2.863-025.0

Prodloužení a tryska Power 
Obj. č. 2.884-282.0

Sada utěrek z mikrovláken  
Potah pro ruční hubici 
Obj. č. 2.863-174.0
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čIŠTěNÍ KUCHyNě

pRO pERFEKtNÍ pOMOC V KUCHYNi.
V kuchyni se vaří, peče, matlá a mlsá. A kdo to uklidí? 
Samozřejmě parní čistič Kärcher. Díky speciálnímu  
příslušenství pro čištění to není žádný problém.
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Tvrdý zásah
Jejich pole působnosti jsou nechoulostivé povrchy: Sada tří 
kartáčků s mosaznými štětinami a velký kulatý kartáč se 
škrabkou a žáruvzdornými štětinami zaručeně nevzdají boj  
se zatvrdlými nánosy.

Lehká práce
Tam, kde je normálně třeba dlouhé drhnutí, zvládne parní 
turbokartáč práci za poloviční čas. Spáry a rohy tak budou 
znovu bez námahy zářit.

Pro hubici
Kompletní program díky sadě utěrek z mikrovláken 
pro kuchyně: potah pro ruční hubici pro odstraňování úporných 
nečistot například na varné desce, utěrka na ušlechtilou ocel 
na digestoře apod. a 2 utěrky na podlahu. Mastné zbytky 
v troubě? Žádný problém díky potahům z mikrovláken (2 ks) 
pro velký kulatý kartáč.

Více funkcí
Rozšíření pro SC 1. S prodlužovací hadicí nebude žádný 
výklenek nedostupný. Se sadou na čištění podlah Comfort se 
ruční parní čistič bleskurychle promění na parní mop 2 v 1.

Sada utěrek z mikrovláken 
pro kuchyně pro 
podlahovou hubici Classic  
a Comfort 
Obj. č. 2.863-172.0

Sada kulatých kartáčků 
s mosaznými štětinami 
Obj. č. 2.863-061.0

Kulatý kartáč se škrabkou 
Obj. č. 2.863-140.0

Parní turbokartáč 
Obj. č. 2.863-159.0

Potahy z mikrovláken 
pro velký kulatý kartáč
Obj. č. 2.863-243.0

Prodlužovací hadice  
pro SC 1 
Obj. č. 2.863-021.0

Sada na čištění podlah  
Comfort pro SC 1 
Obj. č. 2.885-411.0
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VšEUMĚLOVé.
Zcela přírodní a mimořádně účinná: Vodní pára je  
v domácnosti opravdový multitalent. Ať se jedná  
o čištění, žehlení, nebo odstraňování tapet.

DAlŠÍ mOŽNOSTI POUŽITÍ
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Parní žehlička  
I 6006
Obj. č. 2.863-208.0

Tryska k ošetření textilu
Obj. č. 2.863-233.0

Žehlicí prkno AB 1000 
Obj. č. 2.884-933.0

Odstraňovač tapet 
Obj. č. 2.863-062.0

Sada s podlahovou hubicí  
Comfort Plus 
Obj. č. 2.863-019.0

Podlahová hubice Comfort 
Mini 
Obj. č. 2.863-244.0

Odvápňovací patrona 
Obj. č. 2.863-018.0

Odvápňovací tyčinky 
RM 511 
Obj. č. 6.295-206.0

Čistá podlaha
Pro účinné čištění podlah: Sada s podlahovou hubicí Comfort 
Plus obsahuje hubici s flexibilním kloubem a inovativním 
systémem výměny utěrek a dále utěrku na podlahu 
z mikrovláken. Podlahová hubice Comfort Mini s flexibilním 
kloubem se díky malé velikosti dostane i na špatně přístupná 
místa.

Výkonní pomocníci
Jednoduše svěžejší: Tryska k ošetření textilu vyhlazuje textil 
a odstraňuje pachy. S integrovaným odstraňovačem žmolků. 
A když chcete dát nový háv svým stěnám? V tom případě 
odstraňovač tapet pomocí velkého množství páry s malou 
námahou odstraní každou tapetu a nehezké zbytky lepidla.

Hladké šaty
Pohodlné a rychlé: V kombinaci se žehlicím prknem s funkcí 
vydouvání, aktivním odsáváním páry a šestistupňovým 
nastavením výšky poskytuje parní žehlička s žehlicí plochou 
z ušlechtilé oceli perfektní výsledky.

Jednoduché odvápňování
Odvápňovací patrona pro SC 3 automaticky a účinně odstraňuje 
z naplněné vody vápenaté sloučeniny a prodlužuje tak 
životnost stroje. U všech parních čističů Kärcher lze vodní 
kámen odstranit rychle a účinně pomocí odvápňovacích tyčinek. 
Jsou vhodné také do kávovarů, rychlovarných konvic atd.

Příslušenství pro parní 
čističe pro všechny případy  
– informujte se zde.
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PARNÍ VySAVAč – leŠTIčKA S ODSáVáNÍm

Náš speciální program: Parní vysavač SV 7 čistí párou, vysává a suší 
v jednom pracovním kroku. Leštička s odsáváním FP 303 důkladně 
leští podlahy.

Parní vysavač SV 7

 ■  3 v 1: čištění párou, vysávání  
a sušení v jednom kroku.

 ■  Vícestupňový filtrační systém s vodním filtrem,  
filtrem na hrubé nečistoty, filtrem  
z pěnového materiálu a filtrem HEPA*.

 ■ Práce bez přerušování díky systému dvou nádrží.

Technické údaje

Příkon: 2 200 W

Objem nádrže: 0,45 l (kotel) + 0,5 l nádrž pro 
doplňování

Tlak páry: max. 4 bar

Pětistupňová regulace množství páry;  
Čtyřstupňová regulace sací síly

* EN 1822:1998
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Leštička FP 303

 ■  Vhodná pro nejrůznější podlahové krytiny.
 ■  Optimální výsledek leštění díky vysokým otáčkám.
 ■  Díky trojúhelníkovému tvaru lešticí hlavy  
se lépe dostane do rohů.

Technické údaje

Otáčky: 1 000 ot/min

Příkon: 600 W

Připojovací kabel: 7 m

Pracovní šířka: 290 mm
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PReSSURe WASHeRSPARNÍ VySAVAč – leŠTIčKA S ODSáVáNÍm

JEDNODUšE tROJNáSOBNĚ DOBRé.

 ■ Součástí dodávky.
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EXtRA ČiStOtA.
S těmito doplňujícími výrobky dosáhnou parní vysavač a leštička 
s odsáváním Kärcher při čištění vždy těch nejlepších výsledků.

PŘÍSlUŠeNSTVÍ PRO PARNÍ VySAVAč A leŠTIčKU S ODSáVáNÍm
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*  EN 1822:1998

Oslnivé výsledky
Aby se podlaha i nadále leskla: Tři lešticí pady pro leštičku 
s odsáváním FP 303. Mimořádně šetrné k povrchu. 
Na zapečetěné tvrdé podlahy, jako parkety, korek a laminát. 
Pro časté leštění: Tři náhradní papírové filtrační sáčky.

Ideální příprava
Účinné ošetření podlahy před použitím leštičky s odsáváním. 
Na matné podlahy z umělého a přírodního kamene / linolea / 
PVC nebo na zapečetěné parketové/laminátové/korkové 
podlahy. Odstraní stopy, obnoví ochrannou vrstvu a podlaha 
získá sametově matný lesk.

Spolehlivá hygiena
Pro každý druh použití parního vysavače SV 7 ten správný 
kulatý kartáček – díky sadě kulatých kartáčků ve 4 barvách. 
Výkonný filtr HEPA zachytí 99,9 procent všech částic 
nad 0,3 μm. Spolehlivě filtruje pyly, spory plísní, bakterie 
a výkaly roztočů.

Odstraňovač pěny pro SV 7
Prostředek pro odstraňování pěny FoamStop neutrální 
okamžitě působí proti rušivé pěně. Jednoduše přidejte jeden 
uzávěr do nádrže na vodu parního vysavače.

Lešticí pady na zapečetěné  
parkety / laminát 
Obj. č. 2.863-197.0

Ošetřující prostředek 
na matný kámen / 
linoleum / PVC RM 532 
Obj. č. 6.295-776.0

Papírové filtrační sáčky  
(3 ks) 
Obj. č. 6.904-128.0

Ošetřující prostředek 
na lakované podlahy /  
laminát / korek RM 531 
Obj. č. 6.295-777.0

Sada kulatých kartáčků SV 
Obj. č. 2.860-231.0

FoamStop neutrální, 125 ml 
Obj. č. 6.295-873.0

Filtr HEPA* 
Obj. č. 2.860-229.0
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Náš 
tip

    Méně je více! Tam, kde bylo dříve zapotřebí velké množství čisticích 
pomůcek, stačí dneska jediný stroj. Zkontrolujte si, zda opravdu ještě  
potřebujete všechny ty lopatky, kbelíky, čisticí prostředky, hadry 
a kartáče. Pokud ne, tak rychle s nimi pryč – a Kärcher sem.   

mUlTIFUNKčNÍ VySAVAče
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1 2 3 4

Univerzální vysavače
Špína má spoustu podob. Je nesmírně 
praktické, že existují stroje, 
které odstraní všechny druhy špíny. 
Tak jako robustní univerzální vysavače 
Kärcher. Zabezpečí nekompromisní 
čistotu v domě i okolo něj. 
Bez jakýchkoli okolků.

Speciální univerzální vysavače
Někdy jsou prostě zapotřebí specialisté. 
Speciální univerzální vysavače vybavené 
zvláštním příslušenstvím vyřeší 
i komplikované problémy při čištění. 
V bytě. V kutilské dílně. V autě. 
Při renovacích. 

Vysavače na popel a suché nečistoty
Ať se jedná o popel z grilu v létě, nebo z krbu 
v zimě: Vysavače na popel a suché nečistoty 
Kärcher odstraní veškeré zbytky popela. Spolehlivě. 
Důkladně. Bezpečně. A ruce přitom zůstanou hezky 
čisté.

Tepovače
Pro alergiky, majitele zvířat a všechny, kteří mají 
rádi důkladnou čistotu: Tepovače, resp. extraktory 
Kärcher vyčistí do hloubky vláken textilní plochy, 
jako koberce, čalouněný nábytek, matrace, 
autosedačky a závěsy.

SKUtEČNé  
MULtitALENtY.
1

2

3

4
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UNIVeRzálNÍ VySAVAče

Extrémně robustní. Velký sací výkon. Pohodlné a s jednoduchým 
ovládáním. Na naše univerzálně použitelné a obdivuhodně energeticky 
efektivní univerzální vysavače je spolehnutí. V každé situaci. Různé 
velikosti nádob a prvky vybavení zabezpečují, že stroje ještě lépe 
odpovídají individuálním potřebám. 

SKVĚLá pRáCE.
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WD 6 P Premium

Příkon: 1300 W

Velikost nádoby: 30 l

Materiál nádoby: ušlechtilá ocel

Připojovací kabel: 6 m

Jednoduché vyjímání filtru
Patentovaná technologie 
pro rychlé a pohodlné vyjímání  
filtru a vyprazdňování  
bez kontaktu s nečistotami.

Praktická funkce fukaru
Špatně přístupná místa  
je možné jednoduše vyfoukat.

Výpustný šroub 
v nádobě
Pro pohodlnou 
likvidaci nasáté vody.

Zásuvka s automatickým zapínáním 
a vypínáním pro použití s elektrickým 
nářadím
Nečistoty, které vznikají při hoblování, 
řezání nebo broušení, se přímo odsávají. 
Vysavač se zapíná a vypíná automaticky 
společně s elektrickým nářadím.

Odnímatelná rukojeť s elektrostatickou ochranou
Ergonomicky tvarovaná rukojeť poskytuje bezpečnou 
ochranu před elektrostatickým výbojem a lze ji 
snadno odpojit od sací hadice, aby bylo možné 
nasadit jiné příslušenství (např. kartáče).

Vynikající  
čištění filtru
Jednoduše stisknete 
tlačítko vyčištění na hlavě 
stroje a znečištěný filtr se 
rychle a účinně vyčistí.

Přepínatelná hubice  
pro vysávání mokrých 
a suchých nečistot
Pomocí tlačítka je možné 
hubici nastavit na příslušné 
čištění (suchých, nebo mokrých
nečistot). Pro optimální 
odstraňování nečistot.

Všechny informace  
o našem multitalentu  
WD 6 P Premium.
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UNIVeRzálNÍ VySAVAče

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH  
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Jednoduché čištění filtru: rychlá 
a pohodlná demontáž filtru, 
bez kontaktu s nečistotami 
a bez zvíření prachu. 

 ■ Přepínatelná podlahová hubice: 
rychlé a úplné odstranění nečistot, 
ideální pro suché a mokré nečistoty, 
vysávání bez vynaložení síly. 

 ■ Odnímatelná rukojeť 
s elektrostatickou ochranou: 
bez ucpávání, jednoduché 
a pohodlné vysávání ve stísněném 
prostoru, bezpečná ochrana 
před elektrostatickým výbojem.

VšEStRANNÍ pOMOCNÍCi.

Suché, mokré, hrubé nebo jemné nečistoty – je to úplně 
jedno! Dokonce ani větší množství vody nepředstavuje 
žádný problém! Univerzální vysavače Kärcher skvěle 
zvládnou všechno: čištění interiéru automobilu, garáže, 
sklepa, dílny nebo venkovní čištění okolo domu. Tito 
všeumělové odvedou dobrou práci také při renovacích 
nebo při práci s elektrickým nářadím. Díky speciálním 
energeticky efektivním motorům a konstrukci strojů 
a příslušenství s optimalizovaným prouděním je nová 
generace univerzálních vysavačů dokonce ještě výkonnější 
než předcházející řada. A to při menší spotřebě elektrického 
proudu. 
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1 1

3 3

2 2

Patentovaná technologie vyjímání filtru  
Rychlé, pohodlné vyjímání filtru.

Přepínatelná podlahová hubice 
Rychlé a úplné odstranění nečistot.

Odnímatelná rukojeť 
Vysávání na nejmenším prostoru.

1

2

3
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mUlTIFUNKčNÍ VySAVAče

Správné řešení pro všechny myslitelné požadavky při čištění. 
Výkonné filtrační systémy a příslušenství odpovídající příslušným 
potřebám umožňují cílené odstraňování nečistot až po úporné skvrny 
na textilních plochách.

WD 6 P Premium

 ■  Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem.
 ■  Zásuvka s automatickým zapínáním a vypínáním  
pro použití s elektrickým nářadím.

 ■ Čištění filtru stisknutím tlačítka.

Technické údaje

Příkon: 1 300 W

Velikost nádoby: 30 l 

Materiál nádoby: ušlechtilá ocel

Připojovací kabel: 6 m
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AD 3 Premium Fireplace

 ■  Pohodlné a bezpečné odstraňování  
popela z krbu a grilu.

 ■  Nehořlavý materiál, kovová nádoba  
a kovová hadice – pro maximální bezpečnost.

 ■  Lze používat také jako vysavač na suché nečistoty  
(včetně sacích trubek a podlahové hubice).

Technické údaje

Max. příkon: 1 200 W

Velikost nádoby: 17 l

Materiál nádoby: kov

Připojovací kabel: 4 m

SE 5.100

 ■  Ideální pro alergiky a domácnosti se zvířaty.
 ■  Pro čistotu do hloubky vláken bez dlouhého  
schnutí na textilních plochách, jako kobercích,  
čalounění a autosedačkách.

Technické údaje

Max. příkon turbína/čerpadlo: 1 400/40 W

Množství vzduchu: 70 l/s

Nádoba na čistou/špinavou vodu: 4 l

Připojovací kabel: 5 m

89



PReSSURe WASHeRSmUlTIFUNKčNÍ VySAVAče

P
ří

ko
n 

(W
)

V
el

ik
os

t 
ná

do
by

 (
l)

P
ři

po
jo

v
ac

í k
ab

el
 (

m
)

Sa
cí

 h
ad

ic
e,

 d
él

ka
 (

m
)

P
od

la
ho

v
á 

hu
bi

ce

Fi
lt

ra
čn

í p
at

ro
na

P
lo

ch
ý

 s
kl

ád
an

ý
 fi

lt
r

Fi
lt

ra
čn

í k
az

et
a

Fi
lt

ra
čn

í s
áč

ek

Št
ěr

bi
no

v
á 

hu
bi

ce

A
da

pt
ér

 p
ro

 p
ři

po
je

ní
el

ek
tr

ic
ké

ho
 n

ář
ad

í

či
št

ěn
í fi

lt
ru

P
ar

ko
v

ac
í p

ol
oh

a

Fu
nk

ce
 f

uk
ar

u

z á
su

vk
a

s 
au

to
m

at
ic

ký
m

 z
ap

ín
án

ím
 

a 
vy

pí
ná

ní
m

O
dn

ím
at

el
ná

 r
uk

oj
eť

WD 6 P Premium 1 100 30 6 2,2 přepínatelná, 
mokré a suché 
nečistoty

–  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 5 Premium 1 100 25 5 2,2 přepínatelná, 
mokré a suché 
nečistoty

–  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■

WD 5  1 100 25 5 2,2 přepínatelná, 
mokré a suché 
nečistoty

–  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■

Špičková třída WD

WD 4 Premium 1 000 20 5 2,2 klipy, mokré 
a suché nečistoty

–  ■  ■  ■  ■ – –  ■ – –  ■

WD 4 1 000 20 5 2,2 klipy, mokré 
a suché nečistoty

–  ■  ■  ■  ■ – –  ■ – –  ■

Střední třída WD

WD 3 P 1 000 17 4 2,0 klipy, mokré 
a suché nečistoty

 ■ – –  ■  ■  ■ –  ■  ■  ■  ■

WD 3 Premium 1 000 17 4 2,0 klipy, mokré 
a suché nečistoty

 ■ – –  ■  ■ – –  ■  ■ –  ■

WD 3 1 000 17 4 2,0 klipy, mokré 
a suché nečistoty

 ■ – –  ■  ■ – –  ■  ■ –  ■

WD 2 180 12 4 1,9 klipy, mokré 
a suché nečistoty

– – –  ■  ■ – – – – – –

základní třída WD

pRO VšECHNY pŘÍpADY  
A SpOUStU úČELů.

 ■ Součástí dodávky. * Měřeno na sacích trubkách normovanou měřicí metodou IEC 60312. 
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SE 5.100 70 210 4/4 1 400/40 2,0  ■  ■ – přepínatelná,
suché 
nečistoty

 ■  ■  ■  ■ –  ■

SE 4002 70 210 4/4 1 400/40 2,0  ■  ■  ■ klipy, mokré 
a suché 
nečistoty

 ■  ■  ■ –  ■  ■

SE 4001 70 210 4/4 1 400/40 2,0  ■  ■ – klipy, mokré 
a suché 
nečistoty

 ■  ■  ■ –  ■  ■

Tepovače

pŘEHLED NAšiCH VYSAVAČů NA pOpEL 
A SUCHé NEČiStOtY A tEpOVAČů: 

 ■ Součástí dodávky.
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VýKONNé DOpLŇKY.
Kdo chce perfektní výkon, potřebuje perfektní vybavení.  
Pro naše různé multifunkční vysavače nabízíme různé 
příslušenství. Pro každodenní použití, ale i pro speciální úkoly.

PŘÍSlUŠeNSTVÍ A čISTICÍ PROSTŘeDKy 
mUlTIFUNKčNÍ VySAVAče
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Příslušenství pro vysavače na popel a suché nečistoty
Mimořádně dlouhá štěrbinová hubice z nehořlavého materiálu 
slouží k vysávání studeného popela na špatně přístupných  
místech v krbu, kachlových kamnech nebo grilu. Robustní 
plochý skládaný filtr zaručuje dlouhodobý sací výkon.

Příslušenství pro tepovače
Při použití hubice na mokré čištění čalounění budou čalouněný 
nábytek a autosedačky vyčištěny až do hloubky. Pracovní šířka 
110 mm. Rychleschnoucí tekutý čisticí prostředek RM 519 v 1l 
náhradním balení zabezpečí čistotu kobercových podlah, 
koberců, čalounění, autosedaček atd. do hloubky vláken.

Příslušenství pro multifunkční vysavače
Praktické a mnohostranné: Příslušenství Kärcher nabízí 
pro každý problém při čištění vhodné řešení. Například, pokud 
jde o odsávaní prachu při vrtání přímo na místě, kde vzniká.  

Ještě více příslušenství pro multifunkční vysavače
Díky rozsáhlým možnostem výbavy lze stroje  
cíleně používat pro nejrozmanitější čištění. 

Lapač prachu při vrtání 
Obj. č. 2.863-234.0

Odsávací sada 
pro elektrické nářadí 
Obj. č. 2.863-112.0

Nehořlavá extra dlouhá 
štěrbinová hubice 
Obj. č. 2.863-004.0

Hubice na mokré čištění 
čalounění 
Obj. č. 2.885-018.0

Prodloužení sací  
hadice 3,5 m 
Obj. č. 2.863-001.0

Sada sacích štětců
Obj. č. 2.863-221.0

Plochý skládaný filtr
Obj. č. 6.415-953.0

Čistič koberců RM 519 
Obj. č. 6.295-771.0
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pRO VOLNý ČAS.

PRO VeNKOVNÍ POUŽITÍ
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Obsah
 
 96  Pro venkovní použití:  

Pro volný čas.

 98 Vysokotlaké čističe
 102  Full Control Plus
104  Výkonnostní třídy 
108 Přehled strojů
110  Příslušenství  

a čisticí prostředky

120  Vysokotlaké čističe 
s benzinovým motorem 

122 Zametací stroje

Den jako z obrázku: Sluníčko svítí, obloha je nádherně modrá, 
vzduch úžasně čistý a svěží. Takže: Hurá ven a vzhůru 
k novým hrdinským činům! Odstranit z terasy zelený povlak. 
Ze zahradního nábytku šedý nádech. Ještě rychle vyčistit 
vjezd. A hotovo! Den je ještě mladý. A práce hotová. A teď: 
Jednoduše si užívat...
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    Úspora vody stisknutím tlačítka: S novými vysokotlakými čističi Full Control Plus 
snížíte spotřebu až o 40 procent. Stačí jednoduše regulačními tlačítky 
na vysokotlaké pistoli nastavit nejnižší stupeň tlaku.   

Náš
tip

VySOKOTlAKé čISTIče
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Pro větší sílu vody!  
Pryč s patinou! Pro osvěžení 
domova a zahrady toho není 
až zas tolik zapotřebí. Jenom 
vysokotlaký čistič Kärcher. 
Bez námahy zbaví zahradní 
nábytek, terasy, okapy, cesty 
a auta šedého nádechu, nečistot 
a špíny. A vrátí tak povrchu  
jeho skutečnou krásu. Čistě 
pomocí síly vody. A přesně 
s takovou silou, která udělá  
čištěné ploše dobře. 

Zapojit. Začít.
Ať se jedná o jemnou péči, nebo 
silný proud: Vysokotlaké čističe 
Kärcher jsou multitalenty, díky 
kterým se rozzáří skutečně každý 
kout okolo domu. A přitom se 
vyznačují úžasně jednoduchou 
obsluhou: Připojit elektrický 
proud a vodu, otevřít vodovodní 
kohoutek, zapnout stroj 
– a do toho. Přivítejte lesk!  
Takhle bude čištění zábava. 

    Neuvěřitelné, moje terasa vypadá  
zase jako nová!    

VODA – pOWERED  
BY KÄRCHER.

Zde se dozvíte,  
jak jednoduše čistit 
pomocí vysokého tlaku.
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VySOKOTlAKé čISTIče

Někdy se nečekané výzvy objeví z ničeho nic. Je skvělé, 
že se člověk může s převratnou řadou Full Control Plus 
od firmy Kärcher zcela jednoduše vypořádat dokonce 
i s úpornými nečistotami. Tlak vody lze na pistoli  
Full Control Plus Power Gun nastavit v závislosti  
na čištěném povrchu a zobrazí se přímo na LCD displeji.  
Díky Multi Jet 3 v 1 patří výměna pracovních nástavců  
minulosti. S Full Control Plus budete připravení.

NEMOŽNé? NE. HOtOVé!
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Není nutná výměna 
pracovního nástavce
díky integrovanému 
řešení: Pistole Full Control 
Plus Power Gun a Multi 
Jet 3 v 1 se třemi 
různými tryskami.

Mimořádně dlouhá  
pistole (55 cm)
pro zdravý  
pracovní postoj.

Ještě větší  
stabilita  
díky inteligentnímu  
vedení hadice  
přístrojem.

Opěrná noha  
a druhé madlo 
Ochrana proti převrhnutí. 
Jednoduché nakládání 
a zvedání.

Perfektní uložení hadice 
díky bubnu na navíjení 
hadice s nízkým těžištěm.

Ergonomická  
hliníková teleskopická rukojeť 
Dobře pohyblivá a umožňující 
prostorově nenáročné uložení.

Systém Plug ‚n‘ Clean
pro jednoduché  
použití čisticích  
prostředků Kärcher.

Výše umístěný vypínač
Snadno přístupný,  
bez velkého ohýbání.

K 5 Premium Full Control Plus

Plošný výkon: 40 m2/h

Tlak: max. 20–145 bar

Průtok: max. 500 l/h

Příkon motoru: 2 100 W

101



VySOKOTlAKé čISTIče

Člověk prostě ví, že to bude dobré. 
S novou pistolí Kärcher Full 
Control Plus Power Gun nejsou  
perfektní výsledky čištění náhoda. 
Jednoduše vyberete vhodnou 
trysku pro příslušný povrch, 
tlačítkem +/− nastavíte 
požadovaný stupeň tlaku 
– a můžete si být jistí, že druh 
a intenzita vodního paprsku  
budou přesně odpovídat. 
Je zaručená naprostá kontrola, 
protože ke zkontrolování 
nastavení na přehledném LCD 
displeji stačí jeden pohled.  
(Upozornění: všechny modely 
nemají stejné funkce Full Control.)

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH  
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Čištění bez přerušování:  
Pohodlné přepínání druhu  
vodního paprsku jednoduchým 
otočením pracovního nástavce 
3 v 1. 

 ■ Jednoduché dávkování 
čisticích prostředků díky 
regulačním tlačítkům.

 ■ Praktické symboly pomáhají  
při nastavení vhodného tlaku.

 ■ Tři různé rozsahy tlaku  
(HARD, MEDIUM, SOFT).

 ■ Naprostá kontrola díky 
trvalému zobrazení stupně 
tlaku na LCD displeji.

VšE pO RUCE:  
KÄRCHER FULL CONtROL pLUS.

102



1

3

2

Stupeň tlaku HARD 
Na úporné nečistoty. Na robustní povrchy.

Stupeň tlaku MEDIUM 
Na středně silné znečištění. Na různé povrchy.

Stupeň tlaku SOFT 
Na mírné znečištění. Na choulostivé povrchy.

3

2

1
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PowerPower

Power

Power

360 max.

110 max.

1400 max.
W

l/h

bar

ca. 20 max.
m2/h

420 max.

20 – 130 max.

1800 max.
W

l/h

bar

ca. 30 max.
m2/h

500 max.

20 – 145 max.

2100 max.
W

l/h

bar

ca. 40 max.
m2/h

600 max.

20 – 180 max.

3000 max.
W

l/h

bar

ca. 60 max.
m2/h

Power
K2 K3 K4 K5 K7

K2 K3 K4 K5 K7K2 K3 K4 K5 K7K2 K3 K4 K5 K7

K2 K3 K4 K5 K7

380 max.

20 – 120 max.

1600 max.
W

l/h

bar

ca. 25 max.
m2/h

VySOKOTlAKé čISTIče

BEZ KOMpROMiSů.

Je to logické: Čím více vody a čím vyšší tlak, tím větší plošný 
čisticí výkon. Ale ne vždy je zapotřebí maximální síla. Proto 
nabízíme různé výkonnostní třídy. Výsledek: pro každý účel 
ten správný vysokotlaký čistič. 
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Naše vysokotlaké čističe jsou každopádně profíci, co se týká čištění 
a péče. Ale třeba jsou ještě o něco víc. Například mimořádně kompaktní? 
Nebo tiché, lehké, pohodlné, mobilní? Každá řada výrobků má své vlastní 
silné stránky. Perfektně přizpůsobené pro individuální požadavky.  

Řada Full Control Plus a Premium Full Control Plus 
Pomocí regulačních tlačítek na pistoli – která se ovládají jednoduše palcem  
– lze nastavit požadovaný stupeň tlaku a dávkovat čisticí prostředek. Díky 
pracovnímu nástavci Multi Jet 3 v 1 s rotační tryskou, plochým paprskem 
a tryskou na čisticí prostředek není nutná výměna pracovních nástavců. 
Provedení Premium obsahuje buben na navíjení hadice.

Řada Full Control a Premium Full Control 
Nastavení tlaku na pracovním nástavci a ukazatel tlaku na pistoli. Teleskopická 
rukojeť umožňuje optimální uložení. Jednoduché použití čisticích prostředků  
díky osvědčenému systému Plug ‚n‘ Clean. Provedení Premium obsahuje buben 
na navíjení hadice.

Řada s benzinovým motorem 
Velká síla, bez kabelu. Výkonné čištění, i když v blízkosti není zásuvka.

tŘi SiLNé tYpY.
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K 7 Premium Full Control Plus

 ■  Pistole Full Control Plus Power Gun s ukazatelem stupně 
tlaku a tlačítky +/− pro regulaci tlaku

 ■ Multi Jet 3 v 1 s různými druhy vodního paprsku 

K 4 Full Control

 ■ Pistole Full Control Power Gun s ukazatelem stupně tlaku
 ■  Vysoká stabilita díky nízkému těžišti, vedení hadice 
a prodloužené opěrné noze

Technické údaje

Plošný výkon: 30 m2/h

Tlak: max. 20–130 bar

Průtok: max. 400 l/h

Příkon motoru: 1 800 W

K 5 Premium Full Control Plus

 ■  Pistole Full Control Plus Power Gun s ukazatelem stupně 
tlaku a tlačítky +/− pro regulaci tlaku

 ■ Multi Jet 3 v 1 s různými druhy vodního paprsku 

Technické údaje

Plošný výkon: 40 m2/h

Tlak: max. 20–145 bar

Průtok: max. 500 l/h

Příkon motoru: 2 100 W

Technické údaje

Plošný výkon: 60 m2/h

Tlak: max. 20–180 bar

Průtok: max. 600 l/h

Příkon motoru: 3 000 W

VySOKOTlAKé čISTIče

Extra tiché. Hezky kompaktní. Nebo mimořádně výkonné.  
Nejprve výběr, pak zábava – přehled našich vysokotlakých čističů.

106



K 3 Full Control

 ■  Pistole G 120 Q Full Control Power Gun
 ■  Zvolený stupeň tlaku je zobrazený  
pro jednoduchou kontrolu

K 2 Premium Full Control

 ■  Obsahuje Full Control Click VPS s nastavenými  
stupni tlaku pro čištěný objekt

 ■  Lehký a mobilní díky kolečkům a výsuvné  
rukojeti 
 

Technické údaje

Plošný výkon: 20 m2/h

Tlak: max. 20–110 bar

Průtok: max. 360 l/h

Příkon motoru: 1 400 W

Technické údaje

Plošný výkon: 25 m2/h

Tlak: max. 20–120 bar

Průtok: max. 380 l/h

Příkon motoru: 1 600 W
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K 7 Premium Full Control Plus  ■  G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ –  ■  ■

K 7 Premium Full Control Plus Home  ■  G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ T 450  ■   ■

K 7 Full Control Plus  ■  G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ –  ■  –

K 7 Full Control Plus Home  ■  G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ T 450  ■ –

K 5 Premium Full Control Plus  ■  G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ –  ■  ■

K 5 Full Control G 145 Q FC –  ■  ■  – – –  ■ –  ■  –

K 5 Full Control Home G 145 Q FC –  ■  ■ – – –  ■ T 350  ■ –

K 4 Premium Full Control G 145 Q FC –  ■   ■  – – –  ■ –  ■  ■

K 4 Premium Full Control Home G 145 Q FC –  ■   ■  – – –  ■ T 350  ■   ■

K 4 Full Control G 145 Q FC –  ■  ■ – – –  ■ –  ■ –

K 4 Full Control Home G 145 Q FC –  ■  ■ – – –  ■ T 350  ■ –

Vysokotlaké čističe s elektrickým pohonem  

pRO KAŽDý úKOL  
tEN SpRáVNý VýKON.

VySOKOTlAKé čISTIče
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K 3 Full Control  ■  G 120 Q FC  ■  ■  – – –  ■ –  ■ –

K 3 Full Control Home  ■  G 120 Q FC  ■  ■  – – –  ■ T 150  ■  –

K 2 Premium Full Control  ■  Click VPS  ■  – – –  ■ –  ■ –

K 2 Premium Full Control Home  ■  Click VPS  ■  – – –  ■ T 150  ■ –

K 2 Full Control  ■  Click VPS  ■  – – –  ■ –  ■ –

K 2 Full Control Home  ■  Click VPS  ■ – – –  ■ T 150  ■ –

K 2 Compact –  ■  – –  ■   ■ –  ■ –

K 2 Compact Home –  ■  – –  ■   ■ T 150  ■ –

Vysokotlaké čističe s elektrickým pohonem

 ■  NOVINKA  ■ Součástí dodávky. 
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PŘÍSlUŠeNSTVÍ A čISTICÍ PROSTŘeDKy
VySOKOTlAKé čISTIče
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Když nastane ten "správný čas", přijdou nečistoty. „Přírodní zákon“,  
který platí zejména okolo domu a zahrady. S vhodným příslušenstvím  
pro vysokotlaké čističe a odpovídajícími čisticími prostředky bude ale  
i to nejnáročnější speciální čištění úspěšné. 

VHODNé  
pŘÍSLUšENStVÍ.

Zde najdete kompletní  
program: informace  
k našemu příslušenství.
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čIŠTěNÍ VOzIDel

SKVOStNá pRáCE.
Čistý vůz nadělá víc parády. A víc radosti! Kartáče a čisticí 
prostředky Kärcher šetří lak a auto i majitel se rychle rozzáří.
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Lesklý lak
Pěnovací tryska udělá z autošamponu účinnou  
čisticí pěnu s funkcí 3 v 1: aktivní rozpouštění nečistot,  
složka pro rychlé schnutí a mimořádný lesk. Spotřebu  
lze nastavit přímo na trysce. Čisticí prostředek se vymění  
pouhým zacvaknutím. Hodí se na všechna vozidla.

Zářivě lesklá kola
Čistič disků ve spreji změní barvu, jakmile dostatečně  
dlouho působil. Ideální na všechny ocelové disky a disky 
z lehkých slitin. Kartáč na mytí disků s 360° čištěním 
zabezpečuje stejnoměrnou čistotu, až do nejmenších 
meziprostorů. Prach z brzd, posypová sůl a nečistoty  
ze silničního provozu nemají šanci!

Dokonalý exteriér
Šetrné odstraňování hmyzu: z laku, mřížky chladiče,  
vnějších zrcátek, skel a kdekoli je to potřeba.  
Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku  
a kloubem nastavitelným v rozsahu 360° se dostane  
skutečně na každé místo.

Zářivé povrchy
Čisticí kartáče na lak, sklo a plast. Účinné a jemné zároveň. 
Optimální také pro špatně přístupná místa. PB 150 čistí  
bez stříkání a ušetří až 30 procent času, vody a energie.

    Při mytí auta vždy nejprve nastříkejte  
na nejvíce znečištěná místa čisticí prostředek  
a poté omyjte seshora dolů.   

Podívejte se na náš  
skvělý kousek PB 150 
zde na videu.  

PB 150  
Kartáč Power 
Obj. č. 2.643-237.0

Kartáč na mytí disků 
Obj. č. 2.643-234.0

FJ 10 C, pěnovací tryska  
Connect ‚n‘ Clean 
Obj. č. 2.643-144.0

VP 180 S 
Vario Power Jet 
Short 360°  
Obj. č. 2.643-254.0

WB 100 
Rotační mycí kartáč 
Obj. č. 2.643-236.0

Čistič disků 3 v 1 
Obj. č. 6.295-760.0

Autošampon 3 v 1 
Obj. č. 6.295-750.0

Odstraňovač hmyzu 3 v 1 
Obj. č. 6.295-761.0

Náš
tip
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čIŠTěNÍ PlOCH

pO CELé pLOšE.
Terasa, zahradní cesta, schody, zeď, garážová vrata: Naši profíci  
pro venkovní použití jako T-Racer a kartáč Power si s nečistotami poradí.  
Po celé ploše. Abyste se venku zdržovali stejně tak rádi jako uvnitř.
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Se složením 3 v 1
Pro každý povrch vhodný čisticí prostředek. Nejlepší ošetření 
materiálu díky složení 3 v 1: aktivní rozpouštění nečistot, 
dlouhodobá ochrana materiálu a šetrná péče.

Až do rohu
Proti vysokotlakým tryskám v kartáči Power PS 40 nemají  
ani ty nejúpornější nečistoty šanci. Vodu lze rychle a pohodlně 
odstranit pomocí integrované stěrky. Ochrana proti rozstřiku 
je vhodná pro všechny pracovní nástavce, vyčistí bez stříkání 
každý roh a díky průhlednému krytu umožňuje pohled 
na pracovní plochu.

Na ploše
Perfektní pro větší plochy: T-Racer. Optimální tlak pro  
všechny povrchy díky plynulé regulaci. Díky ergonomické 
rukojeti pohodlná práce také na svislých plochách. Doplňkové 
vybavení u T 550: přídavné nanášení čisticího prostředku 
a tryska Power pro čištění rohů a hran bez stříkání.

    Když je měď mokrá, oxiduje. Proto je nejlepší umístit měděný 
plech na nejvyšší místo terasy. Při dešti se pak nejmenší částečky 
mědi splachují přes terasu a zabraňují dorůstání mechu.   

T 350 
Čistič ploch T-Racer 
Obj. č. 2.643-252.0

PS 40  
Čistič ploch  
Kartáč Power 
Obj. č. 2.643-245.0

Čistič kamene 
a fasád 3 v 1
Obj. č. 6.295-765.0

T 550 
Čistič ploch T-Racer 
Obj. č. 2.643-251.0

Ochrana proti rozstřiku 
Obj. č. 2.642-706.0

Čistič dřeva 3 v 1 
Obj. č. 6.295-757.0



čIŠTěNÍ zAHRADNÍHO NáByTKU

VENKOVNÍ BYDLENÍ.
Zahradní nábytek to nemá lehké. Je pořád venku.  
Na dešti, větru a slunci. O to důležitější je správná péče. 
Kärcher ví, co zahradní nábytek potřebuje.
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Čistá práce
Tryska vytváří účinnou pěnu. Jednoduše regulovatelná 
spotřeba čisticího prostředku. Čistič plastů optimálně ošetřuje 
díky speciálnímu složení pro ochranu barev a materiálu.

Flexibilní
Multi Power Jet, pracovní nástavec 5 v 1: paprsek čisticího 
prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, bodový paprsek, 
široký plochý paprsek se sníženým tlakem a rotační tryska. 
Univerzální čistič odstraní úporné nečistoty, oleje a tuky  
– dokonce studenou vodou. Nanášejte v poloze MIX.

Výkonné
Mycí kartáč WB 60 s pracovní šířkou 248 mm.  
Optimální na velké a choulostivé povrchy. Zvládne i úporné 
nečistoty. S úhlovým pracovním nástavcem lze pohodlně čistit 
i špatně dostupná místa. 

    Dřevěný nábytek čistěte vždy po směru  
žilkování. Jinak byste zdrsnili vlákna a nečistoty  
by snadněji ulpívaly.   

Náš
tip

Zde najdete více 
informací k úhlovému 
pracovnímu nástavci. 

WB 60 
Měkký mycí kartáč 
Obj. č. 2.643-233.0

MP 180  
Multi Power Jet 
Obj. č. 2.643-238.0

FJ 6 
Pěnovací tryska
Obj. č. 2.643-147.0

Úhlový pracovní nástavec 
Obj. č. 2.638-817.0

Univerzální čistič
Obj. č. 6.295-753.0

Čistič plastů 3 v 1 
Obj. č. 6.295-758.0
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DAlŠÍ mOŽNOSTI POUŽITÍ

KOMpLEtNÍ BALÍČEK.
Na nečistoty čekají špatné časy! Kärcher má pro každý druh čištění 
perfektně přizpůsobené příslušenství. A přichází stále na nové 
nápady pro ještě větší čistotu a zachování hodnot.
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Pro čisté trubky
Čistota skoro sama od sebe: vysokotlaké čištění ucpaných 
odpadů, (spádových) trubek a okapů bez námahy se sadou 
pro čištění okapů a potrubí.

Pro náročné případy
Sada k otryskávání vodou a pískem odstraňuje rez,  
barvy a úporné nečistoty. Vhodný tryskací prostředek  
Kärcher (zrnitost 0,2–0,8 mm) v 25kg pytli.       

Pro dlouhé cesty
Vysokotlaká hadice PremiumFlex o délce 10 m se systémem 
proti překroucení, který zabraňuje zauzlování a zakopnutí. 
Pohodlné připojení díky Quick Connect. Se sací hadicí lze 
používat vodu z alternativních zdrojů, například ze sudu 
s dešťovkou. Bez ftalátů a PVC. Z 90 procent recyklovatelná. 
Ekologický obal.

Pro vysoké cíle
Teleskopický pracovní nástavec pro špatně dostupná místa. 
Ergonomická rukojeť a malá hmotnost pro pohodlnou 
manipulaci. Glass Finisher s ochranným aditivem proti 
opětovnému znečištění. Okna se předběžně vyčistí, nastříká 
se na ně Glass Finisher, opláchnou se vysokotlakým čističem 
a nechají uschnout. Šetří čas a zabraňuje skvrnám a šmouhám.

KOMpLEtNÍ BALÍČEK.
Zde můžete zažít  
sadu pro čištění 
potrubí v akci.

Teleskopický pracovní 
nástavec 
Obj. č. 2.642-347.0

H 10 Q  
PremiumFlex Anti-Twist 
Obj. č. 2.643-585.0

PC 20  
Sada pro čištění okapů  
a potrubí, 20 m
Obj. č. 2.642-240.0

Sada k otryskávání vodou 
a pískem
Obj. č. 2.638-792.0

Glass Finisher 3 v 1 
Obj. č. 6.295-474.0

SH 5  
Sací hadice eco!ogic
Obj. č. 2.643-100.0

PC 15 
Sada pro čištění potrubí, 
15 m 
Obj. č. 2.637-767.0

Tryskací prostředek 
Obj. č. 6.280-105.0
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VySOKOTlAKé čISTIče S BeNzINOVým mOTORem

MAXiMáLNÍ FLEXiBiLitA.
Zcela bez elektrického proudu. Řada G to umožňuje. Díky výkonným 
benzínovým motorům jsou stroje nezávislé na napájení elektrickým 
proudem. Se stabilním rámem a velkými koly je řada G vhodná  
i pro použití v náročném terénu.
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G 7.10

 ■ Výkonný benzinový motor
 ■  Držák pistole a hák pro zavěšení hadice
 ■ Terénní pneumatiky

Technické údaje

Tlak: 20–160 / 2–16 bar / MPa

Průtok: max. 470 l / h

Max. teplota přív. vody: 40 °C

Výkon: 5,5 / 4,0 HP / kW

Hmotnost bez příslušenství: 30,5 kg

Rozměry (D×Š×V): 597×547×620 mm

G 4.10

 ■ Výkonný benzinový motor
 ■  Držák pistole a hák pro zavěšení hadice
 ■ Robustní rám

Technické údaje

Tlak: 20–120 / 2–12 bar / MPa

Průtok: max. 420 l / h

Max. teplota přív. vody: 40 °C

Výkon: 2,8 / 2,0 HP / kW

Hmotnost bez příslušenství: 23,9 kg

Rozměry (D×Š×V): 400×501×584 mm

ŘADA S BENZiNOVýMi MOtORY.
 Nezávislost na elektrickém proudu 

 Silný benzinový motor se snadno  
startuje a umožňuje čištění nezávisle  
na elektrickém proudu.



zAmeTACÍ STROJe

    Čím rychlejší, tím čistější! Svižná chůze zvyšuje čisticí výkon zametacího 
stroje. Válec tak získá potřebné hnací tempo pro spolehlivé dopravení 
zametených nečistot do nádoby na nečistoty.   

Náš 
tip
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Zametání bude hračka
Omlouváme se, milí fyzioterapeuti, 
učitelé jógy a výrobci hřejivých 
náplastí. Zametání teď už 
nezpůsobuje problémy se zády, 
naopak je to zábava. S našimi 
zametacími stroji budou dvory 
i chodníky čisté bez námahy. 
Nejenže to jde snadněji, 
ale i pětkrát rychleji než 
s koštětem.

Lepší je jezdit
Ježdění je lepší než zametání. 
A pohodlnější. Zabezpečuje to 
například nastavení výšky a úhlu 
držadla. Stroj se tak vždy 
perfektně vede. Také sbírání 
nečistot je dočista promyšlené: 
Při zametání se nečistoty 
dopravují rovnou do nádoby, 
kterou lze jednoduše vyjmout 
a vyprázdnit. Bez jakéhokoli 
kontaktu s nečistotami.

    Už žádné bolesti v kříži a bolavé ruce. S novým 
zametacím strojem je zametání zábava!   

NAšE ZAMEtACÍ
KOMpEtENCE.

Rychle získejte  
více informací! 
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zAmeTACÍ STROJe

Zametání také už není to, co bývalo. Dříve: časově náročné, 
namáhavé a protivné. Dneska: mimořádně rychlé, pohodlné 
a zábavné. Se zametacím strojem Kärcher jde čistění pětkrát 
rychleji než s koštětem. 

NEJLEpšÍ ZAMEtáNÍ.
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S 650 v praxi – zde 
najdete video. 

S 650 Plus

Pracovní šířka: 650 mm

2 postranní kartáče

Nádoba na zametené nečistoty: 16 l

Doporučujeme na plochu od 40 m²

Důkladná čistota  
až ke krajům  
díky robustním postranním 
kartáčům. (Se 2 postranními 
kartáči poskytuje S 650 
maximální pracovní šířku 
a flexibilitu.)

Bez kontaktu s nečistotami
Nádoba na zametené nečistoty, 
která se snadno vyjímá 
a vyprazdňuje, spolehlivě 
pojme nečistoty.

Šetrné k zádům  
díky výškově nastavitelnému 
držadlu (1 výsuvná poloha, 
2 nastavení úhlu).

Příjemné v každém  
ročním období 
Termopovlak rukojeti na držadle 
zabezpečuje i za chladného počasí 
příjemnou teplotu při držení.

Prostorově úsporné uložení  
Díky sklopnému držadlu je 
možné stroj postavit na výšku, 
a potřebuje tak méně místa.

Samostatně stojící nádoba  
na zametené nečistoty  
pro pohodlné vyprazdňování.



PReSSURe WASHeRS
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zAmeTACÍ STROJe

Tři stroje, jedno poslání: rychlá čistota bez stresu.  
Hlavní rozdíly: velikosti nádob (16 nebo 32 l) a dále  
provedení postranních kartáčů. 
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S 750

 ■ Ideální pro venkovní plochy od 60 m2.
 ■  Komfortní velká nádoba (32 l) a 1 extra velký  
postranní kartáč s nastavitelným přítlakem.

Technické údaje

Plošný výkon: max. 2 500 m2/h

Pracovní šířka: 700 mm

Nádoba na zametené nečistoty: 32 l

Hmotnost, pohotovostní: 12,68 kg

S 650

 ■ Ideální pro venkovní plochy od 40 m2.
 ■  2 postranní kartáče. Větší pracovní šířka. 
Termorukojeť na držadle.

Technické údaje

Plošný výkon: max. 1 800 m2/h

Pracovní šířka: 650 mm

Nádoba na zametené nečistoty: 16 l

Hmotnost, pohotovostní: 9,71 kg

S 550

 ■ Ideální pro venkovní plochy od 30 m2.
 ■  Základní stroj s 16litrovou nádobou  
a 1 postranním kartáčem.

Technické údaje

Plošný výkon: max. 1 600 m2/h

Pracovní šířka: 550 mm 

Nádoba na zametené nečistoty: 16 l

Hmotnost, pohotovostní: 9,23 kg

Zde najdete  
přehled modelů.
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Ven z domu – na zahradu. Je čas na odpočívání, užívání 
si a nadýchání se čerstvého vzduchu. Natáhnout se  
a prostě si užívat okamžiku...  A co s celou prací na zahradě?  
Ta se naštěstí udělá skoro sama.

Obsah
 
128 Zahrada: Venkovní domov.
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132  Ponorná čerpadla 
136 Přehled strojů
138  Tlaková čerpadla
142 Přehled strojů
146  Příslušenství

150 Zavlažovací systémy
152 Automatické zavlažování
158 Manuální zavlažování
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    Pro plný čerpací výkon se musí tlakové čerpadlo postavit  
co možná nejblíž u zdroje vody. Sací a tlakové hadice by  
měly být dlouhé jen podle potřeby a co možná nejsilnější.  
Snižují se tím ztráty tlaku a sací síly.   

Náš 
tip

čeRPADlA
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Ponorná čerpadla 
Zaplavené sklepy. Plné stavební 
jámy. Někdy je nutné rychle 
a spolehlivě vyčerpat nebo 
přečerpat větší množství vody.  
Při tom pomohou robustní kalová 
čerpadla. Když vyteče voda 
z pračky nebo při vyčerpávání 
zahradního bazénu platí: čím méně 
vody zbude, tím lépe. Naše 
ponorná čerpadla na čistou vodu 
s plošným sáním dokážou 
odčerpat vodu až do úrovně 1 mm 
a zabezpečují tak výsledek, 
po kterém již stačí jen vytření.

Tlaková čerpadla 
Voda je drahá. Škoda každé kapky, 
která zůstane nevyužitá. 
S tlakovými čerpadly je možné 
čerpat dešťovou a podzemní vodu 
ze sudů, cisteren a studní. 
A s potřebným tlakem přepravit 
přesně tam, kde ji chcete použít: 
do domu jako užitkovou vodu nebo 
na zahradu pro zavlažování rostlin. 

    Opravdový silák. Opravdový 
Kärcher. Jednoduché ovládání.  
Výkon: supertřída. Jednoduše 
špičkový stroj!   

VODA  
JE Náš ŽiVEL.

Na čerpadla,  
připravit, pozor, teď: 
Zde najdete všechny 
naše modely.
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Naše ponorná čerpadla pro dům a zahradu mají dlouhý  
dech a vydrží i největší namáhání. Díky keramickým kluzným 
prstencovým těsněním, která se používají také u čerpadel 
v profesionální oblasti, jsou naše stroje prvotřídně chráněné 
a zvládnou i největší namáhání. Nejlepší předpoklady 
pro dlouhou životnost čerpadla pod vodou. 

VODOtĚSNé ARGUMENtY.

PONORNá čeRPADlA
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Jednoduché 
přepínání
mezi manuálním 
provozem 
a automatickým 
režimem.

Rychlospojka 
Quick Connect 
mezi hadicí 
a čerpadlem.

Předsazený filtr
chrání čerpadlo 
spolehlivě před 
znečištěním.

Keramické  
kluzné prstencové 
těsnění
Těsnění, které 
chrání olejová 
komora, prodlužuje 
životnost a zvyšuje 
zatížitelnost 
čerpadla. 
Při registraci 
pětiletá záruka.

Odčerpání téměř  
do sucha
Po sklopení opěrných 
patek odčerpají 
ponorná čerpadla 
s plochým sáním  
vodu téměř do sucha 
až do 1 mm.

Hladinové čidlo
Čerpadlo se 
automaticky spustí 
již při minimální 
hladině vody. Spínací 
úroveň lze plynule 
regulovat jednoduchým 
přesunutím.

SP 6 Flat Inox

Průtok: max. 14 000 l/h

Dopravní výška / tlak: max. 9 / 0,9 m / bar

Velikost částic: max. 5 mm

Sání naplocho: do 1 mm

Zde se ponořte  
a dozvíte se více. 
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PONORNá čeRPADlA

To je jasné – i pro tyto případy máme vhodné čerpadlo: 
Naše čerpadla na čistou vodu s plochým sáním jsou 
dimenzovaná na čistou až mírně znečištěnou vodu 
a dosahují výsledku, po kterém stačí vytření. Kalová 
čerpadla Kärcher zvládnou i znečištěnou vodu. A částice 
nečistot do 30 mm. 

Krizová situace s přeteklou vodou! Každá sekunda se počítá. 
Není čas dlouho přemýšlet. Náš box s ponorným čerpadlem 
poskytne rychle a spolehlivě první pomoc. Je okamžitě 
připravený k použití a obsahuje všechno potřebné: kalové 
čerpadlo SP 5 Dirt, textilní hadici 10 m, nerezovou 
hadicovou sponu a praktický přepravní box, který slouží 
jako předsazený filtr.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Díky keramickému kluznému 
prstencovému těsnění jsou 
naše ponorná čerpadla robustní 
a mají dlouhou životnost. To je 
dobré pro čerpadla. I pro naše 
zákazníky. Po zaregistrování 
vám prodloužíme záruku 
na 5 let: www.karcher.cz.

ZDOKONALENÁ  
SPÍNACÍ TECHNIKA

 ■ Plovákový spínač (SP 1–3)

 ■ Vertikálně nastavitelný plovákový 
spínač pro nízkou  
spínací hladinu (SP 5 a SP 7 Dirt)

 ■ Hladinový snímač pro větší funkční 
bezpečnost při různé kvalitě vody 
(SP 6 Flat Inox a SP 7 Dirt Inox)

pRO VšECHNY VODNÍ pŘÍpADY:  
ČERpADLA KÄRCHER.

134



Čerpadlo s plochým sáním SP 6 Flat Inox

 ■  Ideální pro: vodu vyteklou z pračky,  
proniknutí spodní vody, bazén, drenážní šachtu.

 ■  Na čistou nebo mírně znečištěnou vodu  
s částicemi nečistot do 5 mm.

 ■ Téměř suchý výsledek do 1 mm. 

Technické údaje

Průtok: max. 14 000 l / h *

Dopravní výška / tlak: max. 9 / 0,9 m / bar

Velikost částic: max. 5 mm

Sání naplocho: do 1 mm

Kalové čerpadlo SP 7 Dirt Inox

 ■  Ideální pro: jezírka a bazény, zatopení,  
malé stavební jámy (max. 100 m3).

 ■  Na vodu s částicemi nečistot do 30 mm  
(podle výkonnostní třídy).

 ■  S integrovaným předsazeným filtrem  
z ušlechtilé oceli (špičkové modely).

Technické údaje

Průtok: max. 15 500 l / h *

Dopravní výška / tlak: max. 8 / 0,8 m / bar

Velikost částic: max. 30 mm

Zbytková výška kapaliny: max. 35 mm

*  Tip: Dopravní výkon čerpadla závisí na dopravní výšce a připojených hadicích.  
Čím je menší dopravní výška a větší průměr hadice, tím větší je průtok.

Naskenujte a ponořte 
se dovnitř: přehled 
ponorných čerpadel 
Kärcher.
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PONORNá čeRPADlA

pONOŘtE SE DO SVĚtA  
ČERpADEL KÄRCHER. 

Ponorná čerpadla ve značkové kvalitě. Pro každý účel 
použití. Pro každý požadavek. Pro každého vhodné 
řešení. Stroje se liší průtokem, dopravní výškou 
a rozsahem vybavení. Přehled výkonu.
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SP 7 Dirt Inox  ■   ■  – – 30 35 integrovaný  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

SP 7 Dirt  ■  –  ■  – 30 35 integrovaný  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

SP 5 Dirt  ■  –  ■  – 20 25 lze  
zakoupit 
jako zvláštní 
příslušenství

 ■  1 1/4"

SP 3 Dirt / SP 1 Dirt  ■  – –  ■  20 25 lze  
zakoupit 
jako zvláštní 
příslušenství

 ■  1 1/4"

Ponorná kalová čerpadla

SP 6 Flat Inox  ■   ■  – – 5 1 odnímatelný  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2" 
včetně zpět-
ného ventilu

SP 2 Flat  ■  – –  ■  5 1 lze  
zakoupit 
jako zvláštní 
příslušenství

 ■  1 1/4"

Ponorná čerpadla s plochým sáním
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15.500 max.

750 max.

30 max.

8 / 0,8 max.

W

mm

m/bar

l/h

35 min.
mm

15.500 max.

750 max.

30 max.

8 / 0,8 max.

W

mm

m/bar

l/h

35 min.
mm

15.500 max.

750 max.

30 max.

8 / 0,8 max.

W

mm

m/bar

l/h

35 min.
mm

15.500 max.

750 max.

30 max.

8 / 0,8 max.

W

mm

m/bar

l/h

35 min.
mm

7000 max.

350 max.

20 max.

6 / 0,6 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

7000 max.

350 max.

20 max.

6 / 0,6 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

4,5  /  0,45 max.

5500 max.

250 max.

20 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

4,5  /  0,45 max.

5500 max.

250 max.

20 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

9 / 0,9 max.

1 min.

550 max.

14.000 max.

W

mm

m/bar

l/h

5 max.
mm9 / 0,9 max.

1 min.

550 max.

14.000 max.

W

mm

m/bar

l/h

5 max.
mm

5 / 0,5 max.

1 min.

250 max.

6000 max.

W

mm

m/bar

l/h

5 max.
mm

5 / 0,5 max.

1 min.

250 max.

6000 max.

W

mm

m/bar

l/h

5 max.
mm

Rychlé  
odčerpávání 
a přečerpávání  
velkého množství 
špinavé vody

 
Výkonové parametry

Rybníček/ 
bazén

Zatopení Malé stavební jámy 

(max. 100 m3)

Ponorná kalová čerpadla

SP 7 Dirt Inox  ■   ■   ■  

SP 7 Dirt  ■   ■   ■  

SP 5 Dirt  ■   ■  –

SP 3 Dirt  ■  – –

SP 1 Dirt  ■  –

Rychlé odčerpávání 
a přečerpávání  
čisté a mírně 
znečištěné vody ve 
velkém množství

 
Výkonové parametry

Voda vyteklá 

z pračky /  proniknutí 

spodní vody

Bazén 
 

Drenážní  
šachta 

Ponorná čerpadla s plochým sáním

SP 6 Flat Inox  ■   ■   ■  

SP 2 Flat  ■   ■   ■   

* Zaregistrováním na www.karcher.cz lze prodloužit záruku na 5 let.
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Konec s plýtváním pitnou vodou a vzhůru k vodě 
ze studny, podzemní, dešťové a pramenité vodě! 
Pro zavlažování zahrady. Pro pračku. Pro toaletu. 
Pro vaši peněženku. Užitná voda z alternativních 
zdrojů – s tlakovými čerpadly Kärcher. Šetření 
vodou tak bude zábava!

VODA VLAStNÍ VýROBY.

TlAKOVá čeRPADlA
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Dva výstupy vody
Současně použitelné 
díky volitelnému  
dvoucestnému 
připojovacímu 
adaptéru.Bezpečné  

s dlouhou 
životností
Předsazený filtr, 
zpětný ventil 
a pojistka proti 
chodu nasucho 
jako sériová 
výbava.

Důmyslná 
automatika
Automatické zapínání 
a vypínání. Podle 
potřeby vody.

Ergonomické držadlo
Pohodlná manipulace. 
Snadný transport.

Indikace poruchy
V případě poruchy se 
zobrazí, kde něco 
uvázlo (na straně sání 
nebo tlaku).

Mimořádně tiché  
a účinné
díky vícestupňovému 
pohonu čerpadla.

BP 5 Home & Garden

Dopravní výška / tlak: max. 48 / 4,8 m / bar

Průtok: max. 6 000 l / h

Příkon motoru: max. 1 000 W

Sací výška: max. 8 m

Zde najdete  
další informace 
k čerpání vody.
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TlAKOVá čeRPADlA

BP 4 Garden Set

 ■ Ideální pro použití na zahradě.
 ■  Připojení bez použití nářadí díky optimálnímu  
připojovacímu adaptéru; dlouhá životnost.

Technické údaje

Dopravní výška / tlak: max. 45 / 4,5 m / bar

Průtok: max. 4 000 l/h

Příkon motoru: max. 1 000 W

Sací výška: max. 8 m

BP 5 Home & Garden

 ■ Ideální pro dům a zahradu.
 ■  Mimořádně dlouhá životnost, lepší energetická efektivita,  
menší hlučnost (vícestupňový model).

Technické údaje

Dopravní výška / tlak: max. 48 / 4,8 m / bar

Průtok: max. 6 000 l/h

Příkon motoru: max. 1 000 W

Sací výška: max. 8 m

Alternativní zdroje vody šetří zdroje a rozpočet.  
Ať se jedná o sud, nebo podzemní vodu ze studny:  
Kärcher nabízí tlaková čerpadla pro všechny nároky  
a oblasti použití. 
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BP 6 Deep Well

 ■  Ideální pro hluboko položené zdroje, jako je dešťová  
voda, voda ze studny, podzemní a pramenitá voda.

 ■  Vícestupňová hydraulika pro dostatečný tlak  
a dopravní výšku až 55 m.

Technické údaje

Dopravní výška / tlak: max. 55 / 5,5 m / bar

Průtok: max. 5 000 l / h

Příkon motoru: max. 1 000 W

Hloubka ponoru: max. 27 m

BP 2 Cistern

 ■ Ideální pro alternativní zdroje vody, jako cisterny.
 ■  Flexibilní díky plovákovému spínači s nastavitelnou  
spínací výškou.

Technické údaje

Dopravní výška / tlak: max. 32 / 3,2 m / bar

Průtok: max. 5 700 l / h

Příkon motoru: max. 800 W

Hloubka ponoru: max. 7 m

BP 1 Barrel

 ■ Ideální jako náhrada zalévací konve.
 ■  Flexibilní upevnění na okraj sudu včetně 
předsazeného filtru; integrovaný vypínač 
v plovákovém spínači.

Technické údaje

Dopravní výška / tlak: max. 11 / 1,1 m / bar

Průtok: max. 3 800 l/h

Příkon motoru: max. 400 W

Hloubka ponoru: max. 7 m
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6000 max.

60/6 max.

1200 max.
W

l/h

m/bar

6000 max.

48/4,8 max.

1000 max.
W

l/h

m/bar

3800 max.

45/4,5 max.

950 max.
W

l/h

m/bar

3300 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

TlAKOVá čeRPADlA

NEUStáLE pOD tLAKEM  
– A pŘEStO VýKONNá 
A SpOLEHLiVá.
Pro optimální zásobování užitkovou vodou v domě,  
na zahradě nebo všude okolo domu a zahrady:  
tlaková čerpadla na míru – která se vyznačují maximální 
spolehlivostí, bezpečností a dlouhou životností. To vám 
zaručujeme – a na www.karcher.cz vám nabízíme  
prodloužení záruky na 5 let. Zaregistrujte se hned!

Zásobování 
užitkovou vodou  
všude okolo domu  
a zahrady Výkonové parametry

Použití  
na zahradě

Použití  
v domě*

Použití v domě 
a zahradě*

Čerpadla pro dům a zahradu

BP 7** 
Home & Garden 
eco!ogic

max. 1 200 m2 max. 12 osob max. 900 m2 
+ max. 4 osoby

BP 5**  
Home & Garden

max. 1 000 m2 max. 12 osob max. 800 m2 
+ max. 4 osoby

BP 4**  
Home & Garden 
eco!ogic

max. 800 m2 max. 10 osob max. 600 m2 
+ max. 4 osoby

BP 3**  
Home & Garden

max. 500 m2 max. 8 osob max. 300 m2 
+ max. 4 osoby

Prodloužení 
záruky:
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4000 max.

45/4,5 max.

1000 max.
W

l/h

m/bar

3500 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

3000 max.

35/3,5 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

3800 max.

11/1,1 max.

400 max.
W

l/h

m/bar

5000 max.

55/5,5 max.

1000 max.
W

l/h

m/bar

4600 max.

43/4,3 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

5700 max.

32/3,2 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

Díky vysoké kvalitě a pečlivému výběru materiálů jsou výrobky Kärcher 
maximálně spolehlivé a mají extrémně dlouhou životnost. Proto našim 
zákazníkům poskytujeme mimořádně dlouhou záruční dobu – na modely  
Home & Garden a Garden 5letou záruku po zaregistrování na: www.karcher.cz.

Zásobování 
užitkovou vodou  
všude okolo domu  
a zahrady Výkonové parametry

Použití 
na zahradě

Použití 
v domě*

Použití v domě 
a zahradě*

Zahradní čerpadla

BP 4** 
Garden Set

max. 800 m2 – –

BP 3** 
Garden

max. 500 m2 – –

BP 2**
Garden

max. 350 m2 – –

Sudové čerpadlo

BP 1 
Barrel
(lze obdržet také jako 
BP 1 Barrel Set)

max. 100 m2 – –    

Studnová čerpadla

BP 6 
Deep Well

max. 1 100 m2
max. 12 osob
+ elektronický 
tlakový spínač

max. 500 m2 
max. + 6 osob
+ elektronický 
tlakový spínač

BP 4 
Deep Well

max. 900 m2
max. 6 osob
+ elektronický 
tlakový spínač

max. 300 m2 
+ max. 4 osoby
+ elektronický 
tlakový spínač

Cisternové čerpadlo

BP 2 
Cistern

max. 1 200 m2
max. 6 osob
+ elektronický 
tlakový spínač

max. 600 m2 
max. + 2 osoby
+ elektronický 
tlakový spínač

 * Doporučené hodnoty pro zásobování domu počítají s maximálně 3 patry.    
** Zaregistrováním na www.karcher.cz lze prodloužit záruku na 5 let.
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PReSSURe WASHeRSTlAKOVá čeRPADlA
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BP 4 Garden Set  ■   ■   ■   ■   ■   ■

BP 3 Garden  ■   ■   ■   ■  – –

BP 2 Garden  ■   ■   ■   ■  – –
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BP 7 Home & Garden eco!ogic  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 5 Home & Garden  ■  –  ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 4 Home & Garden eco!ogic  ■   ■  –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 3 Home & Garden  ■  – –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

čerpadla pro dům a zahradu

VHODNé ČERpADLO  
pRO VšECHNY pOŽADAVKY.
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BP 1 Barrel  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■ –

BP 1 Barrel Set  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■
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BP 6 Deep Well  ušlechtilá ocel 1", 3/4"  ■   ■  30 m

BP 4 Deep Well ušlechtilá ocel 1", 3/4"  ■   ■  15 m

Studnová čerpadla
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BP 2 Cistern ušlechtilá ocel 1", 3/4"  ■  – –

Cisternové čerpadlo

 ■ Součástí dodávky. 
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PŘÍSlUŠeNSTVÍ PRO čeRPADlA
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Spirálové hadice, sací soupravy, předsazené filtry, přípojky, pojistky 
proti chodu nasucho a další. Optimální využití vody z alternativních 
zdrojů – s originálním příslušenstvím Kärcher to není žádný problém. 

SpOUStA DOpLŇKů 
A MOŽNOStÍ.

Nejrychlejší 
způsob vyhledávání 
příslušenství.
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PŘÍSlUŠeNSTVÍ PRO čeRPADlA

DOKONALá ČERpADLA.
S kvalitním příslušenstvím pro zahradní a ponorná čerpadla se 
z dobrých čerpadel stanou dokonalá čerpadla. Náš vyhledávač 
příslušenství ví, co patří ke kterému modelu čerpadla.
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Adaptéry/přípojky 
pro vodní hadice nebo vnitřní závity  
na přípojkách vody.

Filtry 
Předsazené filtry čerpadel chrání čerpadla  
a zvyšují funkční bezpečnost. Sací filtry  
s klapkou proti zpětnému toku  
zkracují dobu opětovného nasátí.

Další příslušenství 
Například pojistka proti chodu nasucho,  
plovákový spínač nebo hadice  
pro vyrovnávání tlaku.

Hadice 
pro odvádění vody a využití užitkové vody.  
Jako hotové hadice, metráž nebo jako sada.

Zde najdete  
vyhledávač  
příslušenství.

Sada s textilní hadicí 
Obj. č. 2.997-100.0

Sací hadice 7 m  
Obj. č. 6.997-349.0

Pojistka proti  
chodu nasucho 
Obj. č. 6.997-355.0

Předsazený filtr 
pro čerpadla velký  
Obj. č. 6.997-344.0

Dvoucestný připojovací 
adaptér pro čerpadla  
Obj. č. 6.997-474.0

Připojovací sada Basic  
Obj. č. 6.997-358.0

Předsazený filtr pro  
ponorná čerpadla malý 
Obj. č. 2.997-201.0

Plovákový spínač  
Obj. č. 6.997-356.0
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    Stačí zacvaknout! Nejlépe s univerzálními hadicovými spojkami 
Kärcher. Jsou mimořádně stabilní, odolné v tahu a proti prasknutí. 
Hodí se pro všechny průměry hadic (1/2", 5/8", 3/4"). A jsou 
kompatibilní se všemi běžnými západkovými systémy.   

Náš 
tip

zAVlAŽOVACÍ SySTémy
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LEpšÍ  
ZAVLAŽOVáNÍ.
Automatické zavlažování
Nejdřív práce, potom zábava? 
Nemusí to tak být. S automatickými 
 zavlažovacími řešeními Kärcher si 
můžete užívat zahrady, aniž byste 
na tom hodně pracovali. Což se teď 
a tady velmi hodí – když je volný 
čas stále vzácnější. 

Manuální zavlažování
Voda sem – a máte čistou hlavu! 
Pro spoustu lidí je právě práce 
na zahradě nejlepší forma 
odpočinku. Naše promyšlené 
výrobky pro zavlažování přispějí 
k tomu, aby se všechno zelenalo 
a kvetlo. A aby práce na zahradě 
vlastně ani nebyla práce. 

    Zavlažovací výrobky Kärcher mohu 
s čistým svědomím doporučit.   

Inspirující nápady  
pro zavlažování. 
Informujte se.
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AUTOmATICKé zAVlAŽOVáNÍ

Oblíbená kniha nebo zalévací konev? To je otázka. Ten, 
kdo svůj drahocenný čas tráví raději odpočinkem, by měl 
nechat zavlažování zahrady na profesionálovi. Například  
na zavlažovacím automatu. Ve spojení s Kärcher Rain 
System® se voda dostane vždy přesně tam, kde je 
zapotřebí. Ve správném množství. Zcela automaticky.

JEDNODUCHá úSpORA VODY.
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Pohodlná  
manipulace
díky odnímatelné 
ovládací jednotce 
s velkým displejem.

Jednoduché  
programování
pomocí tlačítek 
na ovládací  
jednotce. Intuitivní 
navigace v menu. 

Oddělené  
zavlažovací zóny
díky 2 individuálně 
programovatelným 
výstupům vody.

Bezdrátová  
technologie
Každých 30 minut  
hlásí snímače 
na displeji vlhkost. 
(Dosah: max. 100 m).

Zavlažování podle 
potřeby
Automatické spuštění 
zavlažování, jakmile 
snímače změří příliš 
malou vlhkost půdy. 

Úspora času
Automatické 
zavlažování  
podle nastavení  
až dvakrát denně.

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

Vč. dvou programovatelných  
výstupů vody

Vč. dvou bezdrátových snímačů vlhkosti  
(1 snímač na každý výstup)

Zde najdete video 
k použití.
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AUTOmATICKé zAVlAŽOVáNÍ

Konečně víkend. A venku 
na zahradě je tak hezky. Takže 
si prostě dáme nohy nahoru 
a budeme si užívat hezkou zeleň. 
A co zalévání? Naštěstí už je 
dávno hotové. Automaticky. 

SensoTimer ST 6 Duo zavlažuje 
podle vlhkosti a potřeby. Snímače 
bezdrátově předávají naměřenou 
hodnotu vlhkosti. V případě 
potřeby se automaticky spustí 
zavlažování. 

Dva individuálně ovladatelné 
výstupy vody umožňují 2 různé 
zavlažovací zóny. Například se 
zavlažovačem a Kärcher Rain 
System®. 

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL:

 ■ Zavlažování podle  
potřeby díky snímačům 
vlhkosti. 

 ■ Jednoduché, přehledné  
a srozumitelné. 

 ■ Úspora času a vody. 

AUtOMAtiCKY VĚtšÍ ODpOČiNEK.
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Podle potřeby  
Až 2 zavlažovací cykly denně.

Flexibilní 
Až 2 individuální zavlažovací zóny.

Senzorová technologie 
Vlhkost půdy neustále pod kontrolou.

1

2

3
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AUTOmATICKé zAVlAŽOVáNÍ

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

 ■  Automaticky se spustí při poklesu  
pod nastavenou hodnotu vlhkosti půdy.

 ■  Funkce eco!ogic: posunutí  
času zavlažování (1–7 dnů).

 ■  Odnímatelný displej k pohodlnému  
programování.

 ■  Dva programovatelné výstupy vody  
a bezdrátové snímače vlhkosti. 

Watertimer WT 5

 ■ Přesné programování na jednotlivé dny v týdnu.
 ■ Dvě zavlažování denně.
 ■ Možnost manuálního zavlažování.
 ■  Odnímatelný displej k pohodlnému  
programování.

Krásný nový zahradní svět! Zavlažovací  
automaty a Kärcher Rain System® zabezpečují  
naprosto dokonalé zavlažování. Pro optimální  
růst rostlin. A výrazně méně práce.
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Kärcher Rain Box

 ■  Ideální základní sada pro efektivní zavlažování.
 ■ Systém vhodný pro každý druh zahrady.
 ■  Varianty zavlažování pro živé ploty, keře,  
květinové a zeleninové záhony.

 ■ Včetně praktického plastového boxu na přenášení.

Objevte  
Kärcher Rain System®.

Sada pro zavlažování květináčů  
Kärcher Rain System®

 ■ Základní sada pro zavlažování podle potřeby.
 ■ Až pro 15 rostlin na balkóně a terase.
 ■ Ideální pro květináče a truhlíky.
 ■ Jednoduchá montáž bez použití nářadí.
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Konec mokrých rukou! Naše nová multifunkční 
postřikovací pistole s dvojitým membránovým těsněním 
zabraňuje kapání zbytkové vody při změně obrysu 
postřiku nebo po vypnutí. Aby každá kapka skončila tam, 
kde má skončit: přímo u rostlin.

KAŽDá KApKA pOD KONtROLOU.

mANUálNÍ zAVlAŽOVáNÍ
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Jednoduchá  
změna obrysu  
postřiku podle  
potřeby zavlažování.

Pohodlné nepřetržité 
zavlažování
díky zaaretovatelné 
spoušti.

Vysoce kvalitní  
a robustní
Kovové komponenty 
pro dlouhou 
životnost a atraktivní 
vzhled.

Komfort a ochrana
Vysoce kvalitní měkké 
komponenty umožňují 
ergonomickou  
práci bez nebezpečí 
vyklouznutí a chrání 
pistoli před 
poškozením.

Suché ruce
díky inovativní 
membránové 
technologii: nedochází 
ke kapání při změně 
obrysu postřiku 
a po vypnutí.

Pohodlná  
regulace množství
Množství vody lze 
nastavit jednou 
rukou.

Individuální 
přizpůsobení  
rukojeti
Otočnou rukojeť lze 
flexibilně přizpůsobit 
pro uživatele.

Kovová multifunkční postřikovací  
pistole Premium

Čtyři obrysy postřiku: sprchování, horizontální  
plochý paprsek, mlha, vějířovitý paprsek

Ergonomická regulace množství  
jednou rukou od min. po max.
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KOVOVá mUlTIFUNKčNÍ POSTŘIKOVACÍ PISTOle PRemIUm

Všechno je otázka správného nastavení: sprchování,  
mlha, horizontální plochý proud, vějířovitý paprsek – 
stylová multifunkční postřiková pistole Premium dělá  
svému jménu všechnu čest a se 4 nastavovacími obrysy 
postřiku dodává vodu v optimální podobě. Absolutně  
podle potřeby a příslušných rostlin. Absolutně bez  
kapání díky inovativní membránové technologii.  
Absolutně snadno ovladatelná díky individuálnímu  
nastavení rukojeti. Prémiové jsou ostatně také všechny 
robustní kovové díly – kvalita, kterou je vidět.  

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH  
SPOČÍVÁ ROZDÍL:

 ■ Změna obrysu postřiku 
a vypnutí bez nepříjemného 
kapání. (Uvnitř postřikovače 
jsou zabudované dvě 
samostatné membrány).  

 ■ Otočná rukojeť umožňuje 
pohodlnou a uživatelsky 
přívětivou manipulaci. 

 ■ Čtyři různé obrysy postřiku: 
vhodné řešení pro jednotlivé 
potřeby zavlažování.

pOStŘiK pŘESNĚ NA MÍRU.
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Absolutně bez kapání 
díky technologii dvojité membrány.

Flexibilní přizpůsobení rukojeti 
díky otočné rukojeti.

Druhy postřiku podle potřeby 
včetně vějířovitého paprsku 
pro zavlažování rostlin v květináči  
a pro plnění nádob.

1

2

3
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mANUálNÍ zAVlAŽOVáNÍ: POSTŘIKOVAče, zAléVACÍ Tyče A zAVlAŽOVAče

Kovová multifunkční postřikovací pistole  
Premium

 ■ Bez kapání.
 ■ Robustní kovové díly pro dlouhou životnost.
 ■ Otočná rukojeť pro individuální ovládání.
 ■  4 obrysy postřiku: sprchování, mlha, vějířovitý  
paprsek, horizontální plochý paprsek.

 ■ Ergonomická regulace množství vody jednou rukou.
 ■ Jednoduchá aretace pro nepřetržité zavlažování.

Kovová postřikovací pistole Premium

 ■ Otočná rukojeť pro individuální ovládání.
 ■ Robustní kovové díly pro dlouhou životnost.
 ■  Plynule nastavitelný obrys postřiku od plného  
proudu až po mlžení.

 ■ Ergonomická regulace množství vody jednou rukou.
 ■ Jednoduchá aretace pro nepřetržité zavlažování.

Zalévací tyč Premium

 ■  Nastavení průtoku vody jednou rukou,  
včetně funkce zapnutí a vypnutí.

 ■ 6 obrysů postřiku.
 ■ Pohyblivá postřikovací hlava (180°).
 ■ Možnost pohodlného zavěšení.
 ■ Teleskopická tyč (70–105 cm).

Každá zahrada je jedinečná. Proto každá zahrada potřebuje  
individuální řešení zavlažování. S našimi postřikovacími pistolemi 
s otočnými rukojeťmi a jednoduchou regulací množství vody a dále 
rozprašovacími zavlažovači pro velké, malé, rovné a svažité pozemky 
bude práce na zahradě lehčí a hezčí. A život tak bude jednodušší.  
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Impulzní, kruhový a sektorový  
zavlažovač PS 300

 ■ Zavlažovaná plocha od 30° do 360°.
 ■  Nastavitelný úhel kropení, např.  
k zavlažování pod stromy.

 ■  Robustní hrot pro nerovný nebo  
příkrý podklad.

 ■ Max. zavlažovaná plocha * 706 m2.

Multifunkční plošný zavlažovač
MS 100, šestinásobný

 ■  Různé druhy zavlažování díky 6 tvarům trysek.
 ■ Držák na stěnu.
 ■ Max. zavlažovaná plocha* 78 m2.

Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV

 ■ Plynulé nastavení dosahu.
 ■ Převodovka s mimořádně dlouhou životností.
 ■ Ochrana proti rozstřiku pro pohodlné nastavení.
 ■ Nastavitelné množství vody (0 až max.).
 ■ Max. zavlažovaná plocha* 320 m2.

Zavlažovací řešení  
na míru najdete zde. 

* Všechny údaje k zavlažované ploše se vztahují na systémový tlak 4 bary.
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mANUálNÍ zAVlAŽOVáNÍ: záSTRčNé SySTémy HADIC A HADICe

Přípojka na vodovodní kohoutek G1
s redukcí G3/4

 ■  Ideální pro zahradní čerpadla Kärcher.
 ■  Mimořádně robustní přípojka  
na vodovodní kohoutek.

 ■  Redukce pro připojení  
na 2 velikosti závitů.

Mosazná hadicová spojka,
1/2" a 5/8" s funkcí Aqua Stop

 ■  Vysoce kvalitní hadicová spojka  
pro použití na zahradě pro náročné.

 ■  Mimořádně dlouhá životnost díky kvalitnímu  
provedení z mosazi.

 ■ Pohodlné uchopení díky měkkému plastovému kroužku.
 ■  Bezpečné rozpojení bez postříkání díky  
funkci Aqua Stop.

 ■ Vhodná pro 1/2" a 5/8" hadice.

Univerzální hadicová spojka
Premium s funkcí Aqua Stop

 ■  Univerzálně použitelná spojka pro všechny  
běžné zahradní hadice.

 ■ Robustní upevnění hadice z hliníku.
 ■  Bezpečné rozpojení bez postříkání  
díky funkci Aqua Stop.

 ■ Úchopy pro jednoduchou manipulaci.

Kvalitní hadice PrimoFlex®. Robustní, flexibilní, odolné proti zalomení  
a bez změkčovadel. A pro správné připojení jsou zde naše mimořádně 
těsné hadicové spojky. 
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Hadice PrimoFlex® Plus

 ■ Pro pokročilého zahrádkáře.
 ■  Inovativní křížová tkanina se žlutými vlákny 
Kevlar®* od firmy DuPont™*.

 ■ 3 vrstvy.
 ■ Pružná, odolná proti zlomení a zkroucení.
 ■ Záruka 15 let.

Hadice PrimoFlex®

 ■ Pro začínajícího zahrádkáře.
 ■ Křížová tkanina se spletenými vlákny.
 ■ 3 vrstvy.
 ■ Pružná, odolná proti zlomení a zkroucení.
 ■ Záruka 12 let.

Hadice PrimoFlex® Premium

 ■ Pro náročného zahrádkáře.
 ■  Mimořádně odolná proti tlaku díky dvojitému vyztužení:  
dvojitý výplet se se žlutými vlákny Kevlar®* od firmy DuPont™*.

 ■ 5 vrstev.
 ■ Extrémně pružná, odolná proti zlomení a zkroucení.
 ■ Záruka 18 let.

*  DuPont™ a Kevlar® jsou značky a zaregistrované známky společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company. 

Vše o manuálním 
zavlažování.
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mANUálNÍ zAVlAŽOVáNÍ: UlOŽeNÍ HADIC A VOzÍKy NA HADICI

Kompaktní schránka s hadicí  
CR 3.110

 ■  Pro zavlažování na balkónech, střešních terasách  
a v malých zahradách.

 ■ Prostorově úsporné uložení, ideální do bytu.
 ■ Nedochází k znečištění, nevytéká voda.
 ■ Pohodlné a rychlé navíjení a odvíjení.

Stojan na hadici Premium  
HR 7.315 Kit 1/2"

 ■  Odnímatelný buben na navíjení hadice (2 v 1)  
pro mobilní nebo stacionární použití. 

 ■  Dostatečný úložný prostor pro zahradní  
rukavice, nůžky, lopatky atd.

 ■ Možnost upevnění zalévací tyče nebo postřikovače.

Schránka s hadicí Premium  
CR 7.220 Automatic

 ■ Pro pohodlné zavlažování zahrady.
 ■ Automatické a řízené zpětné vtahování hadice.
 ■ Plochý, prostorově úsporný držák na stěnu.
 ■ Otočná od 0° do 180°.
 ■  Nastavitelný doraz otáčení pro ochranu  
sousedních stěn a předmětů. 

 ■ Komfortní uložení příslušenství.

Dobře uložené, a přesto vždy po ruce! Vozíky na hadice a úložné 
systémy poskytují hadicím bezpečný a čistý domov. Takže už nebude 
docházet ke zbytečnému zakopávání. A nebude už nutné nepohodlné 
tahání a vláčení. 
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Kovový vozík na hadici  
HT 80 M Kit

 ■ Robustní, odolný proti korozi, s dlouhou životností.
 ■ Neklouzavá, ergonomická rukojeť.
 ■ Výškově nastavitelné držadlo.
 ■ Vedení hadice a volně otočná ruční klička.

Vozík na hadici  
HT 4.520 Kit 1/2"

 ■ Pro mobilní zavlažování zahrady.
 ■  Pohodlné zavlažování s krátkou hadicí  
přímo na místě použití.

 ■ Skvělé manévrování: pohodlné objíždění překážek.
 ■ Výškově nastavitelné držadlo.
 ■ Funkce sklopení pro prostorově úsporné uložení.
 ■ Možnost upevnění zalévací tyče nebo postřikovače.

Další nápady 
na uložení  
zahradních hadic.
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PROFIl SPOlečNOSTI

Ve firmě Kärcher se nespokojujeme jenom s vyčištěním. 
Každý den pracujeme na tom, abychom dosáhli rozdílu.  
Ať se jedná o příjezdovou cestu k domu, nebo o Mount 
Rushmore – pro nás je důležitý špičkový výkon 
na každém centimetru. Pustíme se do toho a uděláme 
všechno pro to, aby byl váš každodenní život lepší. 
Abyste i vy sami mohli dosáhnout rozdílu. A to každý den.

KAŽDODENNÍ ŽiVOt  
JE pRO NáS tA  
NEJKRáSNĚJšÍ VýZVA.
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NEZáLEŽÍ NA tOM,  
O JAK VELKý úKOL JDE.  
ZáBAVA JE O tO VĚtšÍ.

Ať už každodenní život přináší jakékoli problémy 
při čištění – my najdeme vhodné řešení. S výrobky, 
které neustále vyvíjíme. Aby byla manipulace s nimi 
ještě lehčí, aby byly ještě účinnější a ekologičtější. 
Nespokojujeme se jenom s vyčištěním. Snažíme se 
dosáhnout rozdílu, abyste mohli s radostí zvládat 
každodenní výzvy. S tímto postulátem nás najdete 
na celém světě. 

Jako celosvětově působící společnost s více než 
11 500 pracovníky z více než 130 národů. Přesto 
zůstáváme rodinnou firmou, která zná své kořeny 
a přebírá odpovědnost za pracovníky a společnost. 
Činorodá angažovanost v oblasti ekologie, kultury 
a sportu je pro nás stejně samozřejmá jako čistý 
výsledek, kterého dosáhnete s našimi výrobky.
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TRVAle UDRŽITelNý ROzVOJ

BE tHE  
DiFFERENCE

Ve firmě Kärcher přikládáme velký 
význam trvale udržitelnému vývoji 
společnosti, který je orientovaný 
na člověka. To znamená, že stále více 
omezujeme svou ekologickou stopu 
a zdroje využíváme stále efektivněji.  
To ale také znamená, že nevytváříme 
hodnoty jen pro naši firmu, ale také 
pro naše zákazníky a pracovníky. 
Například díky kvalitním výrobkům 
s dlouhou životností a atraktivním 
pracovním podmínkám. Při všem, 
co děláme, důsledně sázíme na čestné 
a důvěryhodné partnerství – s našimi 
zákazníky, pracovníky a dodavateli. 

Odpovědnost  
za kulturu, přírodu a společnost
Kärcher přebírá společenskou odpovědnost.  
Pro nás jako výrobce čisticích strojů to v první 
řadě znamená přispívat k čistšímu životnímu 
prostředí. Díky úspornému využívání zdrojů, 
energie a vody, ale také díky náročným 
projektům čištění, které se týkají kulturního 
děditství lidstva. Ke společnosti, která si cení 
života, pro nás však patří také pomoc lidem, 
kteří se ocitli v nouzi. 
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Odpovědnost  
za dodavatelský řetězec a výrobky
Kde výrobek vzniknul? Kdo, kdy a za jakých 
podmínek ho vyrobil? Z jakých materiálů se 
skládá? Jak efektivně stroj pracuje? A je možné 
ho nakonec také zrecyklovat? Uvědomělí 
spotřebitelé očekávají odpovědi. Rádi je 
poskytneme. Protože Kärcher je nejen čelní 
výrobce čisticí techniky, ale také průkopník 
v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Odpovědnost  
za pracovníky
Kärcher patří k nejoblíbenějším 
zaměstnavatelům v oboru: Naši firemní 
kulturu charakterizuje partnerská a oceňující 
spolupráce, individuální prostor a vlastní 
odpovědnost, zodpovědné jednání a dobrá 
slučitelnost profesního a rodinného života.
Kärcher makes a difference. 



POzNámKy
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SBOHEM,  
ŠPÍNO!



Rádi Vám poradíme:

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., Modletice 141, 251 01

Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:

Kärcher Center Praha: Modletice 141, Tel.: +420 323 553 001

Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954

Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1

Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622

Kärcher Store Teplice: Srbická 469, Teplice–Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000

PARTNERSKÁ KÄRCHER CENTER / STORE:

Kärcher Center CHEMIESTAR: K Dolíkám 717/8a, Hradec Králové, Tel.: +420 495 263 615

Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Pančava 401, Zlín, Tel.: +420 577 222 630

Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Vídeňská 124a, Brno, Tel.: +420 545 241 056

Kärcher Center D & V: Hlučínská 47, Opava-Kateřinky, Tel.: +420 553 652 222

Kärcher Center Sedláček: Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň, Tel.: +420 377 421 598

Kärcher Center ČISTÍCÍ STROJE: Litvínovice 319, České Budějovice, Tel.: +420 387 203 027

Kärcher Center INTE: Parkerova 616, 250 67 Klecany, Tel.: +420 284 688 502

Kärcher Store JG plus: Bezděčín 118, 293 01 Mladá Boleslav, Tel.: +420 601 333 000

Kärcher Center D & V: Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglínov, Tel.: +420 596 244 995

Kärcher Center Rea: Týnecká 939/31, 779 00, Olomouc, Tel.: +420 585 438 133

Kärcher Store Čistící stroje: Karlovarská 28, 301 66, Plzeň, Tel.: +420 373 390 390

Kärcher Center Čistící stroje, Sousedská 599, Nákupní centrum G, 460 01, Liberec, Tel.: +420  485 100 720

www.karcher.cz
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