
HI YjeseneHI YYjesenejesene
€ 549,- G

R
Á
T
IS
*

namiesto 589,99

Viac príslušenstva - viac možností

Vysokotlakový čistič pre náročných - stačí správne 
namieriť a zažratá špina po letnej sezóne je preč
K 7 Premium Full Control Plus 
Teraz napeňovacia sada v hodnote 21 € GRÁTIS!
Obj. číslo: 1.317-130.0
Príkon (W): 3.000
Tlak (bar): 20 - 180
Prietok (l/h): max. 600
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namiesto 469,99

Vysokotlakový čistič s výbavou pre veľké plochy - čisté auto, 
bazén a o zámkovú dlažbu sa postará plošný čistič T 350
K 5 Premium Full Control Home
Teraz napeňovacia tryska v hodnote 21 € GRÁTIS!
Obj. číslo: 1.324-603.0
Príkon (W): 2.100
Tlak (bar): 20 - 145
Prietok (l/h): max. 500

Vysokotlakový čistič pre každý druh čistenia, vďaka regulácii tlaku 
vyčistíte aj citlivejší záhradný nábytok napr. z umelého ratanu
K 4 Premium Full Control Home
Teraz napeňovacia tryska v hodnote 21 € GRÁTIS!
Obj. číslo: 1.324-103.0
Príkon (W): 1.800
Tlak (bar): 20 - 130
Prietok (l/h): max. 420
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namiesto 359,99
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Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100 
Prúdom vody poháňané mäkké štetiny, 180° 
kontinuálne prestaviteľný kĺb, dávkovanie čisti-
aceho prostriedku. Obj. číslo: 2.643-236.0
Teraz len € 35,- namiesto € 39,99

Čistič diskov (500 ml)
Šetrne vyčistí oceľové aj zliatinové disky, odstráni brzdný prach 
ako aj posypovú soľ. Inteligentná zmena farby po aplikácii 
ukáže, kedy treba čistiaci prostriedok opláchnuť. 
Obj. číslo: 6.295-760.0
Teraz len € 9,- (1,8 €/100 ml) namiesto € 9,99
 

Šetrne vyčistí oceľové aj zliatinové disky, odstráni brzdný prach 
ako aj posypovú soľ. Inteligentná zmena farby po aplikácii 

Penovacia tryska FJ 6
Na výrobu a nanášanie intenzívnej peny pri vysokot-
lakovom čistení áut, kamenných a fasádnych plôch.
Objem nádoby: 600 ml. Obj. číslo: 2.643-147.0
Teraz € 15,- namiesto € 19,99

Na výrobu a nanášanie intenzívnej peny pri vysokot-
lakovom čistení áut, kamenných a fasádnych plôch.

G
R
Á
T
IS
*

G
R
Á
T
IS
*

€ 149,-
Kärcher tip na jeseň

Vyhrajte jesenný boj s lístím! 
Zametací stroj s 2 bočnými metlami 
S 650 Plus je 5 x rýchlejší ako metla
Obj. číslo: 1.766-305.0
Plošný výkon (m2/h): 1.800
Prac. šírka (mm): 650
Nádoba na nečistoty (l): 16

Kliešte na zber odpadu 
teraz GRÁTIS

T
Platnosť akcie od 1.9.2017 do 31.10.2017.

*Penovacia tryska Connect ‘n‘ Clean vrátane penového čističa (1l) k vybraným vysokotlakovým čističom v hodnote 21 € grátis (Obj.č. 2.643-143.0).



€ 114,-
namiesto 124,99

Dokonalý výsledok môže byť aj bez čistiacich pro-
striedkov, stačí sila pary Kärcher parných čističov
SC 2 Obj. číslo: 1.512-000.0
Objem nádrže (l): 1
Plošný výkon (m2): 75
Ohrievací výkon (W): 1.500
Doba ohrevu (min): 6,5
Podlahová súprava Comfort

Náš tepovač-extraktor prekvapí. Výsledok tepovania vďaka súčas-
nému odsávaniu vidíte nielen na tepovanom povrchu, ale aj v ná-
dobe na špinavú vodu. 
SE 4001 Obj. číslo: 1.081-130.0
Max. výkon turbíny (W): 1.400
Nádrž na špinavú/čistú vodu (l): 4/4
Vákuum (mbar): 210
Pracovná šírka (mm): 230

€ 219,-
namiesto 239,99

Vysávanie bez vreciek a dodatočných nákladov, 
s perfektne premyslenou cyklónovou � ltráciou
VC 3 Obj. číslo: 1.198-125.0
Príkon (W): 700
Nádoba na nečistoty (l): 0,9
Akčný rádius (m): 7,5
HEPA 12 � lter (EN1822:1998)

€ 119,-
namiesto 139,99

Pečiatka predajcu

www.karcher.sk

Súprava froté utierok pre parné čističe
2 utierky na podlahu pre podlahové hubice Comfort 
a Classic, 3 froté utierky pre ručnú hubicu
Obj. číslo: 6.960-019.0
Teraz len € 14,- namiesto € 14,99

Spoľahlivé ponorné kalové čerpadlo 
s pro�  tesnením a  extra dlhou životnosťou
SP 1 Dirt
Obj. číslo: 1.645-500.0
Max. veľkosť častíc (mm): 20 
Max. výkon motora (W): 250
Max. hĺbka ponoru (m): 7 
Max. prietok (l/h): 5.500
Max. dopravná výška/tlak (m/bar): 4,5/0,45

€ 49,-
namiesto 59,99

Viacúčelový vysávač sa zíde nielen na jeseň,
na mokré i suché nečistoty s jednoduchou výmenou � ltra
WD 4 Premium
Obj. číslo: 1.348-150.0
Príkon (W): 1.000
Nádoba (l): 20/antikoro
Pripájací kábel (m): 5

€ 129,-
namiesto 139,99

ROKOV
ZÁRUKA*

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

Ceny sú platné od 1.9.2017 do 31.10.2017. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. 


