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byť aj práca zábavná

VRÁŤ
VECIAM
WOW 

HOME & GARDEN



VRÁŤ
VECIAM
WOW 



3

Celý rozžiarený stojíš pred svojím novým autom 

alebo na svojej práve položenej parketovej podlahe 

a myslíš si: WOW! Hrdo pozoruješ svoj čerstvo poko-

sený trávnik, svoj práve ostrihaný živý plot, svoje 

kvetináče skvejúce sa na slnku, do ktorých si zasadil 

maličkú jabloň, a počuješ sa, ako hlasno voláš WOW!

Každý z nás pozná tento pocit nadšenia, ktorý pri-

chádza s novými vecami a keď človek dokáže 

a vytvorí niečo, čo ho naplní radosťou. Počas všed-

ného dňa upadá tento pocit do zabudnutia: Auto sa 

zoznámilo s cestou, podlaha spoznala rodinný život, 

záhrada si užila trochu dažďa a príliš veľa slnka.

Ale aj napriek prachu, špine a divokému porastu: 

To WOW je ešte stále tu – navráť ho pomocou 

produktov Kärcher!

Rozbaľ svoj vysokotlakový čistič a nechaj svoje auto 

opäť zažiariť! Vyber čistič podláh zo skrine a urob zo 

svojej podlahy opäť scénu pre veľké vystúpenia. 

Pokos trávu, ostrihaj živý plot a urob si radosť 

so záhradným náradím značky! A potom si jednodu-

cho užívaj ten prekliate dobrý pocit z dobre vykona-

nej práce a opätovného prebudenia WOW efektu…

VRÁŤ VECIAM WOW



VRÁŤ
VECIAM
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VRÁŤ
WOW 
SVOJMU
HRADU.

INDOORINDOOR
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TVOJ DOM JE TVOJ HRAD!

Niet divu, že tvoje 4 steny, tvojich 9 

dverí a 13 okien miluješ a venuješ im 

všetku možnú starostlivosť. Dokonca aj 

keď ten pocit WOW, ktorý si mal, keď si 

prvýkrát vstúpil do svojho domu, zmizol 

pod prachom, patinou a stratil sa vo 

všednom dni – vieš si ho kedykoľvek pri-

navrátiť! Ako? Pomocou WOW produktov 

značky Kärcher. Tie robia to, čo majú: 

udržiavajú hodnotu tvojho majetku 

a stále znovu a znovu mu navracajú jeho 

WOW.

 OBSAH
 

 10  Vysávače

 16 Prehľad strojov

 20 Príslušenstvo a čistiace prostriedky

 24 Robotické vysávače 

 30 Čističe tvrdých podláh 

 36 Prehľad strojov

 40   Príslušenstvo a čistiace prostriedky

 46 Akumulátorové metly

 50 Akumulátorové čističe okien s odsávaním

 60 Prehľad strojov

 64   Príslušenstvo a čistiace prostriedky

 68 Parné čističe a parné vysávače

 76 Prehľad strojov

 85    Príslušenstvo

 96 Multifunkčné vysávače

110  Prehľad strojov

124    Príslušenstvo a čistiace prostriedky
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NÁŠ 
TIP

  Keď je doma poriadok, lepšie sa usporadúvajú myšlienky. Uprac 

všetko krok za krokom. Začni v nejakej prehľadnej izbe a postupne 

sa prepracuj celým bytom. Osvietenie je zaručené! 

INDOOR
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Komfortne
Zatvoriť dvere a príjemne sa cítiť 

medzi štyrmi vlastnými stenami. 

Nemať starosti. 

Neobávať sa rána po tom. Po 

párty, divokej narodeninovej 

oslave, prechádzke okolím, zabla-

tenom príchode z lesa. Byť slo-

bodný a robiť, 

na čo máš chuť.

Bez obáv
To „po tom“ nemusí byť nič veľké, žiaden 

megaprojekt – i keď aj ten sa dá jednodu-

cho zvládnuť. 

Pretože s málom je možné dosiahnuť veľa. 

A pretože Kärcher ponúka potrebné rieše-

nia. Riešenia, ktoré sú kompletne premys-

lené, takže vlastne vrátia čas a s ním aj 

vzhľad. Svoj komfort si zachováš, rozšíri 

sa však jeho dosah. 

  Kto chce mať poriadok, ten kärchruje:
S osvedčenými strojmi úplne novým spô-
sobom. 

ROZŠÍRENIE
HORIZONTOV
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NÁŠ TIP

VYSÁVAČE

  Problémy s miestom? Na to, aby sa pekné veci stali opäť stredo-

bodom života, ponúka Kärcher rafi nované riešenie. Čím menej 

miesta si vysávač vyžaduje, tým lepšie. Ultrakompaktný VC 5 

alebo jeho bezkáblový brat VC 5 Cordless urobia pri čistení veľký 

dojem. Avšak pri odkladaní sú výnimočne malí. 
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Super sily
Omrvinka nebýva väčšinou osa-

motená. Najradšej sa povaľuje – 

spolu so žmolkami, vlasmi a inými 

malými čiastočkami – na podlahe 

alebo pohovke. Ako dobre, že 

výkonné vysávače Kärcher ukážu 

špine jej cestu a urobia to, čo 

dokážu najlepšie: super povysávať.

Pre všetkých
Áno, máme všetky: Vysávače pre 

alergikov. Pre rodiny. Pre single 

domácnosti. Pre veľké aj malé 

byty. S vreckom alebo bez vrecka. 

Jednoducho vysávač pre každú 

potrebu a každý nárok, ktorý oslo-

bodí koberec, dlažbu alebo par-

kety od akejkoľvek špiny.

SUPERSILY 
PRE VŠETKÝCH

Množstvo informácií o vysávačoch 

so sacími silami nájdete tu:

www.karcher.sk
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VYSÁVAČE

Je jedno, aký druh špiny máme za protivníka: VC 5 značky Kärcher jej 

nedá žiadnu šancu. Vďaka trojitému teleskopickému systému, bezvrec-

kovému fi ltru, vysoko výkonnej podlahovej hubici a regulovateľnej sacej 

sile vyhrá tento malý zázrak každý súboj. A vyčistí každý kút. To sú 

mimochodom všetky prednosti, ktorými sa vyznačuje aj jeho bezkáb-

lový brat VC 5 Cordless, a ktorý sa môže okrem toho aj slobodne pohy-

bovať. Vždy perfektne pripravený na všedný deň – so šikovnými rieše-

niami pre čistenie interiéru od spoločnosti Kärcher.

MALÝ A KOMPAKTNÝ S VEĽKOLEPÝM 
VÝKONOM
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Šetrí miesto
Tu nedokáže držať krok žiaden 

vysávač ťahaný po podlahe: 

Stlačením tlačidla sa stane naj-

kompaktnejším vysávačom na 

svete. A vmestí sa dokonca aj 

do zásuvky. 

Špičkový výkon
Bezchybné výsledky čistenia 

aj napriek kompaktnému 

tvaru – ako dobrý ale veľký 

vysávač.

Magnetická
parkovacia poloha
Bezpečné odklada-

nie počas prestávok 

v práci. Pohodlná 

preprava. Odklada-

nie nezaberajúce 

veľa miesta.

Optimálna sloboda pohybu
vďaka vertikálnej konštrukcii. 

Žiadne namáhavé ťahanie po 

podlahe a zachytávanie 

o predmety. Ideálne sa hodí 

na čistenie schodov.

Bezvreckový
fi ltračný systém
S jednoducho vyberateľ-

nou fi ltračnou kazetou. 

Bez obťažujúcej výmeny 

vrecka. Žiadne náklady 

na dokupovanie. Žiadne 

manuálne čistenie vďaka 

integrovanému oklepu 

fi ltra.

Plnohodnotný ako veľký 
vysávač
V zasunutom stave pomo-

cou hubice na čalúnenie, 

štetca na nábytok alebo 

štrbinovej hubice rýchlo 

opäť vyčistíte každý 

povrch a škáru.

VC 5 Cordless

Napätie (V): 18

Výdrž batérie: max. 40 min

Doba nabíjania batérie: 180 min

Hlavný a dlhodobý fi lter

Obj. č.: 1.349-300.0

Cena v €*: 305,99

Bezkáblová sloboda s 
lítium-iónovou batériou
Dostane sa hocikam, k všet-

kému, všade sa vojde a dlho 

vydrží: bezkáblový akumulá-

torový vysávač VC 5 

Cordless s maximálnou slo-

bodou pohybu. 

S LÍTIUM
-IÓNOVOU 
BATÉRIOU

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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VYSÁVAČE

Na prvý pohľad: Och, ten je ale milý. Na druhý pohľad: 

WOW, ten toho ale dokáže! Kompaktný vysávač VC 5 je 

obzvlášť šikovný. A navyše nezaberá veľa miesta.

Je ideálny pre malé domácnosti a veľké problémy s nedo-

statkom miesta. 

Vďaka patentovanej 3-dielnej teleskopickej sacej trubici 

sa vojde dokonca aj do zásuvky! Tu nedokáže držať krok 

žiaden vysávač ťahaný po podlahe. Ale VC 5 áno. Pretože 

aj napriek svojej mini veľkosti podáva maximálne výkony 

na úrovni veľkých vysávačov. Tým patrí k najlepšie čistia-

cim  vysávačom na trhu. A dokáže ešte viac: ušetriť 

peniaze. Tento stroj si vystačí bez drahých fi ltračných 

vreciek. Jednoducho vyberte plnú fi ltračnú kazetu, 

vyprázdnite ju a znovu založte. A môžete pokračovať 

v práci. 

VÝHODY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

■ Excelentný čistiaci výkon na úrovni 

klasických veľkých vysávačov.

■ Perfektná možnosť odkladania v čo 

najmenšom priestore.

■ Rýchle vyprázdňovanie fi ltra. 

Žiadne vysoké náklady na dokupo-

vané vrecká.

VC 5: SILNÝ AKO OBOR.
MALÝ AKO TRPASLÍK. 

Kompaktný, bezvreckový, s vysokým sacím výkonom: To, 

čo dokáže VC 5, zvládne VC 5 Cordless úplne bez problé-

mov – a dokonca aj o trochu viac. Jeho výkonná 

lítium-iónová batéria hravo nahradí zásuvku a umožní 

tomuto vysávaciemu zázraku až 40 minút bezkáblovej 

slobody. Za ten čas by sa mal dať tip-top povysávať 

takmer každý byt – aj vďaka prepínateľnej podlahovej 

hubici optimálne prispôsobenej stroju a vysoko efektív-

nemu motoru bez uhlíkových kief. 

VÝHODY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

■ Až 40 minút bezkáblovej slobody 

vďaka silnej lítium-iónovej batérii.

■ Perfektná možnosť odkladania v čo 

najmenšom priestore.

■ Žiadne rozdiely v čistiacom výkone 

oproti káblovým vysávačom.

VC 5 CORDLESS: SILNÝ AKO OBOR.
MALÝ AKO TRPASLÍK. BEZ KÁBLA.
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Odkladanie v najužšom priestore
Viac miesta na odkladanie iných vecí.

Flexibilný kĺb
Jednoduché manévrovanie a zachádzanie pod 

nábytok.

Bezvreckový fi ltračný systém
So zabudovaným oklepom fi ltra.

Dizajn šetriaci miesto
Kompaktný dizajn pre optimálne odkladanie.

1

2

3

4
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VYSÁVAČE

Základné pravidlo: Vysávač sa musí hodiť k životnému štýlu! Na výber sú 

tri kategórie: Bezkáblové aku vysávače sa postarajú o maximálnu voľnosť 

pohybu a optimálny komfort pri vysávaní. Káblové vysávače pre veľké 

alebo malé obytné plochy, veľa alebo málo odkladacieho priestoru, 

s vreckom alebo bez vrecka, pre rodiny alebo single domácnosti. Vysávač 

s vodným fi ltrom pre alergikov.

VC 3

 ■  Ideálny na čistenie bytov a menších domov.

 ■ Bezvreckový multicyklónový vysávač

VC 5

 ■  Ideálny pre malé domácnosti s malým odkladacím priesto-

rom.

 ■  Bezvreckový fi ltračný systém: rýchle vyprázdňovanie fi ltra 

bez vysokých nákladov na dokupovanie fi ltračných vre-

ciek.

VC 5 Cordless

 ■  Ideálny na rýchle použitie v malých domácnostiach 

s nedostatkom odkladacieho priestoru.

 ■ Lítium-iónová batéria pre dlhé pracovné intervaly.

 ■  Bezvreckový fi ltračný systém

Technické údaje

Napätie (V): 18

Výdrž batérie: max. 40 min

Doba nabíjania batérie: 180 min

Hlavný a dlhodobý fi lter

Obj. č.: 1.349-300.0

Cena v €*: 305,99

Technické údaje

Príkon: 500 W

Hlavný a dlhodobý fi lter

Hygienický fi lter HEPA (EN 1822:1998)

Obj. č.: 1.349-100.0

Cena v €*: 172,99

Technické údaje

Príkon: 700 W

Priehľadná nádoba na nečistoty

Hygienický fi lter HEPA (EN 1822:1998)

Obj. č.: 1.198-125.0

Cena v €*: 142,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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DS 6

 ■ Riešenie pre alergikov.

 ■ Vodný fi ltračný kúpeľ namiesto fi ltračného vrecka

 ■  Pre príjemnú klímu v miestnosti: Nielenže sa dôkladne vy-

čistia podlahy, ale aj vzduch v miestnosti ostane čerstvý a 

čistý.

VC 2

 ■  Ideálny na čistenie bytov a menších domov

 ■  Vrátane priečinka na príslušenstvo, v ktorom sa od-

kladá štrbinová hubica a štetec na nábytok

Technické údaje

Príkon: 700 W

Veľké fi ltračné vrecko z netkanej textílie

Hygienický fi lter HEPA (EN 1822:1998)

Obj. č.: 1.198-105.0

Cena v €*: 132,99

Technické údaje

Príkon: 650 W

Štrbinová hubica, hubica na čalúnenie

Hygienický fi lter HEPA (EN 1822:1998)

Obj. č.: 1.195-220.0

Cena v €*: 325,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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VC 5 Cordless 1.349-300.0 18 40 11 180 bezvreckový, 
vyberateľná 
fi ltračná kazeta

prepínateľná –  ■ – –

Bezkáblové aku vysávače

VYSÁVAČE

VC 3 1.198-125.0 700 bezvreckový, multicyklón 7,5 prepínateľná  ■ –  ■

VC 2 1.198-105.0 700 fi ltračné vrecko z netkanej 
textílie

7,5 prepínateľná  ■ –  ■ –

DS 6 1.195-220.0 650 vodný fi lter 10,2 prepínateľná  ■  ■ – –

SEDEM SUPER VYSÁVAČOV

Vysávače s vodným fi ltrom

 ■ Štandardná výbava
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PLUS PRE LEPŠIU ČISTOTU

Občas príslušenstvo pribalené k vysávaču nepostačuje. Ak ide o obzvlášť citlivé 

alebo ťažko dostupné miesta. Tu pomôže špeciálne príslušenstvo značky Kärcher. 

Silné vybavenie na špeciálne prípady.

VYSÁVAČE 
PRÍSLUŠENSTVO A ČISTIACE PROSTRIEDKY
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Silný fi lter a fi ltračné vrecko pre VC 6
Vysoko výkonný fi lter HEPA 12 spoľahlivo zadrží alergénny 
peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Odfi ltruje 99,9 % 

všetkých čiastočiek väčších ako 0,3 μm. 

Náhradné fi ltračné vrecká pre VC 6 z netkanej textílie.

Motorový fi lter a odpeňovač pre DS 6
Umývateľný medzifi lter zadrží z kondenzovaného vlhkého 
vzduchu drobné čiastočky, ako sú prachové čiastočky a aler-

gény. Odpeňovač FoamStop neutrálny alebo citrus s citrusovou 

vôňou bez alergénov okamžite pôsobí proti tvorbe peny. Jed-

noducho stačí dať jeden vrchnák prípravku do vodnej nádrže 

vysávača s vodným fi ltrom.

Vhodné podlahové hubice
Obidve parketové hubice s mäkkými štetinami z prírodného 

vlasu vyčistia tvrdé podlahy citlivé na poškrabanie, ako naprí-

klad parkety a laminát, obzvlášť jemne a šetrne. Samozrejme sa 

hodia aj na všetky iné tvrdé podlahy. Magnetický držiak umož-

ňuje rýchle a bezpečné uloženie parketovej hubice na VC 5 / VC 

5 Cordless – čo je ideálne pri prestávkach v práci alebo prená-

šaní vysávača z bodu A do bodu B. 

Praktické špeciálne hubice
Špeciálne typy hubíc pre perfektnú čistotu aj mimo podlahy. 

Turbo hubica na čalúnenie so vzduchom poháňanou kefou 

vyčistí obzvlášť dôkladne čalúnený nábytok a textilné plochy, 

napríklad aj v aute. Ideálne na odstraňovanie zvieracích chlpov. 

Pomocou štetca na nábytok je možné šetrne vyčistiť aj chúlos-

tivé povrchy. 

** EN 1822:1998 

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

Parketová hubica VC 5 / 
VC 5 Cordless
Objedn. č.: 2.863-242.0

Cena v €*: 56,99

Turbo hubica na čalúnenie 
(nie pre VC 5 Cordless)
Objedn. č.: 2.903-001.0

Cena v €*: 50,99

Parketová hubica VC 6 & 
DS
Objedn. č.: 2.863-302.0

Cena v €*: 24,99

Štetec na nábytok
Objedn. č.: 2.863-241.0

Cena v €*: 11,99

Filtračné vrecko 
z netkanej textílie VC 6
Objedn. č.: 6.904-329.0

Cena v €*: 13,99

Odpeňovač FoamStop

citrusový, 125 ml
Obj. č. 6.295-874.0

Cena v €*: 11,99

neutrálny, 125 ml
Obj. č. 6.295-873.0

Cena v €*: 9,99

Motorový fi lter
Objedn. č.: 6.414-631.0

Cena v €*: 35,99

HEPA 12 fi lter**
VC 6/VC 6 Premium
Objedn. č.: 6.414-805.0

Cena v €*: 26,99
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* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

** EN 1822:1998 

*** (EN1822:1998)

Hygienický fi lter HEPA** 
VC 5/ VC 5 Cordless
Objedn. č.: 2.863-240.0

Cena v €*: 11,99

Filtračné vrecko z netka-
nej textílie VC 2
Objedn. č.: 2.863-236.0

Cena v €*: 10,99

Hygienický a patrónový fi lter
Filter spoľahlivo zadrží špinu a prach v stroji. Vďaka použitiu 

hygienického fi ltra HEPA* je vyfukovaný vzduch dokonca čis-

tejší ako vzduch v miestnosti. Dlhodobý fi lter spoľahlivo odfi l-

truje jemný prach. Je uložený vo fi ltračnej kazete, čím sa jed-

noducho vyberá a čistí.

Jemný fi lter a bočné kefy pre RC 3
Jemný fi lter naviaže aj jemné čiastočky a postará sa tak pri RC 

3 o optimálne zbieranie špiny. Flexibilná bočná kefa umožňuje 

RC 3 dôkladne vyčistiť okraje a kúty na všetkých bežných tvr-

dých podlahách v domácnosti a kobercoch s krátkym  

vlasom.

Náhradné vrecká pre VC 2 a Hepa fi ltre pre DS a VC 2
Náhradné fi ltračné vrecká pre vysávač VC 2. S praktickým uzá-
verom pre hygienické vyberanie. Vysoko výkonný fi lter HEPA 
13 spoľahlivo zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a 
výlučky roztočov. Odfi ltruje 99,9 % všetkých čiastočiek väčších 
ako 0,3 μm.

Hepa fi ltre pre DS a VC 3
Vysoko výkonný fi lter HEPA 13 spoľahlivo zadrží alergénny 
peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Odfi ltruje 99,9 % 

všetkých čiastočiek väčších ako 0,3 μm.

Filter HEPA 13 DS**
Objedn. č.: 2.860-273.0

Cena v €*: 26,99

Patrónový fi lter
Long Life pre VC 5
Objedn. č.: 2.863-239.0

Cena v €*: 15,99

Bočné kefy pre RC 3
Objedn. č.: 2.863-278.0

Cena v €*: 11,99

Jemný fi lter pre RC 3
Objedn. č.: 2.863-279.0

Cena v €*: 9,99

Filter HEPA 13 VC 3***
Objedn. č.: 2.863-238.0

Cena v €*: 15,99

Filter HEPA 13 VC 2***
Objedn. č.: 2.863-237.0

Cena v €*: 15,99
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NÁŠ TIP

ROBOTICKÉ VYSÁVAČE

  Pre skutočne príjemný pocit po návrate z práce bez omrviniek 

a prachu na podlahe odporúčame využívať časovaciu funkciu 

ovládanú pomocou aplikácie. A kto chce presne vedieť, čo RC 

3 už zvládol, jednoducho si pozrie mapu čistenia v príslušnej 

aplikácii.
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Ľudia 
Pre maličkosti všedného dňa si 

môžeme dopriať malého, avšak 

jedinečného pomocníka. Pomoc-

níka, ktorý nielenže dôkladne 

vysáva, ale je aj spoľahlivý a 

dokonca nám ušetrí čas. Ktorý 

potom veľmi radi trávime s rodi-

nou alebo priateľmi.

Roboty 
Už dávno sme si na nich zvykli. A 

predsa sú so všetkými svojimi 

technickými vychytávkami nie 

vždy ešte bežné. Robia to, na čo 

my práve nemáme chuť. A to 

úplne bez hnevu alebo sťažova-

nia. Pokojne vykonávajú svoju 

službu. Stále znova.

  Pranie, varenie, žehlenie, práca v záhrade. 
Doma je vždy čo robiť. 
Preto vysávanie s radosťou prenechám môjmu 
malému pomocníkovi. 

AUTOMATICKY 
ČISTÉ 

Ešte viac inteligentných vecí 

nájdeš na www.karcher.sk
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ROBOTICKÉ VYSÁVAČE

Takto jednoduché môže byť vysávanie tvrdých podláh každého druhu 

a dokonca aj kobercov s krátkym vlasom, ak človek vlastní náš nový 

RoboCleaner RC 3. Tento šikovný pomocník sám vyjde zo svojej nabíjacej 

stanice (a potom sa opäť vráti späť), vďaka kvalitnému kamerovému navi-

gačnému systému presne vie, kam má ísť a predíde pádu zo schodov 

rovnako bezpečne ako kolíziám so zariadením v miestnosti. Cez aplikáciu je 

možné navoliť rôzne časy spustenia a praktické funkcie, ako je napríklad 

bodové čistenie.

PRIPRAVIŤ NA PLOCHU, POZOR, ŠTART!
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Pokrokový systém senzorov
Odstupové a protipádové senzory 

predchádzajú kolíziám s nábyt-

kom a inými prekážkami v miest-

nosti ako aj pádu zo schodov.

Intuitívna obsluha
Buď manuálne na stroji alebo 

pomocou jednoduchej aplikácie.

Výkonná lítium-iónová batéria
Umožňuje až 2 hodiny nepretržitej 

doby chodu stroja.

Presvedčivý 
čistiaci výkon
Aj pozdĺž stien, nábytku 

alebo v kútoch.

RC 3

Plošný výkon: cca 160 m2 na jedno nabitie

Doba čistenia na jedno nabitie: 90 –120 min

Nádrž na nečistoty: 350 ml

Pracovná hlučnosť: 71 dB(A)

Objedn. č.: 1.198-203.0

Cena v €*: 713,99

Inteligentný kamerový
laserový navigačný systém
Nájde pomocou vytvorenia 

dočasnej mapy čistenia najlep-

šiu cestu k efektívnemu čiste-

niu. 

Duálny kefový systém 
Pre najlepšie výsledky čistenia a 

jednoduché dopravenie špiny do 

integrovanej nádoby. 

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH



28

ROBOTICKÉ VYSÁVAČE

VŽDY ČISTÝ DOMOV 

Ovládanie robotického vysávača RC 3 je doslovne detskou 

hrou. Automatický režim sa spustí jednoducho na stroji 

a tento malý pomocník sa okamžite vydá na cestu a spo-

ľahlivo vyčistí celú plochu – vďaka duálnemu kefovému 

systému s prídavnou bočnou kefou mimochodom aj 

v kútoch a na okrajoch. Ak by sa batéria medzičasom 

vybila, RoboCleaner sa automaticky vráti do nabíjacej sta-

nice a po nabití bude pokračovať v práci presne na tom 

mieste, na ktorom ju prerušil. 

Ak je potrebné vyčistiť iba určitú plochu, prichádza do hry 

špeciálne bodové čistenie. Jednoducho prostredníctvom 

aplikácie zvoľte na mape čistenia príslušnú plochu a 1,5 

krát 1,5 metra bude obzvlášť dôkladne vyčistených. Mapa 

čistenia okrem toho presne ukazuje, ktoré časti bytu už 

boli povysávané.

VÝHODY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

■ Autonómne čistenie celého bytu.

■ Dobrý čistiaci výkon s dôkladným 

zbieraním špiny na všetkých tvr-

dých podlahách a kobercoch s krát-

kym vlasom.

■ Inteligentné ovládanie pracovného 

času a funkcií pomocou aplikácie.

■ Samostatné dobíjanie a nabíjanie.

■ Získanie času pre krajšie veci v ži-

vote.

INTELIGENTNÉ RIADENIE ZNAMENÁ 
ŠIKOVNÉ VYSÁVANIE 
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Inteligentný kamerový laserový navigačný systém
pre dôkladné, autonómne čistenie.

Duálny kefový systém 

s bočnými kefami garantuje dobré zbieranie špiny, 

ako aj jednoduché čistenie kútov a okrajov.

Inteligentné ovládanie
pomocou komfortných funkcií aplikácie v domácej 

sieti.

1

2

3
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NÁŠ TIP

ČISTIČE TVRDÝCH PODLÁH

  Okrem univerzálnych valcov a univerzálneho 

čistiaceho prostriedku ponúka Kärcher aj špeci-

álne riešenia pre vybrané druhy podláh. 
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Mopy patria minulosti
Rotujúce čistiace valce, 

z ktorých sa nepretržite odstra-

ňuje pozbieraná špina, robia prácu 

s našimi čističmi tvrdých podláh 

nielen pohodlnou a jednoduchou, 

ale dokonca aj o 20 percent* 

dôkladnejšou ako pri umývaní 

mopom. Na podlahe ostáva tak 

málo zvyškovej vlhkosti, že sa 

môže už približne po 2 minútach 

opäť používať.

Nech žije čistota!
Čerstvo zotreté: Či ide o PVC, dlažbu, 

laminát, kamenné podlahy alebo parkety 

s ochrannou vrstvou, olejované alebo 

voskované – naše stroje sú vhodné na 

všetky tvrdé plochy. Špeciálne prispôso-

bené čistiace prostriedky sa postarajú 

o maximálne ošetrenie a ochranu 

podlahy. Čističe tvrdých podláh značky 

Kärcher existujú v rôznych variantoch: od 

superkomfortných strojov 2 v 1, ktoré 

umožňujú stieranie podlahy bez predchá-

dzajúceho vysávania, až po ľahkú váhu

s pohonom na batérie iba na stieranie.

  Neuveriteľné, aká je podlaha čistá – je to vidieť 
aj pri vyprázdňovaní nádoby na špinavú vodu! 
Mopom sa takto vyčistiť nedá. 

ZOTRETÉ!

Viac informácií nájdete tu:

www.karcher.sk

*  Čistič tvrdých podláh Kärcher dosahuje o 20 percent

lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s 

návlekom v testovacej kategórii „stieranie“. Vzťahuje sa 

na priemerné výsledky testov efektívnosti čistenia, zbie-

rania špiny a čistenia okrajov.



32

ČISTIČE TVRDÝCH PODLÁH

 *  FC 7 Cordless umožňuje až 50 percentnú úsporu času, pretože tvrdé podlahy pri bežnom domácom znečistení vyčistí v jednom 

pracovnom kroku a vysávanie pred stieraním odpadá.

**   Čistič tvrdých podláh Kärcher dosahuje o 20 percent lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s návlekom v testova-

cej kategórii „stieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov efektívnosti čistenia, zbierania špiny a čistenia okrajov.

SILA S POHONOM NA VŠETKY KOLESÁ 
PRE NEKOMPROMISNE ČISTÉ PODLAHY

Splnený sen všetkých, ktorí majú málo času avšak vysoké nároky. Odteraz už 

netreba vopred vysávať: S FC 7 Cordless je možné začať okamžite stierať, čo 

umožňuje 50 percentnú* úsporu času. Jeho 2 proti sebe rotujúce páry valcov 

spoľahlivo odstránia veľké nečistoty, vlasy, vlhké ako aj prischnuté znečiste-

nie** a špinu spolu so špinavou vodou spoľahlivo dopravia do nádrže. Prietok 

vody a otáčky valcov je pritom možné jednoducho prispôsobiť typu podlahy. 

Nepoddajné fľaky sa odstránia pomocou režimu „boost“. Len samé potešenie!
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FC 7 Cordless

Plošný výkon: cca 135 m² na jedno nabitie batérie

Výdrž batérie: cca 45 min.

Nádrž na čistú vodu: 400 ml

Hmotnosť bez príslušenstva: 4,3 kg

Objedn. č.: 1.055-730.0

Cena v €*: 529,99

Jednoduché ovládanie
Otáčky valcov a prietok vody je 

možné nastaviť v závislosti od 

typu špiny a podlahy (2 stupne), 

ako aj extra funkciu „boost“ pri 

nepoddajnom znečistení.

Samostojaci
Praktické pri prestávkach v práci: Stroj 

sám stojí a nemusí sa opierať.

Automatické vlhčenie
Rotujúce valce sú automa-

ticky vlhčené vodou z 

nádrže na čistú vodu.

Ohybný
Otočný kĺb sa stará o jednodu-

ché čistenie pod nábytkom a 

okolo predmetov.

Perfektne čisté 
kúty a okraje
Stredovo umiestnený pohon valcov sa 

stará o perfektné výsledky čistenia v 

kútoch a na okrajoch.

Výdrž batérie cca 45 min
Výkonná 25,2 V lítium-iónová 

batéria pre maximálnu voľnosť 

pohybu.

Perfektné zbieranie vlasov
Valce sa permanentne prečesá-

vajú, čím sa efektívne odstra-

ňujú vlasy. 

50 % úspora času*
Spoľahlivo čisté podlahy

v jednom kroku úplne bez 

namáhavého vysávania 

vopred

vďaka 4 proti sebe rotujúcim 

valcom.

Hygienická nádoba na špinavú vodu
Špinavá zmes zotretá z valcov sa dopravuje do 

nádrže na špinavú vodu, ktorá sa jednoducho 

odníma a vyprázdňuje.

Intuitívny ukazovateľ stavu
naplnenia nádrže
Optický a akustický signál pri 

prázdnej nádrži na čistú vodu ako 

aj plnej nádrži na špinavú vodu.

NOVÉ

v predaji
od 3. 

štvrťroku

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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ČISTIČE TVRDÝCH PODLÁH

Vynálezu kolesa sa síce stroje FC 5 úplne nevyrovnajú. Aj 

napriek tomu je princíp ich fungovania malá senzácia. 

V porovnaní s bežnými metódami umožňujú čističe tvr-

dých podláh Kärcher stieranie podláh bez vláčenia vedier, 

bez kontaktu so špinou a bez námahy. Rotujúce elektrické 

valce sú počas čistenia vlhčené vodou z nádrže na čistú 

vodu. Automaticky a nepretržite. Vďaka tomu, že sa valce 

točia smerom dopredu, nie je potrebné namáhavé drhnutie 

a enormne sa zlepšuje čistiaci výkon. 

Dokonca aj kúty a hrany budú vďaka stredovo umiestne-

nému pohonu valcov bez námahy čisté. Pozbieraná špi-

navá zmes sa pritom odsáva priamo z valcov a dopravuje 

do nádoby na nečistoty. Pre hygienickejšie čistenie. Pre 

žiarivé výsledky. A pre minimálnu zvyškovú vlhkosť: Pri-

bližne po 2 minútach je možné podlahu opäť používať.

VÝHODY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

■ O 20 percent lepší čistiaci výkon* 

ako bežný mop – vďaka inovatívnej 

samočistiacej funkcii valcov.

■ Vďaka nízkej zvyškovej vlhkosti 

vhodný na všetky tvrdé plochy. 

Podlahy sú už po cca 2 minútach 

pochôdzne.

■ Perfektné čistenie kútov a okrajov.

■ Komfortnejší ako bežné metódy.

■ Kvalitné valce, jednoduché pranie 

(vhodné na pranie v práčke do 60 

°C).

REVOLUČNE INÉ

 *  Čistič tvrdých podláh Kärcher dosahuje až o 20 percent

lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s návlekom v testovacej kategórii „stieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky 

testov efektívnosti čistenia, zbierania špiny a čistenia okrajov.

**  Pri čistení 60 m² podlahy ušetrí FC 7 Cordless (stupeň 2), FC 5 a FC 5 Cordless až 85 percent vody (spotreba: 0,6 l), FC 3 Cordless do-

konca až 90 percent (spotreba: 0,4 l) v porovnaní s bežným mopom s vedrom naplneným 5 litrami vody (spotreba: 5 l). 
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Inovačná samočistiaca funkcia
Permanentné vlhčenie valcov čistou vodou, zatiaľ čo pozbieraná špi-

navá zmes končí v nádrži na špinavú vodu.

Rýchle schnutie podlahy
Vďaka nízkej zvyškovej vlhkosti sa hodí na všetky tvrdé podlahy, aj na 

parkety.

Inovačný pohon valcov
Pohon umiestnený medzi valcami umožňuje čistenie až tesne k okraju.

Jednoduché stieranie
Bez vláčenia vedier, ručného žmýkania handry na podlahu, bez drhnu-

tia.

Bez kontaktu so špinou
Jednoduché vyberanie valcov bez kontaktu so špinou.

Pranie v práčke pri 60 °C.

4

3

5

2

1



NOVÉ

36

ČISTIČE TVRDÝCH PODLÁH

Kärcher ponúka pre každého vhodné riešenie: Iba na čisté stieranie je najlepšie 

siahnuť po štíhlom a obratnom FC 3 Cordless. Ak by sa niekto rád zbavil 

vysávania, môže si vybrať medzi modelmi FC 5, ktoré pozbierajú aj prach 

a menšie omrvinky, a FC 7 Cordless, univerzálnym strojom, ktorý bez námahy 

odstráni aj veľkú špinu. Kto chce svoje podlahy leštiť, má s FP 303 na túto 

úlohu perfektný stroj.

FC 7 Cordless

 ■  2 v 1: vyčistí všetky druhy bežného suchého a mokrého 

znečistenia

 ■  Prietok vody a otáčky valcov sú nastaviteľné v závislosti 

od použitia

 ■ 25,2 V lítium-iónová batéria

FC 5

 ■ Vyčistí prach a rozliate znečistenie 

 ■ Perfektné čistenie kútov a okrajov

 ■ Dĺžka kábla 7 m

FC 5 Cordless

 ■  Vyčistí prach a rozliate znečistenie 

 ■ Perfektné čistenie kútov a okrajov

 ■ 25,2 V lítium-iónová batéria

Technické údaje

Plošný výkon: cca 60 m² na jedno nabitie batérie

Výdrž batérie: cca 20 min.

Nádrž na čistú vodu: 400 ml

Hmotnosť bez príslušenstva: 4,4 kg

Objedn. č.: 1.055-601.0

Cena v €*: 387,-

v predaji
od 3. 

štvrťroku

Technické údaje

Plošný výkon: cca 135 m² na jedno nabitie batérie

Výdrž batérie: cca 45 min.

Nádrž na čistú vodu: 400 ml

Hmotnosť bez príslušenstva: 4,3 kg

Obj. č.: 1.055-730.0

Cena v €*: 529,99

Technické údaje

Plošný výkon: cca 60 m² na jedno naplnenie nádrže

Príkon: 460 W

Nádrž na čistú vodu: 400 ml

Hmotnosť bez príslušenstva: 4,6 kg

Obj. č.: 1.055-400.0

Cena v €*: 264,-

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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FC 3 Cordless

 ■ Odstráni striekance a fľaky

 ■ Štíhly a ľahký dizajn produktu

 ■ 7,2 V lítium-iónová batéria

Leštič s odsávaním FP 303

 ■ Na leštenie tvrdých podláh

 ■  Optimálny výsledok vďaka vysokým otáčkam

 ■  Lepšie dosiahne do kútov vďaka trojuholníkovej leš-

tiacej hlave

Technické údaje

Otáčky: 1 000 ot/min

Príkon: 600 W

Pripájací kábel: 7 m

Pracovná šírka: 290 mm

Objedn. č.: 1.056-820.0

Cena v €*: 234,99

Technické údaje

Plošný výkon: cca 60 m² na jedno nabitie batérie

Výdrž batérie: cca 20 min.

Nádrž na čistú vodu: 360 ml

Hmotnosť bez príslušenstva: 2,4 kg

Objedn. č.: 1.055-300.0

Cena v €*: 264,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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PREČ S MOPOM! 
NECH ZAVLÁDNE ČISTOTA!

ČISTIČE TVRDÝCH PODLÁH
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Leštiče s odsávaním

 ■  NOVÉ  ■ Štandardná výbava
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WOW VALČÍK
Tak ako ľahko a elegantne sa dnes tancuje valčík … tak jednoduché je aj navrátenie 

WOW: S valcami vhodnými pre čističe tvrdých podláh a prispôsobenými podlahovej 

krytine. Valce na drevo vyčistia laminát a parkety, valce na kameň s abrazívnymi 

vláknami sú dimenzované extra na čistenie kamenných podláh a dlažby. Po použití sa 

jednoducho vyperú pri 60 °C a vyšlú na ďalší tanec na parket.

ČISTIČE TVRDÝCH PODLÁH 
PRÍSLUŠENSTVO A ČISTIACE PROSTRIEDKY
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Kvalitné univerzálne valce
Kvalitné farebne odlíšené univerzálne valce uľahčia ich použí-

vanie zvlášť v sanitárnych a zvlášť v obytných priestoroch.

Výmena valca je rovnako jednoduchá ako jeho pranie v práčke 

pri 60 °C.

Univerzálne valce, žlté
Objedn. č.: 2.055-006.0

Cena v €*: 24,99

Kryt sacej hlavy, žltý
Objedn. č.: 2.055-019.0

Cena v €*: 35,99

Premyslené špeciálne valce
Každá podlaha si žiada svoj valec: Valec na kameň zas obsa-

huje vysoký podiel abrazívnych vlákien a obzvlášť dôkladne 

vyčistí nechúlostivé kamenné podlahy, dlažbu a škáry. Valce sa 

môžu prať v práčke pri 60 °C.

Valce na kameň
Objedn. č.: 2.055-021.0

Cena v €*: 30,-

NOVÉ

FC 5 kryt sacej hlavy s vylepšenými vlastnosťami
Šikovné príslušenstvo. Široký vzduchový kanál a integrovaný 

zdvíhač vlákien vylepšujú celkový čistiaci výkon. Ideálny pre 

všetky stroje FC 5, ktoré ním nie sú ešte vybavené sériovo. 

Viac podrobností na www.karcher.sk

Univerzálne valce, sivé
Objedn. č.: 2.055-007.0 

Cena v €*: 24,99
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WELLNESS PROGRAM PRE PODLAHY

Super čisté. Super udržiavané. Super výber: Náš sortiment čistiacich 

a ošetrovacích prostriedkov na kompletnú a odbornú starostlivosť 

o tvrdé podlahy každého druhu.

ČISTIČE TVRDÝCH PODLÁH 
PRÍSLUŠENSTVO A ČISTIACE PROSTRIEDKY
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Riešenie proti pene
Odpeňovací prostriedok FoamStop pôsobí okamžite proti ruši-

vej pene, ktorá môže vznikať pri čistení s FC 3 Cordless prí-

padne v dôsledku zvyškov iných čistiacich prostriedkov na 

podlahe. Stačí dať pol vrchnáka do nádrže na špinavú vodu. 

Objednať sa môže s neutrálnou vôňou alebo citrusovou vôňou 

bez alergénov.

Odpeňovač FoamStop neutrálny, 125 ml
Objedn. č.: 6.295-873.0     Cena v €*: 9,99

Odpeňovač FoamStop citrus, 125 ml
Objedn. č.: 6.295-874.0     Cena v €*: 11,99

Perfektná starostlivosť o drevené podlahy
Či s ochrannou vrstvou, olejované alebo voskované: Špeciálne 

čistiace prostriedky Kärcher obsahujúce špeciálne ošetrujúce 

zložky a prostriedok na ochranu pred vlhkosťou drevené 

podlahy oživia a navrátia im prirodzený lesk.

Presvedčivé čistenie tvrdých podláh
Univerzálny čistič podláh značky Kärcher je optimálnym rieše-

ním pre tvrdé podlahy každého druhu. Rovnako ako aj špeci-

álne na kamenné podlahy vyvinutý čistič kamenných podláh sa 

postará o lesklé podlahy bez šmúh a rýchle schnutie. 

Univerzálny čistič podláh 
RM 536
Objedn. č.: 6.295-944.0

Cena v €*: 9,-

Prostriedok na ošetrova-
nie drevených podláh
s ochrannou vrstvou RM 
534 
Objedn. č.: 6.295-941.0

Cena v €*: 9,99

Čistič kamenných podláh 
RM 537
Objedn. č.: 6.295-943.0

Cena v €*: 9,99

Prostriedok na ošetrova-
nie drevených podláh
olejovaných/voskovaných 
RM 535 
Objedn. č.: 6.295-942.0

Cena v €*: 9,99
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ŽIARIVÝ VÝKON

Parkety, laminát, kameň, korok,linoleum a PVC – leštič s odsávaním 

FP 303 dodá všetkým lesk. S vhodným príslušenstvom k žiarivým 

výsledkom.

ČISTIČE TVRDÝCH PODLÁH 
PRÍSLUŠENSTVO A ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE LEŠTIČE PODLÁH S ODSÁVANÍM
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Skvelé vystupovanie
Aby podlaha vždy žiarila: 

3 leštiace pady pre leštič 

s odsávaním FP 303. Obzvlášť 

šetrné k povrchu. Na rôzne 

druhy podláh, ako sú parkety, 

korok a laminát. Pre tých, ktorí 

často leštia: 3 kusy náhradných 

papierových fi ltračných vreciek.

Leštiace pady univerzálne
Objedn. č.: 2.863-193.0

Cena v €*: 24,99

Leštiace pady na kameň/
linoleum/PVC
Objedn. č.: 2.863-198.0

Cena v €*: 28,99

Leštiace pady na
voskované parkety
Obj. č. 2.863-196.0

Cena v €*: 28,99

Ideálna príprava
Účinné ošetrenie podláh pred použitím leštiča s odsávaním. 

Buď na matné plastové podlahy a podlahy z prírodného 

kameňa/linoleum/PVC alebo na parketové/laminátové/korkové 

podlahy s ochrannou vrstvou. Odstraňuje stopy po chodení, 

obnovuje ošetrujúci fi lm a dodáva podlahe hodvábne matný 

lesk.

Ošetrenie podláh
Základný čistič RM 533 na dôkladné odstraňovanie starých ošet-

rujúcich vrstiev a zažratých nečistôt z kameňa, linolea a PVC. 

Optimálny lesk vďaka následnému použitiu ošetrovacích produk-

tov Kärcher. Prostriedok na ošetrovanie voskovaných parkiet 

RM 530 odstráni stopy po chodení, obnoví ochranný fi lm 

a podlaha získa hodvábne matný lesk.

Prostriedok na ošetrenie 
matného kameňa/linolea/
PVC RM 532
Obj. č.  6.295-776.0

Cena v €*: 20,99

Základný čistič na tvrdé 
podlahy RM 533
Obj. č. 6.295-775.0

Cena v €*: 13,99

Prostriedok na ošetrova-
nie parkiet s ochrannou 
vrstvou/laminátu/korku 
RM 531
Obj. č. 6.295-777.0

Cena v €*: 18,99

Prostriedok na ošetrova-
nie parkiet voskovaných 
RM 530
Obj. č. 6.295-778.0

Cena v €*: 17,99

Papierové fi ltračné vrecká 
(3 ks)
Objedn. č.: 6.904-128.0

Cena v €*: 9,99

Leštiace pady na parkety, 
s ochrannou vrstvou/lami-
nát
Objedn. č.: 2.863-197.0

Cena v €*: 28,99

Rôzne podlahy, vhodné pady
Tieto leštiace pady boli vyvinuté špeciálne na použitie na rôz-

nych typoch podláh a vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam 

zaručujú  pre každú podlahu perfektný žiarivý výsledok.
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NÁŠ TIP

AKU METLY

  Aku metlu odkladajte najlepšie tam, kde sa najčastejšie používa: v 

kuchyni alebo jedálni. 
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Čistenie v prípade potreby
Načo kvôli niekoľkým omrvinkám 

vyťahovať vysávač? Priniesť ho do 

obývačky, pohľadať zásuvku, 2 

sekundy vysávať a potom to celé 

znovu v opačnom poradí? 

Jednoduchšie to je s aku metlou 

Kärcher. Je veľmi šikovná. Okam-

žite pripravená na použitie. Rýchlo 

sa odkladá. Ako metla – len prak-

tickejšia. Nič nerozvíri, všetko 

pozbiera: omrvinky, vlasy, prach. 

Nádoba sa čistý jedným pohybom 

ruky. Bez zohýbania. Bez kontaktu 

so špinou.

Vždy poruke
Táto praktická aku metla je s výdr-

žou batérie až 30 minút ako stvo-

rená na mnohé spontánne čistenia. 

Adaptívny čistiaci systém Kärcher 

robí z aku metly prirodzeného 

nepriateľa viditeľnej špiny. Pohyb-

livá zametacia hrana spoľahlivo 

pozbiera omrvinky, žmolky a pod. 

– tak na tvrdých podlahách ako aj 

na koberci. 

BLESKURÝCHLE 
UPRATENÉ
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AKU METLY

Keď sa z detskej izby stane rozhranie medzi poriadkom a špinou, prichá-

dza na scénu bezkáblová aku metla Kärcher: nenáročná na miesto, pohá-

ňaná batériou a vždy tam, kde je potrebná. Vďaka rotujúcej kefe robí to, 

čo dokáže najlepšie: poriadne uprace. Vždy perfektne pripravený na 

všedný deň – s šikovnými riešeniami pre čistenie interiéru od spoloč-

nosti Kärcher.

ABRAKADABRA! TAKTO SA Z MEDZIČISTENIA 
STÁVA DETSKÁ HRA
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Flexibilný dvojitý kĺb
Jednoduché manévrovanie. 

Aj medzi nábytkom a stoličkami.

Z boku odnímateľná 
nádoba na nečistoty
Nedochádza k pria-

memu kontaktu so 

špinou.

Kärcher Adaptive 
Cleaning System
Pre odstraňovanie viditeľ-

nej špiny bezo zvyšku.

Lítium-iónová batéria
S výdržou až 30 

minút.

Automatické zapína-
nie a vypínanie
Intuitívne, rýchlo 

a bez zohýbania.

Univerzálna kefa
Na optimálne čistenie 

kobercov a tvrdých 

podláh.

KB 5  

Výdrž batérie: 30 min

Pracovná šírka univerzálnej kefy: 210 mm

Objem nádoby: 0,37 l

Napätie batérie: 3,7 V

Objedn. č.: 1.258-000.0

Cena v €*: 75,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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NÁŠ TIP

  Volá sa síce čistič okien s odsávaním, dokáže však viac. 

A síce podstatne viac. 

Sprchovacie kúty, obkladačky, zrkadlá – je veľa hladkých plôch, ktoré 

sa chcú lesknúť! 

AKU ČISTIČ NA OKNÁ



51

Super jednoducho 
A tiež aj super čisto. Šikovné 

súpravy s čističom okien s odsáva-

ním značky Kärcher predstavujú 

revolúciu v čistení okien a posta-

rajú sa o skutočne dobrý výhľad. 

Princíp je pritom úplne jednodu-

chý: Pri predčistení – v závislosti 

od súpravy pomocou rozprašova-

cej fľaše a návleku z mikrovlákna 

alebo pomocou vibrujúcej aku 

stierky – sa špina najprv dôkladne 

uvoľní. 

Super rýchlo
A už nastupuje do akcie vysávač 

a zmes špiny a vody jednoducho, 

rýchlo a bezo zvyšku povysáva. Až 

do poslednej kvapky. Až po okraj 

okna. Bez stekania a odkvapkáva-

nia. 

Revolučný princíp, ktorý mimocho-

dom vynikajúco funguje aj na 

obkladačkách a na všetkých hlad-

kých povrchoch v domácnosti. Bez 

šmúh a dodatočného leštenia.

  Geniálne! Čistenie okien je tak skutočnou 
zábavou. A aj sprchovací kút bude pekne 
čistý. Nekomplikovane a super rýchlo – tak 
to mám rada! 

Viac podrobností o našich čisti-

čoch okien s odsávaním nájdete 

aj tu:

www.karcher.sk

SKLO? NO JASNE! 
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AKU ČISTIČ NA OKNÁ

Naše vylepšené stierky sa vďaka technológii tekutého silikónu postarajú 

o výsledky bez šmúh teraz ešte jednoduchšie a rýchlejšie. Iba jedným 

ťahom, od okraja po okraj, zľava doprava, zhora nadol – stiahnuť, odsať, 

hotovo. Teda milá špina: Povedz tíško na rozlúčku „Zbohom!“.

BOZK ŠPINE NA ROZLÚČKU – S NOVOU 
SILIKÓNOVOU STIERKOU
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Sacia hubica
Vymeniteľná 

sacia hubica. 

V predaji v šírkach 

170 a 

280 mm.

Nabíjacia zdierka
Na pripojenie rýchlona-

bíjačky.

Stierka
Vďaka novej technoló-

gii tekutého silikónu 

čistí precízne až po 

okraj. Vyberá sa veľmi 

ľahko stlačením tla-

čidla na sacej hubici.

Batéria 
Zabudovaná batéria s 

výdržou až 100 minút.

Nádrž na špinavú vodu
Veľmi jednoducho sa 

vyberá a vyprázdňuje.

WV 6 Plus

Nádrž na špinavú vodu: 150 ml

Čistiaci výkon na jedno nabitie batérie: cca 300 m² 

Pracovná šírka odsávacej hubice: 280 mm

Hmotnosť: 760 g

Objedn. č.: 1.633-510.0

Cena v €*: 101,99

Displej
Na minútu presne 

zobrazuje zostávajúci 

čas batérie.

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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AKU ČISTIČE NA OKNÁ

Čisté okná bez šmúh, bez kvapiek, bez námahy. 

Kvapky vody na parapete a podlahe už nehrozia. 

Čističe okien s odsávaním Kärcher pozbierajú špi-

navú vodu do nádoby, ktorá sa dá kedykoľvek 

vyprázdniť. Čistý čistiaci roztok a použitá špinavá 

voda ostávajú vždy pekne oddelené – oveľa hygie-

nickejšie ako pri klasickom umývaní okien. Nová 

generácia čističov pracuje tichšie a batéria vydrží 

dlhšie. A vďaka novej technológii tekutého silikónu 

aj lepšie odsáva – iba jedným ťahom od okraja po 

okraj dosiahnete okná bez šmúh. Už viac ako 25 

miliónov používateľov má skvelý výhľad – a každý 

deň ich je viac a viac. 

VÝHODY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

■ Technológia stierok z tekutého si-

likónu pre ich vyššiu fl exibilitu a 

čistotu bez šmúh iba jedným ťahom 

– od okraja po okraj, zhora nadol, 

zľava doprava.

■ Extra dlhá výdrž batérie pre prácu 

bez prerušovania bez časového 

tlaku.

■ Na minútu presné zobrazenie zvyš-

nej doby chodu na displeji pre per-

fektný manažment pracovného 

času.

VČERA SA OKNÁ UMÝVALI – DNES SA 
VYSÁVAJÚ 
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Technológia stierok z tekutého silikónu 
Dlhé, mäkké, vysoko fl exibilné na optimálne čiste-

nie okrajov.

Práca bez prerušovania
Výkonná lítium-iónová technológia pre dlhú výdrž 

batérie.

Perfektný manažment pracovného času
Na minútu presný ukazovateľ zvyšnej doby chodu 

batérie na displeji.

1

2

3
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AKU ČISTIČE NA OKNÁ

Hit číslo 1 pre všetky hladké povrchy sa volá KV 4. Pomocou vibračnej 

funkcie odstráni špinu z všetkých pomysliteľných hladkých povrchov. 

Víbráciou a permanentne vlhčenou utierkou, ktorá sa jednoducho upína 

pomocou suchého zipsu. Úplný komfort sa dosiahne v kombinácii s čis-

tičom okien s odsávaním Kärcher, ktorý zmes špiny okamžite bez zane-

chania šmúh odsaje z každého povrchu.

GOOD VIBRATIONS!
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Elektrické nanášanie vody 
Pravé tlačidlo spustí vlhče-

nie utierky.

LED ukazovateľ stavu 
Na kontrolu stavu batérie.

Nádrž na čistú vodu
Jednoducho naplňte 

vodu a čistiaci pro-

striedok.

Utierky so suchým zipsom
Jednoduchá výmena utierok. 

Možnosť prania v práčke pri 

60 °C.

KV 4

Nádrž na čistú vodu: 180 ml

Čistiaci výkon na jedno nabitie batérie: cca 100 m²

Vibrácie: 1,6 m/s²

Hmotnosť: 500 g

Objedn. č.: 1.633-920.0

Cena v €*: 81,99

Vibrovanie
Ľavé tlačidlo spustí vibrova-

nie pre dôkladné predčiste-

nie (okennej) plochy.

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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AKU ČISTIČE NA OKNÁ

Dostať sa zatvrdnutej a nepoddajnej špine na telo 

pomocou vibrácií sa osvedčilo v mnohých oblas-

tiach. Kärcher teraz úspešne aplikoval tento princíp 

pri čistení okien a iných hladkých plôch, ako sú 

varné dosky, sprchovacie kúty alebo obkladačky. 

Náš vibrapad KV 4 navlhčí plochu tou správnou 

dávkou vody a čistiaceho prostriedku. Jeho vibračný 

mechanizmus pritom uvoľní priľnutú špinu, čím bez 

námahy predčistí okná a iné plochy. Naše aku čističe 

okien s odsávaním potom už len hravo odsajú zmes 

vody a špiny a zanechajú žiarivú čistotu.

VÝHODY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

■ Vibračná funkcia uvoľní špinu spo-

ľahlivo, dôkladne a bez námahy.

■ Automatické vlhčenie plochy počas 

čistenia.

■ Všestranné využitie na hladkých 

povrchoch v domácnosti.

ŠPINA? UVOĽNENÁ!
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Jednoduché predčistenie
Integrovaný vibračný mechanizmus ponúka v súhre 

s automatickým vlhčením utierky ten najlepší spô-

sob uvoľnenia špiny.

Mnohé možnosti využitia
Všestranné využitie na hladkých povrchoch v 

domácnosti. 

2

1
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AKU ČISTIČE NA OKNÁ

Nemáš chuť umývať okná? Čo tak ich povysávať? S originálnym aku 

čističom okien s odsávaním Kärcher je to skutočný zážitok. A práce 

bude ešte dôkladnejšia, ak hladké povrchy predčistíš aku stierkou. 

WV 2 Black Edition

 ■  Univerzálny – na všetky hladké povrchy v domácnosti

 ■  Vrátane rozprašovacej fľaše, návleku z  mikrovlákna, úzkej 

sacej hubice a koncentrátu na čistenie okien

Technické údaje

Nádrž na špinavú vodu: 100 ml

Čistiaci výkon na jedno nabitie batérie: cca 105 m² 

Pracovná šírka sacích hubíc: 280 + 170 mm

Hmotnosť: 600 g

Obj. č.: 1.633-426.0

Cena v €*: 81,99

WV 6 Plus

 ■  Vytrvalý – s extra dlhou dobou chodu a inovatívnou tech-

nológiou stierok pre ešte fl exibilnejšie použitie

 ■  Vrátane rozprašovacej fľaše, návleku z mikrovlákna a kon-

centrátu na čistenie okien

Technické údaje 

Nádrž na špinavú vodu: 150 ml

Čistiaci výkon na jedno nabitie batérie: cca 300 m² 

Pracovná šírka odsávacej hubice: 280 mm

Hmotnosť: 760 g

Obj. č.: 1.633-510.0 

Cena v €*: 101,99

WV 5 Plus N

 ■  Kompaktný – perfektný štart do elektrického čistenia okien

 ■  Vrátane rozprašovacej fľaše, návleku z mikrovlákna a kon-

centrátu na čistenie okien

Technické údaje

Nádrž na špinavú vodu: 100 ml

Čistiaci výkon na jedno nabitie batérie: cca 210 m²

Pracovná šírka sacej hubice: 280 mm

Hmotnosť: 700 g

Obj. č.: 1.633-440.0

Cena v €*: 91,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

 ■ Čistenie bez prestávky vďaka vymeniteľnej batérii

 ■  vrátane návleku z mikrovlákna, rozprašovacej

fľaše, koncentrátu na čistenie okien, úzkej sacej 

hubice, náhradnej batérie a nabíjacej stanice

Obj. č.: 1.633-447.0

   Cena v €*: 121,99

WV 6 + KV 4

 ■  Vytrvalec v kombinácii s vibrapadom KV 4

 ■  Vrátane utierky a koncentrátu na čistenie okien

Obj. č.: 1.633-570.0

   Cena v €*: 142,-

WV 2 + KV 4

 ■  Univerzálne zariadenie v kombinácii 

s vibrapadom KV 4

 ■  Vrátane utierky a koncentrátu na čistenie okien

Obj. č.: 1.633-218.0

   Cena v €*: 121,99

Technické údaje pre KV 4 nájdeš na strane 57.* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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WV 6 Plus 1.633-510.0 150 100 cca 300 m2 = 100 okien 170  280 –  ■  ■  –

WV 6 + KV 4 1.633-570.0 150 100 cca 300 m2 = 100 okien 170 280  ■ –  ■ –

WV 2 Black Edition 1.633-426.0 100 35 cca 105 m2 =  35 okien 185 280 + 
170

–  ■   ■  –

WV 2 + KV 4 1.633-218.0 100 35 cca 105 m2 =  35 okien 185 280  ■ –  ■  –

WV 5 Plus N 1.633-440.0 100 35 cca 210 m2 =  69 okien 185 280 –  ■   ■  –

WV 5 Plus N
Non-Stop Cleaning 
Kit

1.633-447.0 100 35 cca 210 m2 =  69 okien 185 280 –  ■  ■  ■

Akumulátorové čističe okien s odsávaním

PREHĽAD PRODUKTOV RADU WV:

AKU ČISTIČE NA OKNÁ
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KV 4 1.633-920.0 180 35 cca 100 m2 = 33 okien 160 1,6  ■

Aku stierka

 ■ Štandardná výbava
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EXTRA. PRAKTICKÉ.

Nedá sa? To my nepoznáme! S naším originálnym príslušenstvom sme mysleli 

na všetko. S ním sa bravúrne a bez problémov zvládne každé čistenie.

AKU ČISTIČE NA OKNÁ 
PRÍSLUŠENSTVO A ČISTIACE PROSTRIEDKY 
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Vibrapad KV4
Objedn. č.: 1.633-920.0

Cena v €*: 81,99

Sacia hubica
WV 6 Obj. č.: 2.633-512.0

Cena v €*: 28,99

WV 2 Obj. č.: 2.633-112.0

Cena v €*: 15,99

Náhradná stierka (krátka)
WV 6 Obj. č.: 2.633-513.0

Cena v €*: 14,99

WV 2 Obj. č.: 2.633-104.0

Cena v €*: 9,99

(Náhradný) sieťový adaptér 
pre WV 2, WV 1 a KV 4
Objedn. č.: 2.633-107.0

Cena v €*: 14,99

Rýchlonabíjací sieťový 
adaptér WV 6
Objedn. č.: 2.633-511.0

Cena v €*: 30,99

Súprava s rozprašovacou 
fľašou
Objedn. č.: 2.633-129.0

Cena v €*: 19,99

Predĺženie 
Objedn. č.: 2.633-144.0

Cena v €*: 45,-

Náhradná stierka (dlhá)
WV 6 Obj. č.: 2.633-514.0

Cena v €*: 14,99

WV 2 Obj. č.: 2.633-005.0

Cena v €*: 9,99

WV 1 Obj. č.: 2.633-128.0 

Cena v €*: 8,99

Pohodlná výmena stierok
Aj stierky aku čističa okien s odsávaním s dlhou životnosťou sú 

opotrebiteľné diely, ktoré sa musia pri príslušnom opotrebení 

vymeniť, aby boli výsledky čistenia vždy bezchybné. Samotná 

výmena je veľmi jednoduchá a pohodlná.

Špeciálne riešenia na špeciálne použitie
Špeciálne použitie si vyžaduje špeciálne príslušenstvo. Na  

vysoko položené plochy, ako sú svetlíky alebo stropné zrkadlá, 

je možné dokúpiť  príslušnú predlžovaciu súpravu. Na malé 

plochy,

ako sú malé delené okná, zas úzku saciu hubicu.

Vhodné náhradné nabíjačky
Obidva sieťové adaptéry je možné v prípade poškodenia alebo 

straty zakúpiť ako náhradné diely.

Čistiace prostriedky
Koncentrovaný čistič na okná na čistenie všetkých vodoodol-

ných, hladkých povrchov, ako je sklo, okná, zrkadlá, sprchova-

cie kúty atď. bez šmúh. Umožňuje lepšie stekanie dažďovej 

vody a odďaľuje opätovné znečistenie.

Predčistenie – s vibrovaním alebo klasicky
Na dôkladné predčistenie okien a iných hladkých povrchov v 

domácnosti. Podľa výberu manuálne s rozprašovacou fľašou a 

návlekom z mikrovlákna alebo elektricky s vibrujúcou aku 

stierkou a utierkou.

Čistiace prostriedky 500 ml
Objedn. č.: 6.295-840.0

Cena v €*: 8,-

4 kusy v balení 4x20 ml
Objedn. č.: 6.295-302.0

Cena v €*: 7,99
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Návleky z mikrovlákna 
Objedn. č.: 2.633-100.0

Cena v €*: 12,99

Náhradná batéria pre 
WV 5  
Objedn. č.: 2.633-123.0

Cena v €*: 26,99

Návlek pre WV z mikro-
vlákna pre exteriér 
Objedn. č.: 2.633-131.0

Cena v €*: 14,99

Návlek z mikrovlákna pre 
interiér 
Objedn. č.: 2.633-130.0

Cena v €*: 12,99

Nabíjacia stanica a 
náhradná batéria pre WV 
5  
Objedn. č.: 2.633-116.0

Cena v €*: 55,99

Návlek pre KV 4
Objedn. č.: 2.633-132.0

Cena v €*: 17,99

Návleky pre exteriér a návlek pre KV 4
Ideálny na vonkajšie sklá: Návlek na suchý zips pre sprejové 

fľaše Extra a Štandard. 2 kusy návlekov v balení, vrátane 

škrabky na odstraňovanie priľnutých nečistôt. Utierka so 

suchým zipsom na jednoduché odstraňovanie špiny z všetkých 

hladkých povrchov pomocou vibrujúcej aku stierky KV 4.

Praktické návleky z mikrovlákna
Návlek na utieranie z mikrovlákna sa postará o optimálne 

odstránenie špiny z všetkých hladkých povrchov. Návlek z 

mikrovlákna pre vnútorné hladké plochy na optimálne odstra-

ňovanie špiny pre sprejové fľaše Extra a Štandard. 2 kusy 

návlekov v balení.

Čistenie bez konca
Vďaka náhradnej batérii pre akumulátorový vysávač WV 5 je to 

možné. Súprava sa skladá z nabíjacej stanice a náhradnej baté-

rie pre akumulátorový vysávač na okná WV 5. V nabíjacej sta-

nici je možné nabíjať a odkladať samostatnú batériu ako aj 

kompletný akumulátorový vysávač na okná.
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NÁŠ TIP

  Používaj teraz s parnými čističmi Kärcher najlacnejší, najjedno-

duchší, najbezpečnejší a najekologickejší čistiaci prostriedok na 

svete: vodu z vodovodu. Viac nie je treba. 

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE
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* Testy preukázali, že 30-sekundovým čistením po častiach s

 max. úrovňou pary s parným čističom Kärcher je možné od 

 strániť 99,999 % obalených vírusov, ako je koronavírus   

 alebo chrípka (s výnimkou vírusu hepatitídy-B) na bežných  

 hladkých pevných povrchoch v domácnosti 

 (testovacia baktéria: Modifi ed-Vaccinia-Ankara-Virus).

** Pri dôkladnom čistení s parným čističom Kärcher je možné  

 zabiť 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií bežných  

 hladkých pevných povrchoch, za predpokladu, že je rýchlosť  

 čistenia 30 cm/s pri max. úrovni pary 

 (testovacia baktéria: Enterococcus hirae).

Zabíja až 99,999 % koronavírusu * 
a baktérií **
Kärcher otestoval svoje parné čis-

tiče v nezávislom laboratóriu, aby 

zaistil ich účinnosť v boji proti 

vírusom. Výsledok: ak sa čističe 

používajú správne, dokážu zabiť 

až 99,999 % vírusov *, ako je 

napríklad koronavírus alebo 

chrípka, a 99,99 % bežných domá-

cich baktérií ** z pevných povr-

chov. Keďže v súčasnosti sú dezin-

fekčné prostriedky vyhradené 

predovšetkým pre ambulantnú a 

ústavnú starostlivosť, parné čističe 

môžu výrazným spôsobom pri-

spieť ku všeobecnej hygiene 

– v domácnostiach, ako aj v 

komerčnom a priemyselnom

použití.

Para namiesto chémie
Kombinácia tlaku, rýchlosti a tep-

loty robí paru efektívnou. Mik-

roskopické čiastočky pary pre-

niknú aj do ťažko prístupných škár 

a najmenších priehlbín a uvoľnia 

zažratú špinu. 

Keďže sa nepoužívajú žiadne che-

mické čistia-ce prostriedky, nevy-

tvárajú sa na čistých povrchoch 

žiadne zvyšky spôsobujúce aler-

gie. To poteší alergikov. A rodičov 

malých detí.

  Jedno čo a jedno kde v dome: Pomocou multi-
funkčného parného čističa Kärcher bude všetko 
jednoducho skutočne čisté. 

PLNOU PAROU 
VPRED!

Viac detailov o parnom čistení 

nájdete tu: 

www.karcher.sk
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Čo má čistenie po dlahy spoločné so žehlením? Oboje sa dá per-

fektne vybaviť parným čističom Kärcher. S všestranne použiteľným 

parným žehliacim systémom SI 4 EasyFix Premium Iron vrátane 

aktívnej žehliacej dosky AB 1000 sa žehlenie stáva koníčkom. Kon-

štantne vysoký tlak pary uľahčuje v spojení s aktívnym odsávaním 

pary žehliacej dosky žehlenie hrubých látok. A ušetrí až 50 percent 

času žehlenia.

WOW – TÁTO PARA DOKÁŽE VIAC!

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE
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Aktívne odsávanie pary
Pre lepšie prenikanie pary, 

vyschnuté prádlo a lepšie pri-

ľnutie na žehliacu dosku.

Funkcia nafukovania
Pre šetrné žehlenie – bez 

odtlačkov. Na vzduchovom 

vankúši je možné jednodu-

cho a pohodlne bez záhy-

bov vyžehliť aj náročné 

textílie. 

Permanentne dopĺňateľná a 
odnímateľná nádrž na vodu
Žehlenie bez prerušovania a 

pohodlné plnenie vody.

Kvalitná parotlaková žehlička 
EasyFinish
Vysoký tlak pary, perfektne 

prednastavená teplota a nová 

vylepšená žehliaca plocha s ľah-

kým chodom sa postarajú o per-

fektné výsledky žehlenia.

Parný čistič SC 4 EasyFix Iron s 
kompletným príslušenstvom (v 
súprave)
Viac než len žehlenie: hodí sa aj 

na univerzálne čistenie domác-

nosti. Vrátane súpravy na čiste-

nie podlahy EasyFix pre žiarivo 

čisté podlahy.

SI 4 EasyFix Iron

Plošný výkon: cca 100 m2

Doba nahrievania: 4 min

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

Tlak pary: max. 3,5 bar

Objedn. č.: 1.512-462.0

Cena v €*: 591,99

NOVÉ

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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Stačí zapnúť a po 30 sekundách sa môže práca začať – tak rýchlo to ide 

s parným mopom SC 3 Upright EasyFix. A super ľahko. Vďaka 3-stupňo-

vej regulácii prietoku pary sa nedá nič pokaziť. Jednoducho vyber prís-

lušný symbol podlahovej krytiny a optimálny prietok pary sa nastaví 

automaticky – dokonca aj koberce sa oživia. Jednoducho odnímateľná a 

kedykoľvek dopĺňateľná nádrž na čistú vodu umožňuje prácu bez pre-

rušovania. Šikovný a praktický: Svetelný LED pruh informuje farebnými 

signálmi o pripravenosti na použitie. 

VEĽMI JEDNODUCHÉ POUŽITIE 
OKAMŽITE PRIPRAVENÝ

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE
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Krátka doba nahrievania 
Stačí jednoducho zapnúť a po 

30 sekundách môže práca začať.

Regulácia prietoku pary
Tri prednastavenia ideálneho prie-

toku pary na drevené podlahy, 

dlažbu a koberce. 

Vďaka veľmi jednoduchým symbo-

lom sa dajú bez námahy odčítať a 

nastaviť.

Svetelný LED pruh 
Jednoduché farebné hlásenie o pre-

vádzkovom stave: Červené pulzo-

vanie signalizuje nahrievanie, 

zelené svietenie pripravenosť na 

použitie.

Podlahová hubica EasyFix 
Komfortný systém so suchým zipsom 

umožňuje jednoduché upínanie a ľahké sní-

manie utierky na podlahu z mikrovlákna 

bez kontaktu so špinou.

Práca bez prerušovania
Nádrž na čistú vodu je možné 

kedykoľvek jednoducho vybrať 

a naplniť vodou. Bez prerušova-

nia práce.

Inteligentná odvápňovacia kar-
tuša
Vďaka automatickému odvápňo-

vaniu naplnenej vody nie je 

potrebné manuálne odvápňova-

nie, čo súčasne zaručuje dlhú 

životnosť stroja.

Klzák na koberce 
Špeciálne na rýchle a pohodlné oživenie 

kobercov. Jednoducho sa upevňuje na 

podlahovú hubicu EasyFix.

SC 3 Upright EasyFix

Plošný výkon: cca 60 m2

Doba nahrievania: 0,5 min

Objem nádrže: 0,5 l

Regulácia prietoku pary 3-stup.

Objedn. č.: 1.513-300.0 

Cena v €*: 172,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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* Testy preukázali, že 30-sekundovým čistením po častiach s max. úrovňou pary s parným čističom Kärcher je  

 možné odstrániť 99,999 % obalených vírusov, ako je koronavírus alebo chrípka (s výnimkou vírusu hepatitídy-B)  

 na bežných hladkých pevných povrchoch v domácnosti (testovacia baktéria: Modifi ed-Vaccinia-Ankara-Virus).

** Pri dôkladnom čistení s parným čističom Kärcher je možné zabiť 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií  

 bežných hladkých pevných povrchoch, za predpokladu, že je rýchlosť čistenia 30 cm/s pri max. úrovni pary

 (testovacia baktéria: Enterococcus hirae).

***  Pri dôkladnom čistení parným čističom Kärcher je čistiaci výkon lepší ako pri čistení ručným mopom a čistiacim 

prostriedkom. Testované podľa medzinárodných výkonových noriem.

VÝHODY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

■ Multifunkčné využitie v celom 

dome.

■ Zabíja až 99,999 % koronavírusu * 

a baktérií **

■ Čistí dôkladnejšie ako bežné me-

tódy (mop a čistiace prostriedky)***.

■ Flexibilný kĺb a plochá podlahová 

hubica EasyFix umožňujú čistenie 

takmer pod každým nábytkom.

■ Upevňovanie a odstraňovanie 

utierky na podlahu šetriace chrbát – 

úplne bez kontaktu so špinou – po-

mocou komfortného systému su-

chých zipsov.

■ Klzák na koberce umožňuje jedno-

duché oživenie textilných podlaho-

vých krytín.

S PAROU NA VŠETKÝCH
PODKLADOCH

Sú všestranné, obratné a presne také, aké majú multi-

funkčné stroje byť. Čističe nielen na podlahy SC 1 až 

SC 5. Pomocou podlahovej hubice vyčistia kameň a 

dlažbu, ako aj parkety alebo laminát s ochrannou 

vrstvou. Ale zvládnu aj kuchyňu: s ručnou hubicou 

pracovnú dosku a odsávač pár. S malou kruhovou kef-

kou vodovodný kohútik, škáry a kuchynský drez. To 

isté platí pre kúpeľňu s umývadlom, sprchou, zrkadlom 

a WC.

To všetko vyčistia do hĺbky pórov, úplne bez chemic-

kých zvyškov. V kuchynskom dreze čerstvo vyčiste-

nom parou bez zvyškov čistiacich prostriedkov si 

každý rád umyje šalát. Rovnako aj našich maličkých 

nechávame s lepším pocitom hrať sa na parou vyčiste-

nej a hygienicky čistej podlahe.

Parné čističe Kärcher čistia ekologicky iba vodou z 

vodovodu, čím sa šetrným spôsobom postarajú o čis-

totu až do hĺbky pórov v celom dome.

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE
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Všestranné príslušenstvo
Na každé použitie správne príslušenstvo –

pre čistotu až do hĺbky pórov v celom dome.

Hygienická čistota bez chémie
Parné čističe Kärcher odstránia 99,99 % všetkých 

bežných baktérií v domácnostiach na tvrdých plo-

chách – a to úplne bez chémie, iba pomocou pary. 

Potrebná je iba voda z vodovodu.

Efektívna lamelová technológia
Vďaka lamelám na spodnej strane podlahovej 

hubice EasyFix ostáva para dlho na podlahe a 

postará sa o optimálne výsledky čistenia.

Ideálne čistenie pod nábytkom
Vďaka plochému tvaru a fl exibilnému kĺbu sa 

podlahová hubica EasyFix dostane bez problémov 

aj pod nábytok.

Pohodlný systém so suchým zipsom
Jednoduché upevnenie utierky na podlahovú 

hubicu EasyFix, zaručene bez zošmyknutia. 

Odníma sa bez kontaktu so špinou.

Aj na textilné podlahové krytiny
Vďaka jednoducho upevniteľnému klzáku na 

koberce.

41

2
5

63
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Rad parných čističov Kärcher ponúka na každé použitie vhodné rieše-

nie. Od výkonného univerzálneho čističa na veľké plochy cez parný 

mop na šetrné čistenie podláh až po praktický ručný parný čistič na 

menšie použitie v prípade potreby.

SC 4 EasyFix Iron

■  Komfortný: perfekcia čistenia a žehlenia

■  Odnímateľná, permanentne dopĺňateľná nádrž na vodu pre prácu 

bez prerušenia

■  So súpravou na čistenie podlahy EasyFix a novou parotlakovou 

žehličkou EasyFinish

Technické údaje

Plošný výkon: cca 100 m2

Doba nahrievania: 4 min, Tlak pary: max. 3,5 bar

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

Obj. č.: 1.512-461.0 

Cena v €*: 356,99

SC 5 EasyFix Iron

■ Najsilnejší: perfektný výkon, perfektná manipulácia.

■  S funkciou VapoHydro (pridávanie horúcej vody)

pre ešte efektívnejšie čistenie a s novou parotlakovou žehličkou 

EasyFinish

Technické údaje

Plošný výkon: cca 150 m2

Doba nahrievania: 3 min, Tlak pary: max. 4,2 bar

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

Obj. č.: 1.512-536.0

Cena v €*: 478,99

SC 5 EasyFix Iron Plug SC

■  Utierka na podlahu a návlek na ručnú hubicu z kvalitného mikrovlákna

■ Uzatvárací systém poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným 

   použitím a hrajúcimi sa deťmi.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 150 m2

Doba nahrievania: 3 min, Tlak pary: max. 4,2 bar

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

Obj. č.: 1.512-530.0

Cena v €*: 407,99

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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SC 3 EasyFix

 ■ Vždy pripravený: nonstop para. Okamžite pripravený na štart

 ■  Permanentne dopĺňateľná nádrž na vodu pre prácu bez prerušenia

 ■  Žiadne dodatočné odvápňovanie vďaka odvápňovacej technológii

Technické údaje

Plošný výkon: cca 75 m2

Doba nahrievania: 0,5 min, Tlak pary: max. 3,5 bar

Objem nádrže: 1 l

Obj. č.: 1.513-110.0 

Cena v €*: 162,99

SC 4 EasyFix SK Set

 ■ Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, 

   ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.

 ■ Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 100 m2

Doba nahrievania: 4 min, Tlak pary: max. 3,5 bar

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

Obj. č.: 9.733-001.0

Cena v €*: 254,-

SC 4 EasyFix

 ■ Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, 

ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.

 ■ Prietok pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 100 m2

Doba nahrievania: 4 min, Tlak pary: max. 3,5 bar

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

Obj. č.: 1.512-450.0

Cena v €*: 234,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

AKCIA
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Mop, handra či špongia nesiahajú našim parným čističom v oblasti čistia-

ceho výkonu ani po päty. Tie sú v predaji v rôznych verziách a veľkos-

tiach. A aj ten najmenší z nich spoľahlivo odstráni

99,99* percent všetkých baktérií z povrchov.

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE

SC 2 Deluxe EasyFix

 ■  Inovatívny: s LED kontrolkami na signalizovanie pripra-

venosti na prevádzku

 ■ So súpravou na čistenie podlahy EasyFix

 ■ Vrátane extra dlhej tašky na príslušenstvo

Technické údaje

Plošný výkon: cca 75 m2

Doba nahrievania: 6,5 min, Tlak pary: max. 3,2 bar

Objem nádrže: 1 l

Obj. č.: 1.513-243.0 

Cena v €*: 162,99

SC 3 Upright EasyFix

 ■  3-stupňová regulácia prietoku pary so symbolmi podlahových krytín

 ■  Odnímateľná, permanentne dopĺňateľná nádrž na vodu pre prácu bez 

prerušenia

 ■ Žiadne dodatočné odvápňovanie vďaka odvápňovacej technológii

Technické údaje

Plošný výkon: cca 60 m2

Doba nahrievania: 0,5 min, Objem nádrže: 0,5 l

Regulácia prietoku pary 3-stup. (dlažba, koberec, drevo)

Obj. č.: 1.513-300.0 

Cena v €*: 172,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

SC 3 EasyFix SK Set

 ■ Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hu-

bice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.

 ■ Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.

 ■ Prietok pary prispôsobiteľný príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 75 m2

Doba nahrievania: 0,5 min, Tlak pary: max. 3,5 bar

Objem nádrže: 1 l

Obj. č.: 9.714-064.0 

Cena v €*: 185,-

AKCIA



79

 *    Pri dôkladnom čistení pomocou parného čističa Kärcher sa odstráni 99,99 percent všetkých bežných baktérií na bežných domácich tvrdých plochách.

**  EN 1822:1998

SC 1

 ■  Rýchlo poruke a perfektný pre prípad rýchlej potreby

 ■  Jednoduché odkladanie vďaka kompaktnému tvaru

Technické údaje

Plošný výkon: cca 20 m2

Doba nahrievania: 3 min, Tlak pary: max. 3 bar

Objem nádrže: 0,2 l

Obj. č.: 1.516-300.0

Cena v €*: 81,99

SC 1 EasyFix

 ■ Riešenie 2 v 1: ručný parný čistič a parný mop

 ■  Kompaktný tvar, intenzívny ráz pary (3 bar).

 ■ So súpravou na čistenie podlahy EasyFix

Technické údaje

Plošný výkon: cca 20 m²/h

Doba nahrievania: 3 min, Tlak pary: max. 3 bar

Objem nádrže: 0,2 l

Obj. č.: 1.516-330.0 

Cena v €*: 101,99

SC 2 EasyFix 

 ■  Začiatočník: ľahký, kompaktný, na začiatok ten správny

 ■  So súpravou na čistenie podlahy EasyFix

Technické údaje

Plošný výkon: cca 75 m2

Doba nahrievania: 6,5 min, Tlak pary: max. 3,2 bar

Objem nádrže: 1 l

Obj. č.: 1.512-050.0 

Cena v €*: 126,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE

Parný vysávač SV 7 v sebe spája výhody parných čističov so 

silnými stránkami suchých vysávačov. Multifunkčný stroj 3 v 1, 

ktorý nemá páru. Veď kto už dokáže povysávať omrvinky, pritom 

zotrieť podlahu a súčasne ju opäť vysušiť?

Parný vysávač SV 7

 ■  Zariadenie 3 v 1: Naparovanie, odsávanie a sušenie v jed-

nom kroku.

 ■  Viacstupňový fi ltračný systém s vodným fi ltrom, fi ltrom na 

veľké nečistoty, penovým fi ltrom a fi ltrom HEPA*.

 ■  Plynulá práca vďaka systému 2 nádrží.

Technické údaje

Príkon: 2 200 W, Tlak pary: max. 4 bar

Objem nádrže: 0,45 l (kotol) + 0,5 l dopĺňacia nádrž

Regulácia prietoku pary 5-stupňová; regulácia sacej sily 

4-stupňová

Obj. č.: 1.439-410.0

Cena v €*: 521,-

AKCIA
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SC 5 EasyFix Iron  ■ 1.512-536.0 2 200 4,2 3 cca 150 0,5 1,5  ■  ■  ■

SC 5 EasyFix 1.512-530.0 2 200 4,2 3 cca 150 0,5 1,5  ■  ■  ■

SC 4 EasyFix Iron  ■ 1.512-461.0 2 000 3,5 4 cca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■

SC 4 EasyFix SK Set 9.733-001.0 2 000 3,5 4 cca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■

SC 4 EasyFix 1.512-450.0 2 000 3,5 4 cca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■

SC 3 EasyFix 1.513-110.0 1 900 3,5 0,5 cca 75 – 1,0  ■  ■  ■

SC 3 EasyFix SK Set 9.714-064.0 1 900 3,5 0,5 cca 75 – 1,0  ■  ■  ■

SC 3 Upright EasyFix 1.513-300.0 1 600 – 0,5 cca 60 – 0,5  ■  ■  ■ **

SC 2 Deluxe EasyFix 1.513-243.0 1 500 3,2 6,5 cca 75 1,0 – –  ■  ■

SC 2 EasyFix 1.512-050.0 1 500 3,2 6,5 cca 75 1,0 – –  ■  ■

SC 1 EasyFix 1.516-330.0 1 200 3,0 3 cca 20 0,2 – –  ■  ■

SC 1 1.516-300.0 1 200 3,0 3 cca 20 0,2 – –  ■ –

Parné čističe

PRIRODZENE: PARA

SI 4 EasyFix Iron *  ■ 1.512-462.0 2 000 3,5 4 cca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■

Parná žehliaca stanica

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE

 * Vrátane aktívnej žehliacej dosky AB 1000

** Bez predlžovacích trubícS novou parotlakovou žehličkou EasyFinish.

Štandardná výbava
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PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE
PRÍSLUŠENSTVO
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Aj pre naše parné čističe a parné vysávače ponúkame bohatý program 

príslušenstva. Parné čistenie v domácnosti je tak oveľa cielenejšie. A tým 

podstatne efektívnejšie.

PRÍSLUŠENSTVO 
PODĽA VÁŠHO

ŽELANIA

Tu splníme viac želaní ohľadom 

príslušenstva:

www.karcher.sk
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OSVIEŽUJÚCI KÚPEĽ

Či obkladačky, škáry, zrkadlá alebo armatúry: Každé miesto v kúpeľni 

si vyžaduje špeciálne čistenie a ošetrenie. Pomocou vhodných 

pomôcok sa z parného čističa stáva kúpeľňový majster.

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE
PRÍSLUŠENSTVO NA ČISTENIE KÚPEĽNE



AKCIA

AKCIA
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Čisté zrkadlá a okná
Pomocou hubice na okná pre parný čistič dodáte lesk sklene-

ným plochám. Hodí sa na čistenie okien a zrkadiel. Pohodlne a 

bez šmúh.

Dočista vykefované
Zámena je vylúčená: súprava kruhových kefi ek s 2 kefkami v 

rôznych farbách, aby sa napríklad kefka na toaletu nepoužívala 

na čistenie umývadla. Na väčšie plochy, ako je napríklad vaňa, 

sa ideálne hodí veľká kruhová kefka.

Užitočné doplnky
Power tryska s predĺžením dodá bodovej tryske ešte vyššiu 

čistiacu silu. Na jednoduché a ekologické čistenie kútov a iných 

ťažko prístupných miest.

Dobre vybavený utierkami
So súpravou utierok z mikrovlákna pre kúpeľne budete 

vždy dobre vybavený: 

Dve utierky na dlažbu, jedna abrazívna utierka na zvyšky 

vodného kameňa a mydla a jedna leštiaca utierka na 

zrkadlá. Súprava návlekov z mikrovlákna na ručnú hubicu 

(2 návleky) spoľahlivo odstráni znečistenie z armatúr.

Súprava utierok z mikro-
vlákna pre podlahovú 
hubicu EasyFix na čistenie 
kúpeľne
Objedn. č.: 2.863-266.0

Cena v €*: 36,99

Súprava kruhových kefi ek
Objedn. č.: 2.863-264.0

Cena v €*: 12,-

Kruhová kefka veľká
Objedn. č.: 2.863-022.0

Cena v €*: 15,99

Hubica na okná
Objedn. č.: 2.863-025.0

Cena v €*: 17,-

Súprava s power tryskou
Objedn. č.: 2.863-263.0

Cena v €*: 11,99

Súprava návlekov z mik-
rovlákna na ručnú hubicu
Objedn. č.: 2.863-270.0

Cena v €*: 24,99
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PERFEKTNÝ POMOCNÍK V KUCHYNI

V kuchyni sa varí, pečie, fŕka a maškrtí. A kto to uprace? Samo-

zrejme parný čistič Kärcher. Vďaka špeciálnemu príslušenstvu 

úplne bez problémov.

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE
PRÍSLUŠENSTVO NA ČISTENIE KUCHYNE
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Rýchlym spôsobom
Vďaka inovačným jednorazovým utierkami budete mať v 

budúcnosti vždy poruke čerstvú utierku. Jednoducho polož 

podlahovú hubicu na utierku a pusti sa do práce. Vďaka poho-

dlnému systému so suchým zipsom sa utierka veľmi jednodu-

cho prichytí na podlahové hubice SC EasyFix príp. EasyFix 

Mini. Vždy 15 utierok na jedno balenie. Súprava utierok z kva-

litnej bavlny s 2 širokými handrami na podlahu a 3 froté 

návlekmi na ručnú hubicu.

Navlečené na hubicu
Kompletný program vďaka súprave utierok z mikrovlákna 

pre kuchyne: 

jeden návlek na ručnú hubicu na uvoľnenie nepoddajnej 

špiny napríklad na varnej doske, jedna antikorová utierka na 

digestor a spol., ako aj 2 utierky na podlahu. Mastné zvyšky 

v rúre na pečenie? Vďaka návlekom z mikrovlákna (2 kusy) 

na veľkú kruhovú kefku žiaden problém.

Viac funkcií
Dovybavenie SC 1 s predlžovacou hadicou nebude žiadny 

kút nedosiahnuteľný. Súprava na čistenie podlahy EasyFix 

premení ručný parný čistič bleskovo na parný mop 2 v 1.

Súprava utierok z mikro-
vlákna pre podlahovú 
hubicu EasyFix pre 
kuchyne
Objedn. č.: 2.863-265.0

Cena v €*: 36,99

Jednorazové utierky 
EasyFix
Objedn. č.: 2.863-299.0

Cena v €*: 11,99

EasyFix Mini
Objedn. č.: 2.863-300.0

Cena v €*: 10,99

Súprava froté utierok, 
široké 
Objedn. č.: 6.960-019.0

Cena v €*: 14,99

Súprava návlekov z mik-
rovlákna na veľkú kru-
hovú kefku
Objedn. č.: 2.863-243.0

Cena v €*: 15,99

Predlžovacia hadica pre SC 1
Objedn. č.: 2.863-021.0

Cena v €*: 27,99

Súprava na čistenie 
podlahy EasyFix pre SC 1
Objedn. č.: 2.863-268.0

Cena v €*: 40,99

Tvrdým spôsobom
Nechúlostivé povrchy sú ich terénom: 3 kefky s mosadznými 

štetinami v súprave zaručene nekapitulujú pred zatvrdnutou a 

nepoddajnou špinou. Tam, kde sa normálne musí dlho drhnúť, 

vybaví parná turbokefa svoju prácu za polovicu času. A bez 

námahy navráti lesk škáram a kútom.

Súprava kruhových kefi ek 
s mosadznými štetinami
Objedn. č.: 2.863-061.0

Cena v €*: 15,99

Parná turbokefa
Obj. č. 2.863-159.0

Cena v €*: 30,99
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Súpravy na podlahy
Súprava utierok na parné čistenie v kuchyni: 2 jemné utierky 

na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna, 1 jemný návlek 

na ručnú hubicu na uvoľnenie nepoddajných nečistôt, 1 utierka 

z mikrovlákna na čistenie antikorových plôch. 

Kefka a hubica
Veľká kruhová kefka so štetinami odolnými voči vysokým 

teplotám a škrabkou na odstraňovanie zažratej nečistoty, 

napr. mastnoty na sporáku. Znečistenia tohto druhu môžete 

pomocou škrabky jednoducho zoškrabať a potom pomocou 

kefky odstrániť. Ručná hubica s prídavnými štetinami na čis-

tenie malých plôch, ako sú sprchovacie kúty, obkladačky atď. 

Používa sa s poťahom alebo bez.

Viac funkcií
Sada utierok z mikrovlákna s abrazívom EasyFix sú určené 

pre odstránenie prichytenými nečistôt z kamenných podláh 

odolných proti poškriabaniu. Súprava utierok z mikrovlákna 

na podlahu obsahuje 2 jemné utierky na podlahu na lepšie 

uvoľňovanie a zbieranie špiny.

Kruhová kefka so  
škrabkou
Objedn. č.: 2.863-140.0

Cena v €*: 12,99

Súprava utierok z mikro-
vlákna na podlahu 
Objedn. č.: 2.863-173.0

Cena v €*: 19,99

Súprava utierok z mikro-
vlákna pre podlahovú 
hubicu EasyFix 
Objedn. č.: 2.863-259.0

Cena v €*: 26,-

Súprava utierok z mikro-
vlákna pre kuchyne 
Objedn. č.: 2.863-172.0

Cena v €*: 35,99

Ručná hubica
Objedn. č.: 2.884-280.0

Cena v €*: 19,99

Súprava na čistenie 
podlahy EasyFix pre SC 1
Objedn. č.: 2.863-280.0

Cena v €*: 40,99

Utierky pre EasyFix
Výmena utierky bez kontaktu so špinou: kvalitné utierky na 

podlahu z mikrovlákna EasyFix. Vďaka suchému zipsu sa rýchlo 

pohodlne upevňujú na podlahovú hubicu parného čističa 

EasyFix a EasyFix Mini.

Súprava utierok z mikro-
vlákna pre podlahovú 
hubicu EasyFix Mini 
Objedn. č.: 2.863-296.0

Cena v €*: 24,99

Súprava utierok z mikro-
vlákna s abrazívom 
EasyFix
Obj. č. 2.863-309.0

Cena v €*: 18,99

AKCIA
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VŠEVEDKOVIA

Úplne prirodzene a super účinne: V domácnosti je vodná para sku-

točný multitalent. Či už pri čistení, žehlení alebo odstraňovaní tapiet.

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE
ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO
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Kvalitná parotlaková 
žehlička EasyFinish
Objedn. č.: 2.863-310.0

Cena v €*: 152,99

Hubica na ošetrovanie 
textílií
Objedn. č.: 2.863-233.0

Cena v €*: 17,99

Žehliaca doska AB 1000
Obj. č. 2.884-933.0

Cena v €*: 254,99

Odstraňovač tapiet
Objedn. č.: 2.863-062.0

Cena v €*: 50,99

Súprava s podlahovou 
hubicou EasyFix
Objedn. č.: 2.863-267.0

Cena v €*: 35,99

Súprava s podlahovou 
hubicou EasyFix Mini
Objedn. č.: 2.863-280.0

Cena v €*: 40,99

Klzák na koberce
Objedn. č.: 2.863-269.0

Cena v €*: 17,99

Klzák na koberce Mini
Objedn. č.: 2.863-298.0

Cena v €*: 18,99

Odvápňovacia kartuša
Objedn. č.: 2.863-018.0 

Cena v €*: 15,99

Odvápňovací prášok
Objedn. č.: 6.295-987.0 

Cena v €*: 9,99

Čistejšia podlaha
Súpravy s podlahovou hubicou EasyFix alebo EasyFix Mini s 

pohodlným systémom so suchým zipsom ako aj príslušnou 

utierkou na podlahy z mikrovlákna. Na oživenie kobercov 

zasuň podlahovú hubicu jednoducho do príslušného klzáka na 

koberce.

Silní pomocníci
Jednoducho sviežejšie: Hubica na ošetrovanie textílií vyhladí 

textílie a odstráni zápach. A keď je potrebné vynoviť steny? 

Tak odstraňovač tapiet pomocou veľkého množstva pary a 

malej námahy odstráni každú tapetu a nepekné zvyšky lepidla.

Vyžehlené šaty
Pohodlne a rýchlo: V kombinácii so žehliacou doskou, aktívnym 

odsávaním pary a 7-stupňovým prestavením výšky podáva 

nová parotlaková žehlička EasyFinish s ideálnym nastavením 

teploty, vylepšenou žehliacou plochou a automatickým vypína-

ním perfektné výsledky.

Jednoduché odvápňovanie
Vďaka odvápňovacej kartuši pre SC 3 EasyFix a SC 3 Upright 

EasyFix sa naplnená voda automaticky a účinne odvápňuje, čím 

sa predlžuje životnosť stroja. Všetky ostatné parné čističe

Kärcher sa dajú rýchlo a efektívne odvápniť pomocou odváp-

ňovacieho prášku. 

Ten je vhodný aj pre kávovary, rýchlovarnékanvice a podobne.

NOVÉ
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EXTRA ČISTOTA

Len samotný parný čistič SV 7 je bomba. A s doplnkovými pro-

duktmi je absolútne neporaziteľný: čistota až do posledného kúta a 

čerstvá vôňa všade dookola.

PARNÉ ČISTIČE A PARNÉ VYSÁVAČE
PRÍSLUŠENSTVO PARNÉ VYSÁVAČE
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* EN 1822:1998

Bezpečná hygiena
Na každé použitie parného vysávača SV 7 tá správna kruhová 

kefka – vďaka súprave kruhových kefi ek so 4 farbami. Vysoko 

výkonný fi lter HEPA zachytí 99,9 percent všetkých čiastočiek 

väčších než 0,3 μm. Peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov 

sa spoľahlivo odfi ltrujú.

SV súprava kruhových 
kefi ek
Objedn. č.: 2.860-231.0

Cena v €*: 18,99

HEPA fi lter*
Objedn. č.: 2.860-229.0

Cena v €*: 30,99

Bez peny v nádrži na vodu
Odpeňovací prostriedok FoamStop okamžite účinkuje proti 

rušivej pene. Jednoducho pridajte jeden vrchnák prípravku do 

vodnej fi ltračnej nádrže parného vysávača. Objednať sa môže s 

neutrálnou alebo citrusovou vôňou bez alergénov.

Odpeňovač FoamStop neutrálny, 125 ml
Objedn. č.: 6.295-873.0 

Cena v €*: 9,99

Odpeňovač FoamStop citrus, 125 ml
Objedn. č.: 6.295-874.0

Cena v €*: 11,99
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NÁŠ TIP

  Menej je viac! Tam, kde predtým boli potrebné nespočetné čistiace 

pomôcky, stačí dnes len jedno jediné zariadenie. Skutočne potrebu-

ješ všetky tie vedrá, lopatky, handry a kefy? Ak nie: rýchlo s nimi 

preč – a sem s Kärcherom. 

MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE 
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Viacúčelové vysávače
Špina má mnoho tvárí. Ako dobre, 

že existujú odolné viacúčelové 

vysávače Kärcher, ktoré pozbierajú 

každý druh špiny. Pre nekompro-

misnú čistotu v dome a okolo domu 

Bez výhovoriek.

Špeciálne viacúčelové vysávače
V byte. V  diel ničke. V aute. Pri reno-

vácii. Naše špeciálne viacúčelové 

vysávače vybavené špeciálnym prí-

slušenstvom vyriešia aj tie najzloži-

tejšie problémy v oblasti čistenia. 

Akumulátorové viacúčelové vysávače
Pre maximálnu voľnosť pohybu v priestoroch 

bez elektrickej zásuvky. A s plnou funkčnos-

ťou našich viacúčelových vysávačov.

Vysávače popola a suchých hmôt
Či už popol z grilovania v lete alebo popol z 

krbu v zime: Vysávače popola a suchých 

hmôt Kärcher odstránia všetky zvyšky 

popola. Spoľahlivo. Rýchlo. Dôkladne. Bez-

pečne. Čisto. 

Tepovače-extraktory
Pre alergikov, vlastníkov zvierat a priateľov 

čistoty až do hĺbky vlákien: Tepovače-extrak-

tory Kärcher na hĺbkové čistenie textilných 

plôch.

SKUTOČNÉ 
MULTITALENTY

1

2

3

4

5

Viac detailov o našich multitalen-

toch nájdete tu:

www.karcher.sk
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Extrémna odolnosť. Silný sací výkon. Komfort a jednoduché 

ovládanie. Na naše univerzálne použiteľné a obdivuhodne 

energeticky efektívne viacúčelové vysávače je spoľahnutie. V 

každej situácii. Rôzne veľkosti nádob a rozličná výbava sa 

postarajú o to, aby tieto zariadenia ešte lepšie vyhovovali 

individuálnym požiadavkám. 

DOBRE STAVANÝ

MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE
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WD 6 P Premium

Spotreba energie: 1 300 W

Veľkosť nádoby: 30 l

Materiál nádoby: Antikoro

Pripájací kábel: 6 m

Objedn. č.: 1.348-272.0

Cena v €*: 254,-

Jednoduché vyberanie fi ltra
Patentovaná inovatívna technológia 

pre rýchle a pohodlné vyberanie fi l-

tra a vyprázdňovanie bez kontaktu so 

špinou.

Praktická funkcia fúkania
Ťažko prístupné miesta jednoducho 

vyfúkate dočista.

Vypúšťacia skrutka na 
nádobe
Pre pohodlnú likvidá-

ciu nasatej vody.

Zásuvka s automatickým zapínaním 
a vypínaním pre prácu s elektronáradím.
Špina vznikajúca pri hobľovaní, pílení 

alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač 

sa automaticky zapína a vypína cez elek-

trické náradie.

Odnímateľná rúčka s elektrostatickou ochra-
nou
Ergonomicky tvarovaná rúčka ponúka bez-

pečnú ochranu pred elektrostatickým výbo-

jom a dá sa bez námahy odpojiť od sacej 

hadice, aby bolo možné pripojiť iné príslušen-

stvo (napr. kefy).

Vynikajúce čistenie fi ltra
Jednoducho stačí stlačiť 

čistiace tlačidlo na hlave 

stroja a znečistený fi lter 

sa rýchlo a efektívne 

vyčistí.

Prepínateľná mokro-suchá sacia hubica
Pomocou spínača sa dá hubica nastaviť na 

príslušné čistenie (vysávanie suchých alebo 

mokrých hmôt). Pre optimálne zbieranie 

špiny.

AKCIA

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

VÝHODY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

■ Jednoduché čistenie fi ltra: 

rýchle a pohodlné vyberanie fi ltra, 

nedochádza ku kontaktu so špinou 

a rozvíreniu prachu.

■ Prepínateľná podlahová hubica: 

rýchle odstraňovanie špiny bezo 

zvyšku, ideálna na mokrú a suchú 

špinu, vysávanie s malou vynalože-

nou silou.

■ Odnímateľná rúčka s elektrostatic-

kou ochranou: 

žiadne upchávanie, jednoduché 

a pohodlné vysávanie v úzkom 

priestore, bezpečná ochrana pred 

elektrostatickým výbojom.

GENERALISTI

Suchá, mokrá, veľká alebo jemná špina – to je úplne jedno! 

Dokonca aj pri veľkom množstve vody – žiaden problém! 

Viacúčelové vysávače Kärcher zvládnu takmer všetko: 

vyčistiť auto, garáž, pivnicu, dielňu alebo všetko okolo 

domu. Aj pri renovačných prácach alebo pri používaní elek-

tronáradia zvládnu títo univerzálni pomocníci každú prácu. 

Vďaka špeciálnym energeticky efektívnym motorom ako aj 

konštrukcii strojov a príslušenstva s optimalizovaným prú-

dením je nová generácia viacúčelových vysávačov ešte sil-

nejšia ako jej predchodcovia. A to pri nižšej spotrebe prúdu. 
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Patentovaná technológia vyberania fi ltra 
Rýchle a pohodlné vyberanie fi ltra.

Prepínateľná podlahová hubica
Rýchle odstraňovanie špiny bezo zvyšku.

Odnímateľná rukoväť
Vysávanie v najužšom priestore.

1

2

3
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MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE

VŽDY SPRÁVNY VYSÁVAČ

Vysávač na renováciu
Práca bez upchávania: Špeciálna súprava na 

renováciu s podlahovou hubicou, sacími trubi-

cami a sacou hadicou vďaka zväčšenému prie-

meru pozbiera bez upchávania aj veľké nečis-

toty.

Autovysávač
Chúlostivé povrchy (prístrojová doska), miesta 

náchylné na zašpinenie (podlaha), veľké plochy 

(batožinový priestor) alebo úzke miesta medzi 

sedadlami – vďaka špeciálnym kefám a hubi-

ciam dôkladne vyčistíte každú časť interiéru 

auta.

Vysávač do dielne
Vďaka špeciálnej podlahovej hubici vysávač na 

vysávanie dielne spoľahlivo pozbiera piliny 

a kúsky dreva. Chúlostivejšie povrchy alebo 

pracovné stoly je možné opatrne povysávať 

sacím štetcom.

Vysávač pre domácnosť
Pomocou špeciálnej prepínateľnej podlahovej 

hubice sa dajú dôkladne vyčistiť koberce aj 

tvrdé podlahy. Na čalúnený nábytok sa používa 

hubica na čalúnenie.

ŠPECIALISTI

Kärcher ponúka na každé množstvo špiny 

vhodný vysávač. Od štandardného radu WD 

sme odvodili individuálne viacúčelové vysá-

vače, ktoré boli cielene prispôsobené špeciál-

nym situáciách a sú extrémne výkonné. Či pri 

čistení interiéru auta, v domácnosti, v dielni 

alebo na súkromnej stavbe – pomocou nových 

špeciálnych viacúčelových vysávačov Kärcher 

vďaka ich maximálnemu saciemu výkonu 

a vhodnému príslušenstvu bez námahy, rýchlo 

a pohodlne odstránite každú špinu.
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Vysávač na renováciu
Na odstraňovanie veľkých nečistôt počas 

renovácie.

Autovysávač
Na dôkladné čistenie interiéru áut.

Vysávač do dielne
Na dôkladné vyčistenie pracovného stola.

Vysávač pre domácnosť
Na čistenie rôznych podlahových krytín 

a čalúneného nábytku.

1

4

3

2
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Elektrické zásuvky sa nenachádzajú vždy presne tam, kde ich pri 

upratovaní potrebujeme. A predsa namiesto zložitého narábania 

metlou a lopatkou ponúkajú naše batériové viacúčelové vysávače 

presne tú bezkáblovú voľnosť pohybu, ktorú si v týchto situáciách 

želáme. Rýchlo, efektívne a dôkladne. Pri suchej a mokrej špine, 

a vďaka vymeniteľnej a výkonnej lítium-iónovej batérii úplne bez 

prúdu zo zásuvky.

BEZ KÁBLA A BEZ LIMITU

MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE
AKUMULÁTOROVÉ VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE



WD 3 Battery Premium

Veľkosť nádoby: 17 l

Materiál nádoby: Antikoro

Výdrž batérie*: 15 min

Objedn. č.: 1.629-950.0

Cena v €*: 142,99
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Praktická funkcia fúkania
Ťažko prístupné miesta jednoducho 

vyfúkate dočista.

Odnímateľná rukoväť
Ergonomicky tvarovaná rukoväť 

sa dá bez námahy odpojiť od 

sacej hadice, aby bolo možné 

upevniť iné príslušenstvo (napr. 

kefy).

Patrónový fi lter
Pri prechodoch medzi suchým a 

mokrým vysávaním nie je nutné 

vymieňať fi lter.

Špeciálne príslušenstvo
Klipová podlahová hubica 

a štrbinová hubica pre opti-

málne výsledky čistenia.

36 V vymeniteľná batéria
Battery Power
Vymieňa sa jednoducho, 

rýchlo a pohodlne, s integro-

vaným LCD displejom na 

kontrolu stavu batérie (tech-

nológia reálneho času). Na 

15 minút plná sacia sila.

Bezkáblová voľnosť pohybu
Vždy a kedykoľvek pripravený na 

použitie, aj bez elektrickej 

zásuvky. 

Príslušenstvo vždy poruke
Pohodlné odkladanie príslušen-

stva priamo na stroji. 

Antikorová nádoba
Pevná 17 l antikorová nádoba na 

suchú a mokrú špinu ako aj malé 

množstvo vody.

* Maximálny výkon s 36 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery 

Power.
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Všade tam, kde v blízkosti nie je žiadna zásuvka, 

sú perfektným riešením akumulátorové viacúče-

lové vysávače Kärcher. A to zaručene bez negatív-

neho ovplyvnenia funkcie alebo výsledku čistenia. 

Bez kábla je možné oslobodiť od špiny záhradný 

domček, terasu, prístrešok na auto či interiér auta 

rovnako spoľahlivo, ako sme na to zvyknutí pri 

našich káblových strojoch. Praktický systém vyme-

niteľných batérií umožňuje pohodlnú výmenu* 

medzi strojmi príslušných 36 V príp. 18 V systé-

mov Kärcher Battery Power.

VÝHODY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

■ Maximálna sloboda pohybu 
Vďaka batérii môžete viacúčelový vysá-

vač použiť aj tam, kde nie je elektrická 

prípojka alebo je len ťažko prístupná.

■ Plná funkčnosť 
Batériové viacúčelové vysávače ponú-

kajú tú istú vynikajúcu funkčnosť, ako 

zariadenia s káblom: sú všestranne pou-

žiteľné, podávajú perfektné výsledky 

a poskytujú vysoký komfort.

■ Vymeniteľná batéria
Jednoduchá a rýchla výmena: 

Silná 2,5 Ah lítium-iónová vymeniteľná 

batéria sa postará od dobu chodu 10 

príp. 15 minút**. 5,0 Ah vymeniteľná ba-

téria umožňuje dvojnásobne dlhú dobu 

chodu. Vďaka integrovanej technológii 

reálneho času sa presný stav batérie 

nepretržite zobrazuje na LCD displeji. 

BEZKÁBLOVÉ VYSÁVAČE

 * Maloobchodné systémy 36 V a 18 V vymeniteľných batérií Kärcher nie sú navzájom kompatibilné.

**  Náš WD 1 Compact Battery ponúka dobu chodu 10 minút, zatiaľ čo WD 3 Battery  umožňuje pracovať až 15 minút.

Viac informácií o systéme Kärcher Battery Power 

nájdeš na strane 128.

MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE
AKUMULÁTOROVÉ VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE
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Maximálna voľnosť pohybu
Žiaden rušivý kábel – používa sa všade tam, kde v blízkosti nie je 

elektrická zásuvka.

Plná funkčnosť
S funkciou fúkania na čistenie ťažko prístupných miest a patróno-

vým fi ltrom na mokré a suché vysávanie bez výmeny fi ltra.

Systém vymeniteľných batérií Battery Power
Vymieňa sa rýchlo a jednoducho. Vrátane technológie reálneho 

času.

1

2

3
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Či ide o krb, gril, garáž alebo dielňu: Nášmu vysávaču popola 

a suchých hmôt AD 4 Premium nikdy nedôjde dych. Vytrvalo a suve-

rénne zvládne aj väčšie množstvo popola a hrubšej špiny. Ak by sací 

výkon poklesol, stačí iba stlačiť jedno tlačidlo a inovatívny oklep fi ltra 

ReBoost značky Kärcher sa v priebehu niekoľkých sekúnd postará 

o zvýšenie sacieho výkonu.

KEĎ JE ŠPINY NAOZAJ VEĽA

MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE
VYSÁVAČE POPOLA A SUCHÝCH HMÔT
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AD 4 Premium

Veľkosť nádoby: 17 l

Materiál nádoby: Kov

Pripájací kábel: 4 m

Objedn. č.: 1.629-731.0

Cena v €*: 142,99

Maximálne pohodlne
Stačí jeden pohyb rukou a jednodielny fi l-

tračný systém (plochý skladaný fi lter plus 

kovový fi lter na veľké nečistoty) je vonku. 

Vďaka praktickej rúčke na nádobe sa jed-

noducho vyprázdňuje, pričom sa vôbec 

nezašpinía ruky.

Vysoká bezpečnosť práce
Odolná a bezpečná výbava so 17 

litrovou kovovou nádobou, 

pochrómovanými sacími trubicami 

a ohňovzdornými materiálmi. 

Flexibilná sacia hadica
Kovová hadica s PVC plášťom 

s elektricky vodivou rúčkou a 

optimálnym prúdením zaručuje 

fl exibilnú a bezpečnú prácu. 

Efektívna sacia sila
Maximálny sací výkon pri súčasne zníže-

nej spotrebe energie. So zabudovaným 

fi ltrom odpadového vzduchu pre nízke 

emisie. 

Extrémna vytrvalosť
Namiesto zdĺhavého ručného čis-

tenia jednoducho stlačením tla-

čidla aktivujte integrovaný oklep 

fi ltra ReBoost. A vysávajte, koľko 

je potrebné. 

Mnohostranne použiteľný
Okrem vysávania popola sa môže tento stroj 

využívať všade tam, kde sa na vec ide trochu 

drsnejšie a kde vzniká väčšia špina, ako sú 

dielne a garáže. Vďaka podlahovej hubici je 

použiteľný aj ako plnohodnotný suchý vysá-

vač.

Ideálne odkladanie príslušen-
stva
Na protinárazovom chrániči je 

možné pohodlne odkladať prís-

lušenstvo, aby bolo vždy 

poruke.

AKCIA

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH



AKCIA
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MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE

Správne riešenie pre akúkoľvek požiadavku v oblasti čistenia. 

Výkonné fi ltračné systémy a správne príslušenstvo umožňujú cielené 

zbieranie špiny až po odstránenie nepoddajných fľakov z textilných 

povrchov.

WD 6 P Premium

■  Vyberateľná fi ltračná kazeta s plochým skladaným fi ltrom

■  Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu 

s elektronáradím

■ Oklep fi ltra stlačením tlačídla

Technické údaje

Spotreba energie: 1 300 W

Veľkosť nádoby: 30 l 

Materiál nádoby: Antikoro

Pripájací kábel: 6 m

Obj. č.: 1.348-272.0

Cena v €*: 254,-

WD 5 P Premium

■  Vyberateľná fi ltračná kazeta s plochým skladaným fi ltrom

■  Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu 

s elektronáradím

■ Oklep fi ltra stlačením gombíka

Technické údaje

Spotreba energie: 1 100 W

Veľkosť nádoby: 25 l 

Materiál nádoby: Antikoro

Pripájací kábel: 5 m

Obj. č.: 1.348-234.0

Cena v €*: 223,-

WD 5 Premium

■  Vyberateľná fi ltračná kazeta s plochým skladaným fi ltrom

■ Plochý skladaný fi lter, vo vyberateľnej fi ltračnej kazete

■ Oklep fi ltra stlačením gombíka

Technické údaje

Spotreba energie: 1 100 W

Veľkosť nádoby: 25 l 

Materiál nádoby: Antikoro

Pripájací kábel: 5 m

Obj. č.: 1.348-230.0

Cena v €*: 193,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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WD 5

■  Vyberateľná fi ltračná kazeta s plochým skladaným fi ltrom

■ Oklep fi ltra stlačením jedného tlačidla

■ Sacia hadica 2,2m, (35 mm)

Technické údaje

Spotreba energie: 1 100 W

Veľkosť nádoby: 25 l 

Materiál nádoby: Plast

Pripájací kábel: 5 m

Obj. č.: 1.348-190.0

Cena v €*: 172,99

* Maximálny výkon s 36 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

WD 4 Premium Car

■ So špeciálnym príslušenstvom na čistenie 

   interiéru auta

■ Vyberateľná fi ltračná kazeta s plochým 

   skladaným fi ltrom

Technické údaje

Spotreba energie: 1 000 W

Veľkosť nádoby: 20 l 

Materiál nádoby: Antikoro

Pripájací kábel: 5 m

Obj. č.: 1.348-160.0

Cena v €*: 162,-

WD 4 Premium

■  Bleskové a jednoduché čistenie fi ltra odklopením 

   fi ltračnej kazety - bez kontaktu so špinou

■ Vyberateľná fi ltračná kazeta s plochým 

   skladaným fi ltrom

Technické údaje

Spotreba energie: 1 000 W

Veľkosť nádoby: 20 l 

Materiál nádoby: Antikoro

Pripájací kábel: 5 m

Obj. č.: 1.348-150.0

Cena v €*: 142,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE

WD 4

■ Vyberateľná fi ltračná kazeta s plochým skladaným fi ltrom 

■ Jednoduché, rýchle otváranie a zatváranie nádoby

Technické údaje

Spotreba energie: 1 000 W

Veľkosť nádoby: 20 l 

Materiál nádoby: Plast

Pripájací kábel: 5 m

Obj. č.: 1.348-110.0

Cena v €*: 111,99

WD 3 P

■ Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním 

   na použitie s elektronáradím

■ Praktická funkcia vyfukovania

■ Papierové fi ltračné vrecko

Technické údaje

Spotreba energie: 1 000 W

Veľkosť nádoby: 17 l 

Materiál nádoby: Plast

Pripájací kábel: 4 m

Obj. č.: 1.629-882.0

Cena v €*: 111,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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WD 3 Premium

■  Sacia hadica 2m, 35 mm

■ Praktická funkcia vyfukovania

■ Antikorová nádoba

■ Držiak podlahovej hubice a sacej trubice

Technické údaje

Spotreba energie: 1 000 W

Veľkosť nádoby: 17 l 

Materiál nádoby: Plast

Pripájací kábel: 4 m

Obj. č.: 1.629-863.0

Cena v €*: 101,99

WD 3

■  Odkladanie príslušenstva na stroji

■ Patrónový fi lter, Standard

■ Praktická funkcia vyfukovania

■ Držiak podlahovej hubice a sacej trubice

Technické údaje

Spotreba energie: 1 000 W

Veľkosť nádoby: 17 l 

Materiál nádoby: Plast

Pripájací kábel: 4 m

Obj. č.: 1.629-820.0

Cena v €*: 81,99

WD 2

■ Kompaktná konštrukcia

■ Praktické odkladanie kábla a príslušenstva

■ Plastová nádoba

■ Penový fi lter

Technické údaje

Spotreba energie: 1 000 W

Veľkosť nádoby: 12 l 

Materiál nádoby: Plast

Pripájací kábel: 4 m

Obj. č.: 1.629-783.0

Cena v €*: 70,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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MULTIFUNKČNÉ BATÉRIOVÉ VYSÁVAČE

WD 3 Battery

■  Pre maximálnu voľnosť pohybu vďaka vymeniteľnej 

   batérii (Li-ion) 

■  Maximálne pohodlie pri rôznom používaní

Technické údaje

Napätie batérie max.: 36 V

Veľkosť nádoby: 17 l 

Materiál nádoby: Plast

Výdrž batérie: 15 min (36 V, 2,5 Ah)

Obj. č.: 1.629-910.0

Cena v €*: 121,99

WD 1 Compact Battery

■  Bezkáblový viacúčelový vysávač s neobmedzenou 

   voľnosťou pohybu

■  Kärcher systém vymeniteľných batérií 18 V

■ Kompaktný a prenosný dizajn

Technické údaje

Napätie batérie max.: 18V/2,5Ah

Veľkosť nádoby: 7 l 

Materiál nádoby: Plast

Výdrž batérie*: 10 min (stredne veľké auto)

Obj. č.: 1.198-300.0

Cena v €*: 111,99

WD 3 Battery Premium

■  Špeciálny patrónový fi lter umožňuje mokré a suché 

vysávanie bez výmeny fi ltra

■  S praktickou funkciou fúkania – všade tam, kde nie 

je možné vysávať

Technické údaje

Veľkosť nádoby: 17 l

Materiál nádoby: Antikoro

Výdrž batérie*: 15 min

Obj. č.: 1.629-950.0

Cena v €*: 142,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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VYSÁVAČE POPOLA A SUCHÝCH HMÔT

AD 4 Premium

■  Pohodlné a bezpečné odstraňovanie popola z krbov 

a grilov

■  Oklep fi ltra Kärcher ReBoost pre trvalý sací výkon.

■  Nehorľavé materiály, kovové nádoby a kovová hadica ako 

aj elektricky vodivá rúčka – pre maximálnu bezpečnosť

■  Použiteľný aj ako suchý vysávač (vrát. sacích trubíc 

a podlahovej hubice)

AD 2

■  Oklep fi ltra Kärcher ReBoost pre trvalý sací výkon.

■ Jednoduché vyprázdňovanie a čistenie nádoby na 

nečistoty bez kontaktu so špinou.

Technické údaje

Príkon: 600 W

Veľkosť nádoby: 17 l

Materiál nádoby: Kov

Pripájací kábel: 4 m

Obj. č.: 1.629-731.0 

Cena v €*: 142,-

Technické údaje

Príkon max.: 600 W

Veľkosť nádoby: 14 l 

Materiál nádoby: Kov

Pripájací kábel: 4 m

Obj. č.: 1.629-711.0 

Cena v €*: 111,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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TEPOVAČE-EXTRAKTORY

SE 4002

■ Komfortný systém 2v1 s integrovanou

 hadicou na nástrek a extrakciu

■ Technológia hubíc značky Kärcher: o 50 % 

   rýchlejšia opätovná pochôdznosť

■ Vrátane ručnej tepovacej hubice na čistenie čalúnenia

Technické údaje

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

Prietok vzduchu: 70 l/s, Pripájací kábel: 7,5 m

Nádrž na čistú/špinavú vodu: 4/4 l

Obj. č.: 1.081-140.0

Cena v €*: 305,99

SE 4001

■ Veľká, vyberateľná nádrž na čistú vodu.

■ Technológia hubíc značky Kärcher: o 50 % rýchlejšia

 opätovná pochôdznosť.

■ Odolná plastová nádoba.

Technické údaje

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

Prietok vzduchu: 70 l/s, Pripájací kábel: 7,55 m

Nádrž na čistú/špinavú vodu: 4/4 l

Obj. č.: 1.081-130.0

Cena v €*: 244,99

SE 5.100

■ Komfortný systém 2 v 1 s integrovanou

 hadicou na nástrek a extrakciu.

■ Technológia hubíc značky Kärcher: o 50 % rýchlejšia

   opätovná pochôdznosť.

■ Plochý skladaný fi lter na non stop vysávanie

  mokrých a suchých hmôt.

Technické údaje

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

Prietok vzduchu: 70 l/s, Pripájací kábel: 5 m

Nádrž na čistú/špinavú vodu: 4/4 l

Obj. č.: 1.081-200.0

Cena v €*: 316,-

Tepovače-extraktory značky Kärcher (stroje na nástrek a extrakciu) sa 

na kobercoch, čalúnení, matracoch, textilných závesoch 

a autosedadlách starajú o dôkladnú čistotu až do hĺbky vlákien. 

Čistiaci roztok sa pod tlakom vstrekuje hlboko do koberca a potom sa 

odsaje spolu s uvoľnenou špinou. Účinne sa tak odstráni mastnota, 

špina a zápach.

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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NA KAŽDÝ PRÍPAD A ÚČEL NAŠE
VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE:

MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE
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WD 6 P Premium 1.348-272.0 260 30 6 2,2 prepínateľná, 
mokro-suchá

–  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 5 P Premium 1.348-234.0 240 25 5 2,2 prepínateľná, 
mokro-suchá

–  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 5 Premium 1.348-230.0 240 25 5 2,2 prepínateľná, 
mokro-suchá

–  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■

WD 5 1.348-190.0 240 25 5 2,2 prepínateľná, 
mokro-suchá

–  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■

WD trieda

WD 4 Premium 1.348-150.0 220 20 5 2,2 klipy,
mokro-suchá

–  ■  ■ – –  ■ – –  ■

WD 4 1.348-110.0 220 20 5 2,2 klipy,
mokro-suchá

–  ■  ■ – –  ■ – –  ■

WD stredná trieda

WD 3 P 1.629-882.0 200 17 4 2,0 klipy,
mokro-suchá

 ■ –  ■  ■ –  ■  ■  ■  ■

WD 3 Premium 1.629-863.0 200 17 4 2,0 klipy,
mokro-suchá

 ■ –  ■ – –  ■  ■ –  ■

WD 3 1.629-820.0 200 17 4 2,0 klipy,
mokro-suchá

 ■ –  ■ – –  ■  ■ –  ■

WD 2 1.629-783.0 180 12 4 1,9 klipy,
mokro-suchá

– –  ■ – – – – – –

WD - základná trieda

* Merané na sacích trubiciach podľa normovanej meracej metódy IEC 60312.
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MULTIFUNKČNÉ AKUMULÁTOROVÉ VYSÁVAČE

BEZKÁBLOVÉ VIACÚČELOVÉ VYSÁVAČE:
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WD 3 Battery** 1.629-910.0 300 36 – – 17 Plast 2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 3 Battery 
Premium**

1.629-950.0 300 36 – – 17 anti-
koro

2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 1 Compact 
Battery**

1.198-300.0 230 18 – – 7 Plast 1,5 –  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Akumulátorové viacúčelové vysávače

** Viac informácií o Kärcher Battery Universe na strane 126.
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MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE
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AD 4 Premium 1.629-731.0 600 17 1,7 4  ■ nehorľavé  ■  ■  ■  ■  ■

AD 2 1.629-711.0 600 14 1,2 4 – –  ■  ■ –  ■ –

Vysávače popola a suchých hmôt
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SE 5.100 1.081-200.0 70 210 4 / 4 1.400 /40 2,0  ■  ■ – prepína-
teľná,
suchá

 ■  ■  ■  ■ –  ■

SE 4.002 1.081-140.0 70 210 4 / 4 1.400 /40 2,0  ■  ■  ■ klipy, 
mokrá a 
suchá

 ■  ■  ■ –  ■  ■

SE 4.001 1.081-130.0 70 210 4 / 4 1.400 /40 2,0  ■  ■ – klipy, 
mokrá a 
suchá

 ■  ■  ■ –  ■  ■

Tepovače-extraktory

PREHĽAD NAŠICH VYSÁVAČOV
POPOLA A SUCHÝCH HMÔT
A TEPOVAČOV-EXTRAKTOROV

 ■ Štandardná výbava

* Podlahová hubica nachádzajúca sa v štandardnej výbave nie je vhodná na vysávanie kobercov.
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RÔZNORODÉ VYUŽITIE

Kto chce perfektný výkon, potrebuje aj perfektnú výbavu. Pre naše rôzne multi-

funkčné vysávače ponúkame rôzne príslušenstvo. Na každodenné používanie, ale 

aj na zvláštne úlohy.

MULTIFUNKČNÉ VYSÁVAČE 
PRÍSLUŠENSTVO A ČISTIACE PROSTRIEDKY 



125

Príslušenstvo pre vysávače popola a suchých hmôt
Extra dlhá štrbinová hubica z ohňuvzdorného materiálu na 

vysávanie studeného popola z ťažko dostupných miest, napr. 

z krbu, kachľovej pece, grilu. Odolný plochý skladaný fi lter 

zaručuje dlho trvajúci sací výkon a fi lter odpadového vzduchu 

sa pri AD 4 Premium postará o čistý odpadový vzduch.

Príslušenstvo pre tepovače-etraktory
S tepovacou hubicou na čalúnenie budú čalúnený nábytok a 

autosedadlá čisté až do hĺbky pórov. Pracovná šírka 110 mili-

metrov. Tekutý čistiaci prostriedok RM 519 s prísadou podpo-

rujúcou sušenie v 1 l fľaši sa postará o koberce, čalúnenie a 

autosedadlá čisté až do hĺbky pórov.

Príslušenstvo pre viacúčelové vysávače
Vďaka rozsiahlym možnostiam vybavenia sa dajú tieto stroje 

využívať na najrôznejšie čistiace práce. 

Zachytávač prachu z vŕta-
nia
Objedn. č.: 2.863-234.0

Cena v €*: 24,99

Extra dlhá štrbinová 
hubica nehorľavá
Objedn. č.: 2.863-307.0

Cena v €*: 14,99

Tepovacia hubica na čiste-
nie čalúnenia pre SE 4/5/6
Objedn. č.: 2.885-018.0

Cena v €*: 30,-

Súprava sacích štetcov
Objedn. č.: 2.863-221.0

Cena v €*: 19,99

Plochý skladaný fi lter
pre AD 4 premium
Objedn. č.: 6.415-953.0

Cena v €*: 19,99

Filter odpadového vzdu-
chu pre AD 4 Premium
Objedn. č.: 2.863-262.0

Cena v €*: 5,99

Čistič kobercov RM 519
Objedn. č.: 6.295-771.0

Cena v €*: 9,-

Kompletné ošetrenie kobercov
Kärcher Impregnovač kobercov Care Tex RM 762 vysoko 

účinná ochrana textílií s dlhodobým účinkom na všetky textilné 

krytiny. Čistič kobercov a čalúnenia CarpetPro na nástrek a 

extrakciu s technológiou obaľovania v tabletovej a práškovej 

forme.

Impregnovač kobercov 
Care Tex RM 762
Objedn. č.: 6.295-769.0

Cena v €*: 28,99

Čistič kobercov CarpetPro 
RM 760 tablety 16ks
Objedn. č.: 6.295-850.0

Cena v €*: 18,99

CarpetPro čistič kobercov 
RM 760 Prášok Classic
Objedn. č.: 6.290-175.0

Cena v €*: 18,99
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* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH   

Pomocou rýchlonabíjačky je možné vymeniteľnú 

18 V/ 2,5 Ah batériu nabiť na 80 percent iba za 40 minút

a 36 V / 2,5 Ah batériu iba za 45 minút. Hodí sa aj pre 

všetky ostatné batérie z 18 V a 36 V platformy batérií 

značky Kärcher.

Rýchlonabíjačka 18 V
Obj. č. 2.445-032.0

Cena v €*: 40,-

18 V / 2,5 a 36 V / 2,5 Ah Ah vymeniteľná lítium-iónová 

batéria s inovatívnou technológiou reálneho času vrátane 

LCD displeja na zobrazenie stavu batérie. Vhodná na použi-

tie so všetkými 18 V a 36 V strojmi značky Kärcher.

 18 V / 5,0 a 36 V / 5,0 Ah vymeniteľná lítium-iónová batéria 

s inovatívnou technológiou reálneho času vrátane LCD 

displeja na zobrazenie stavu batérie. Vhodná na použitie so 

všetkými 18 V a 36 V strojmi značky Kärcher.

Rýchlonabíjačka 36 V
Obj. č. 2.445-033.0

Cena v €*: 60,-

Lítium-iónová batéria 
18-25
Obj. č. 2.445-034.0

Cena v €*: 60,-

Lítium-iónová batéria 
18-50
Obj. 2.445-035.0   

Cena v €*: 101,-

Lítium-iónová batéria 
36-25
Obj. č. 2.445-030.0

Cena v €*: 132,-

Lítium-iónová batéria 
36-50
Obj. č. 2.445-031.0

Cena v €*: 183,-

VYMENITEĽNÉ LÍTIUM-IÓNOVÉ BATÉRIE
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Hubice pre viacúčelové vysávače
Prepínateľná hubica na mokro-suché vysávanie pre optimálne 

zbieranie špiny pri vysávaní suchých ako aj mokrých hmôt 

vďaka dvom štetinovým príp. gumeným lištám. Dvojdielna 

súprava s prepínateľnou hubicou na suché vysávanie s držia-

kom na rýchle a pohodlné odloženie sacej trubice a podlahovej 

hubice počas prestávky v práci

Filtre na mokré vysávanie
Penový fi lter zachytáva hrubú špinu pri vysávaní za mokra.

Patrónový fi lter Kärcher umožňuje vysávať mokré aj suché 

hmoty bez výmeny fi ltra. Navyše sa tento fi lter vyznačuje 

vysokým stupňoch zadržiavania prachu, takže špina vo vyfu-

kovanom vzduchu vysávača nemá žiadnu šancu.

Súpravy pre domácich kutilov
Flexibilná sacia hadica vrátane adaptéra pre pripojenie na 

výfukové hrdlo elektronáradia. Bohatá súprava príslušenstva 

pre dôkladné kompletné čistenie vnútorných priestorov áut 

vrátane 1,5 m predlžovacej hadice pre väčší rádius a väčšiu 

slobodu pohybu

Odsávacia súprava pre 
elektronáradie
Objedn. č.: 2.863-112.0

Cena v €*: 20,99

Prepínateľná hubica na 
mokro-suché vysávanie
s držiakom
Objedn. č.: 2.863-000.0 

Cena v €*: 24,99

Penový fi lter na mokré 
vysávanie pre WD 2
Objedn. č.: 5.731-595.0 

Cena v €*: 10,99

Súprava na čistenie inte-
riéru auta
Objedn. č.: 2.863-304.0 

Cena v €*: 70,99

Dvojdielna súprava pre 
domácnosť (pre WD)
Objedn. č.: 2.863-002.0 

Cena v €*: 35,99

Patrónový fi lter pre WD 3
Objedn. č.: 6.414-552.0 

Cena v €*: 14,99

Mokré a suché vysávanie
Plochý skladaný fi lter pre WD 4 až WD 6, SE 5.XXX 

a SE 6.XXX vhodý na mokré aj suché vysávanie bez výmeny 

fi ltra. Ponúka veľkú fi ltračnú plochu na najmenšom priestore a 

nezasahuje do nádoby vysávača.

Plochý skladaný fi lter pre 
WD 4/5/6
Objedn. č.: 2.863-005.0 

Cena v €*: 18,-

Plochý skladaný fi lter pre 
SE 5.XXX SE 6.XXX
Objedn. č.: 6.414-498.0 

Cena v €*: 12,99
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Čisté auto
Šikovná hubica pre ľahké a rýchle čistenie áut - od podlahy až 

po kufor. Extra dlhá štrbinová hubica ideálna pre ťažko 

dostupné miesta v aute.

Originálne príslušenstvo
Praktické predĺženie sacej hadice vhodné pre všetky viacúče-

lové vysávače Kärcher s priemerom 35mm. Originálna 

náhradná rukoväť pre vysávače Kärcher rady WD s priemerom 

35 mm. 

Praktické hubice na čalúnenie
Turbo hubica vybavená rotujúcou kefou poháňanou vzduchom. 

Čistí čalúnenie, kreslá sedačky, vankúše, postele atď. Ideálna k 

odstráneniu zvieracích chlpov. Umývacia hubica na čistenie 

čalúnenia, čalúneného nábytku a sedadiel až do hĺbky vlákien.

Pre tepovače SE 3.XXX a SE 2.XXX.

Turbo hubica na čalúnenie
Objedn. č.: 2.903-001.0 

Cena v €*: 50,99

Hubica na vysávanie auta
Objedn. č.: 2.863-145.0 

Cena v €*: 14,99

Sacia trubica 0,5m
Objedn. č.: 2.863-308.0 

Cena v €*: 14,99

Tepovacia hubica na čalú-
nenie
Objedn. č.: 9.012-278.0 

Cena v €*: 17,99

Zakrivená rukoväť sacej 
hadice
Objedn. č.: 2.863-012.0 

Cena v €*: 14,99

Extra dlhá štrbinová 
hubica
Objedn. č.: 2.863-306.0 

Cena v €*: 10,-

Dosiahnite ďalej
2,2 m dlhá sacia hadica vhodná ako náhrada v prípade poško-

denia pribalenej. Predĺženie sacej hadice vhodné pre všetky 

viacúčelové vysávače Kärcher. 

Sacia hadica 2,2m
Objedn. č.: 4.441-091.0 

Cena v €*: 20,99

Predĺženie sacej hadice 
3,5 m
Objedn. č.: 2.863-305.0 

Cena v €*: 35,99
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Filtračné vrecká z papiera a netkanej textílie
5 papierových fi ltračných vreciek (2-vrstvové) s vynikajúcim 

fi ltračným výkonom. Vrecká sa vyznačujú vysokou odolnosťou 

a spoľahlivo zadržia aj jemný prach. Vrátane 1 mikrofi ltra.

Filtračné vrecká z netkanej textílie sú extrémne odolné voči 

pretrhnutiu a s vysokým stupňom zachytávania prachu (3 vrst-

vové). Výrazne dlhšie vysávanie ako s papierovými fi lt. vrec-

kami (4 ks). Pre viacúčelové vysávače z produktovej rady WD 4 

až WD 6.

Penový filter
Len na tepovanie a mokré vysávanie, je možné ho čistiť vodou.

Papierové fi ltračné vrecká
2-vrstvové papierové fi ltračné vrecká s vynikajúcim fi ltračným 

výkonom. Vrecká sa vyznačujú vysokou odolnosťou a spoľah-

livo zadržia aj jemný prach. Obsah balenia: 5 kusov.

Papierové fi ltračné vrecká
pre WD 2
Objedn. č.: 6.904-322.0 

Cena v €*: 11,99

pre WD 1
Objedn. č.: 2.863-297.0 

Cena v €*: 24,99

Papierové fi ltračné vrecká 
pre SE 5 a SE 6
Objedn. č.: 6.904-143.0 

Cena v €*: 17,99

Papierové fi ltračné vrecká
pre WD 3 a SE 4.XXX
Objedn. č.: 6.959-130.0 

Cena v €*: 11,99

Filtračné vrecká z netka-
nej textílie pre WD 4/5/6 
Objedn. č.: 2.863-006.0 

Cena v €*: 14,-

Penový filter pre SE
Objedn. č.: 2.012-283.0 

Cena v €*: 13,99
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OUTDOOR

VRÁŤ 
KRÁSU 
SVOJMU
KRÁĽOVSTVU. 

WOW!
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TVOJA ZÁHRADA JE TVOJIM 
KRÁĽOVSTVOM,
rovnako tak aj tvoj dvor, tvoj vjazd, tvoja terasa 

alebo tvoj balkón. Ty im vdychuješ život a s 

ním aj pocit WOW! A ako na to? Celkom jedno-

ducho a bez námahy: s akumulátorovými 

záhrad nými strojmi, vysokotlakovými čističmi, 

hadicami, čerpadlami a perfektne premysleným 

príslušenstvom značky Kärcher.
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 Úspora vody stlačením gombíka. S vysokotlakovými čističmi Full 

Control Plus znížiš spotrebu až o 40 percent. Pomocou regulačných 

tlačidiel na vysokotlakovej pištoli jednoducho nastav najnižší tlakový 

stupeň. 

NÁŠ
TIP

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
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Pracuj s vyššou silou vody!
Preč s usadeninami! Na oživenie 

domu a záhrady stačí málo. Iba 

vysokotlakový čistič Kärcher. Ten 

bez námahy oslobodí záhradný 

nábytok, terasy, strešné žľaby, 

chodníky a autá  od sivého 

povlaku, špiny a blata. Zvýrazní 

tak skutočnú krásu týchto vecí. Iba 

silou vody. A iba s takou intenzi-

tou, aká je vhodná pre vybranú 

čistiacu plochu.

Zapoj do zástrčky, hor sa do práce
Či má byť ošetrenie jemné alebo 

intenzívne: Vysokotlakové čističe 

Kärcher sú multitalenty, ktoré 

rozžiaria každý kút okolo domu. A 

pritom sa obsluhujú extrémne 

jednoducho: stačí zapojiť elek-

trický prúd, pripojiť vodu a otvo-

riť vodovodný kohútik. Potom už 

iba zapnúť stroj a môžeš začať. 

Uvítaj lesk! Čistenie môže byť 

zábavné!

  Neuveriteľné, moja terasa vyzerá ako 
nová!  

VODA – UMOCNENÁ
SILOU KÄRCHER

Viac o vysokom tlaku:

www.karcher.sk
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VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Logicky: čím viac vody a čím vyšší tlak, tým vyšší je plošný 

čistiaci výkon. Ale nie vždy potrebujeme maximálnu silu. Preto 

sme stanovili rôzne výkonové triedy. Výsledok: na každý účel 

správny vysokotlakový čistič. 

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

ŽIADNE KOMPROMISY
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Naše vysokotlakové čističe sú profesionálmi v oblasti čistenia. Ale 

možno by ste chceli ešte viac. Napríklad aby boli obzvlášť kompaktné? 

Alebo ľahké, komfortné, mobilné a bezkáblové? Každá produktová rada 

ponúka svoje silné stránky. Perfektne prispôsobené individuálnym 

nárokom. 

PÄŤ SILNÝCH

Trieda Full Control Plus a Premium Full Control Plus
Pomocou tlačidiel na pištoli – ovládateľných jednoducho palcom – je možné 

nastaviť želaný tlakový stupeň a dávkovať čistiaci prostriedok. Vďaka nadstavcu 

3v1 Multi Jet s rotačnou tryskou, plochým prúdom a tryskou na čistiaci prostrie-

dok nie je výmena pracovného nadstavca nutná. Model Premium obsahuje naviac 

hadicový bubon.

Trieda Full Control a Premium Full Control
Regulácia tlaku a prietoku vody na pištoli. Teleskopická rúčka umožňuje optimálne 

odkladanie. Jednoduché používanie čistiacich prostriedkov vďaka osvedčenému 

systému Plug ’n’ Clean. Model Premium s hadicovým bubnom.

Vysokotlakový čistič K 2 Battery
Auto, záhradný domček, terasa a všade tam, kde v blízkosti nie je žiadna elek-

trická zásuvka: bez kábla komfortne, mobilne a fl exibilne.

Trieda s benzínovým motorom
Intenzívne čistenie vysokým tlakom, aj bez externého zdroja prúdu. Vysoko 

mobilné a sebestačné použitie na ľubovoľnom mieste. Vybavený úspornými, 

a výkonnými benzínovými motormi.
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VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

NEMOŽNÉ? NIE. VYBAVENÉ!

Občas sa z ničoho nič objavia netušené výzvy. A vtedy prichádza 

revolučná trieda Full Control Plus značky Kärcher, aby vyradil z hry 

aj tú najnepoddajnejšiu špinu. Na pištoli Full Control Plus Power je 

možné nastaviť tlak vody v závislosti od čisteného povrchu. Tlak sa 

pritom zobrazuje priamo na LCD displeji. Vďaka pracovnému nad-

stavcu 3 v 1 Multi Jet patrí výmena nadstavcov už minulosti. Daj sa 

do práce – s Full Control Plus.



AKCIA
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Extra dlhá pištoľ (55 cm)
Pre zdravý pracovný postoj.

Vylepšená stabilita
Vďaka inteligentnému 

vedeniu hadice cez stroj.

Stabilná noha 
a druhá rúčka
Ochrana pred 

prevrátením. 

Jednoduché 

nakladanie 

a nadvihovanie.

Perfektné odkladanie 
hadice
Vďaka hadicovému bubnu s 

nízkym ťažiskom (vo verzii 

Premium).

Ergonomická hliníková 
teleskopická rúčka 
Dobrá mobilita a skladnosť.

Systém Plug ’n’ Clean
Pre jednoduché používanie 

čistiacich prostriedkov Kär-

cher.

Vyššie umiestnený hlavný 
vypínač
Ľahko prístupný bez hlbo-

kého zohýbania.

K 7 Premium Full Control Flex Car

Plošný výkon: cca 60 m2/h

Tlak: max. 20 -180 bar

Prietok: max. 600 l / h

Príkon: 3 kW

Objedn. č.:  9.714-071.0

Cena v €*: 603,-

Jednoduché prestavovanie 
tlaku
Pištoľ Full Control Plus 

Power s trojstupňovou 

reguláciou tlaku.

Bez výmeny pracovného 
nadstavca
3 v 1 Multi Jet s 3 

rôznymi tryskami.

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH 
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VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

KOMPAKTNÉ. SILNÉ. NEKOMPLIKOVANÉ.

Naše vysokotlakové čističe z triedy Compact robia jednoducho to, čo majú: 

neuveriteľne dobre čistia. Sú skonštruované tak šikovne, že sa dajú bez problé-

mov zobrať na každé miesto použitia a súčasne nezaberajú pri odkladaní veľa 

miesta – či už v batožinovom priestore auta alebo po skončení práce v pivnič-

nom regále. Okrem toho sa super ľahko ovládajú. Skrátka: perfektné vysokotla-

kové čističe pre všetkých, ktorí chcú jednoducho čistiť vysokým tlakom.
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K 5

Plošný výkon: cca 40 m2/h

Tlak: max. 20 -145 bar

Prietok: max. 500 l / h

Príkon: 2,1 kW

Objedn. č.: 1.180-633.0

Cena v €*: 336,99

Priečinok na príslušenstvo
Na bezpečné odkladanie 

príslušenstva (na zadnej 

strane stroja).

Quick Connect
Zabudovaný systém šet-

riaci čas na rýchle pripoje-

nie a odpojenie vysokotla-

kovej hadice na stroj a 

pištoľ.

Systém Plug 'n' Clean
pre jednoduché použivanie 

čistiacich prostriedkov

Kärcher 

Vynikajúci výkon
Vodou chladený motor je 

moderný a vyznačuje sa 

obzvlášť dlhou životnosťou a 

výkonnosťou.

Mobilita
Jednoduché manévrovanie

a preprava vďaka veľkým 

kolesám.

Rúčka
Na jednoduchú prepravu a 

prenášanie počas práce.

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH 
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Zažiari aj bez elektrickej prípojky: batériový vysokotlakový čistič na 

všestranné použitie, ako sú menšie autá, motocykle, bicykle, člny a ďalšie 

menšie úlohy v oblasti čistenia okolo domu. Vďaka výdrži batérie maximálne 

14 minút budeš čistiť úplne nezávisle od elektrickej prípojky. Na analógovom 

displeji vysokotlakovej pištole sa počas celej doby čistenia zobrazuje zvolený 

režim.

ĎALEKO OD ZÁSUVKY. 
A PREDSA V BOJI PROTI ŠPINE.

TLAKOVÉ ČISTIČE S VYMENITEĽNOU BATÉRIOU
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K 2 Battery

Tlak: max. 110 bar

Prietok: max. 340 l / h

Výdrž batérie**: až 14 min

Objedn. č.: 1.117-200.0

Cena v €*: 213,99

Schopnosť nasávania
Kompatibilný s hadicou na nasá-

vanie vody značky Kärcher – 

pre čistenie nezávislé od vodnej 

hadice.

Vysokotlaková pištoľ s uka-
zovateľom tlakového stupňa
Zobrazuje zvolený čistiaci 

režim.

Hadička na nasávanie 
čistiaceho prostriedku
Takto je možné čistiace 

prostriedky Kärcher 

naniesť pomocou vyso-

kotlakového čističa – 

pre ešte vyššiu efekti-

vitu čistenia.

Odkladanie pracovných 
nadstavcov
Pracovné nadstavce je 

možné zasunúť do klipov 

na zadnej strane stroja.

Veľkorysá rúčka
Umožňuje jednoduchú 

prepravu.

36 V vymeniteľná batéria 
Kärcher Battery Power
Čistenie bez prípojky 

prúdu. Displej na batérii 

zobrazuje zostávajúcu 

dobu chodu.

Systém Quick Connect
Pre jednoduché a rýchle pripoje-

nie a odpojenie vysokotlakovej 

hadice na stroj a pištoľ.

Na každú potrebu vhodný 
výkonový stupeň
Režim Boost na nepoddajné 

znečistenie, Standard na 

rôzne druhy čistenia s predĺ-

ženou výdržou batérie a 

režim Mix na použitie čistia-

cich prostriedkov.

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH 
** Maximálny výkon s 36 V / 5,0 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.
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BENZÍNOVÉ VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

ŽIADEN PRÚD? ŽIADEN PROBLÉM!

Či už v záhrade alebo na stavbe nového domu: ak nie je k dispozícii externý 

zdroj prúdu, tak z výkonného vysokotlakového čistenia nie je nič. Jedine ak 

by ste mali k dispozícii náš G 7.180. Má výkonný benzínový motor a pracuje 

preto úplne nezávisle. Pracovné nadstavce umožňujú pracovný tlak až do 

180 barov, pevný rám dovoľuje aj tvrdé pracovné podmienky a veľké kolesá 

maximálnu mobilitu. A navyše je plne kompatibilný s našim príslušenstvom 

pre modely K 7, čím je jeho využitie takmer univerzálne.
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G 7 180

Max. tlak: 20  – 180 / 2  – 18 bar/MPa

Prietok: max. 590 l / h

Výkon motora: max. 4,7 PS

Hmotnosť bez príslušenstva: 28 kg

Objedn. č.: 1.107-390.0

Cena v €*: 916,99

Odnímateľná 
Nádrž na čistiaci
prostriedok
Vďaka odnímateľnej nádrži 

je plnenie čistiaceho pro-

striedku jednoduché.

Skladací rám 
Skladací rám umožňuje 

pohodlné a jednoduché 

odkladanie G 7.180.

Extra veľké kolesá
Vďaka extra veľkým kole-

sám je možné použitie aj 

v náročnom teréne.

Efektívna rotačná tryska
Rotujúca tryska na nepod-

dajné zne čistenie umož-

ňuje takmer zdvojnásobiť 

čistiaci výkon.

Držiak pištole 
Pištoľ sa dá úsporne uložiť na 

stroji.

Benzínový motor
Výkonný benzínový motor 

sa ľahko štartuje a umož-

ňuje čistenie nezávislé na 

elektrickej sieti.

Pracovný nadstavec Vario 
Power
Želaný prúd sa nastavuje 

jednoducho otáčaním pra-

covného nadstavca.

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  
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K 7 Premium Full Control Plus Car & Home

 ■  Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control Plus

 ■ Súprava pre dom

 ■ Súprava na čistenie áut

K 7 Premium Full Control Plus Flex Car

 ■ Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control Plus

 ■ VT hadica Anti-twist 10 m

 ■ Použitie čistiaceho prostriedku prostredníctvom Plug 'n' Clean

K 7 Full Control Plus Home

 ■  Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control Plus

 ■ Súprava pre dom

 ■ Pracovný nadstavec 3v1 Multi Jet

Technické údaje

Plošný výkon: 60 m2/h

Tlak: max. 20 -180 bar

Prietok: max. 600 l / h

Príkon: 3 kW

Objedn. č.: 9.502-380.0

Cena v €*: 673,-

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Extra komfortne. Pekne kompaktne. Alebo s obzvlášť vysokým výkonom. 

Najprv výber, potom potešenie. Prezrite si naše vysokotlakové čističe v 

prehľade.

Technické údaje

Plošný výkon: 60 m2/h

Tlak: max. 20 -180 bar

Prietok: max. 600 l / h

Príkon: 3 kW

Objedn. č.: 1.317-032.0

Cena v €*: 621,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

Technické údaje

Plošný výkon: 60 m2/h

Tlak: max. 20 -180 bar

Prietok: max. 600 l / h

Príkon: 3 kW

Objedn. č.: 9.714-071.0

Cena v €*: 603,-

NOVÉ

AKCIA

AKCIA
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K 7 Full Control Plus

 ■   Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control Plus

 ■ Použitie čistiaceho prostriedku prostredníctvom Plug 'n' Clean

 ■ Pracovný nadstavec 3v1 Multi Jet

K 7

 ■  Systém Plug ‘n‘ Clean

 ■ Nadstavec Vario Power Jet, ako aj rotačná tryska

 ■ Čistiace prostriedky, Univerzálny čistič, 1l

Technické údaje

Plošný výkon: 60 m2/h

Tlak: max. 20 -180 bar

Prietok: max. 600 l / h

Príkon: 3 kW

Objedn. č.: 1.317-030.0

Cena v €*: 570,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

Technické údaje

Plošný výkon: 60 m2/h

Tlak: max. 20 -180 bar

Prietok: max. 600 l / h

Príkon: 3 kW

Objedn. č.: 1.168-502.0

Cena v €*: 509,99
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VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

K 5 Premium Full Control Plus

 ■ Pištoľ Full Control Plus Power

 ■ Praktické navíjanie VT hadice na bubon

 ■ Pracovný nadstavec 3v1 Multi Jet

K 5 Full Control Car & Home

 ■ Vysokotlaková pištoľ G 145 Q Full Control

 ■ Plošný čistič T 350, Čistič kameňa 3v1, 1l

 ■ Súprava na čistenie áut

Technické údaje

Plošný výkon: 40 m2/h

Tlak: max. 20 -145 bar

Prietok: max. 500 l / h

Príkon: 2,1 kW

Objedn. č.: 1.324-630.0

Cena v €*: 438,99

Technické údaje

Plošný výkon: 40 m2/h

Tlak: max. 20 -145 bar

Prietok: max. 500 l / h

Príkon: 2,1 kW

Objedn. č.: 1.324-505.0

Cena v €*: 429,-

 K 5 Full Control Flex Car 

 ■ Vysokotlaková pištoľ, G 145 Q Full Control

 ■ Pracovný nadstavec Vario Power Jet

 ■ Rotačná tryska, teleskopická rukoväť

Technické údaje

Plošný výkon: 40 m2/h

Tlak: max. 20 -145 bar

Prietok: max. 500 l / h

Príkon: 2,1 kW

Objedn. č.: 9.714-072.0

Cena v €*: 398,-

NOVÉ

AKCIA

AKCIA
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AKCIA

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

K 5

 ■ Vysokotlaková pištoľ, rýchlospojka Quick Connect

 ■ Pracovný nadstavec Vario Power Jet a rotačná tryska

 ■ Systém Plug ‘n‘ Clean

K 5 Full Control

 ■ Vysokotlaková pištoľ G 145 Q Full Control

 ■ Nadstavec Vario Power Jet, ako aj rotačná tryska 

 ■ Systém Quick Connect na strane stroja

Technické údaje

Plošný výkon: 40 m2/h

Tlak: max. 20 -145 bar

Prietok: max. 500 l / h

Príkon: 2,1 kW

Objedn. č.: 1.180-633.0

Cena v €*: 336,99

Technické údaje

Plošný výkon: 40 m2/h

Tlak: max. 20 -145 bar

Prietok: max. 500 l / h

Príkon: 2,1 kW

Objedn. č.: 1.324-500.0

Cena v €*: 366,99

K 4 Full Control Car & Home

 ■ Vysokotlaková pištoľ G 145 Q Full Control

 ■ Súprava na čistenie auta a domu

 ■ Pracovný nadstavec Vario Power Jet a rotačná tryska

Technické údaje

Plošný výkon: 30 m2/h

Tlak: max. 20 -130 bar

Prietok: max. 420 l / h

Príkon: 1,8 kW

Objedn. č.: 1.324-008.0

Cena v €*: 326,-



K 4 Full Control Flex Car

 ■ Vysokotlaková pištoľ, G 145 Q Full Control

 ■ Pracovný nadstavec Vario Power Jet

 ■ Súprava na čistenie áut

Technické údaje

Plošný výkon: 30 m2/h

Tlak: max. 20 -130 bar

Prietok: max. 420 l / h

Príkon: 1,8 kW

Objedn. č.: 9.714-073.0

Cena v €*: 296,-

19

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

K 4 Full Control

 ■ Pištoľ Full Control Plus Power

 ■ Rotačná tryska

 ■ Pracovný nadstavec 3v1 Multi Jet

K 4

 ■ Vysokotlaková pištoľ G 145 Q Full Control

 ■ Pracovný nadstavec Vario Power Jet

 ■ Rotačná tryska

Technické údaje

Plošný výkon: 30 m2/h

Tlak: max. 20 -130 bar

Prietok: max. 420 l / h

Príkon: 1,8 kW

Objedn. č.: 1.324-000.0

Cena v €*: 264,99

Technické údaje

Plošný výkon: 30 m2/h

Tlak: max. 20 -130 bar

Prietok: max. 420 l / h

Príkon: 1,8 kW

Objedn. č.: 1.180-150.0

Cena v €*: 244,99

AKCIA
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* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

K 3 Premium

 ■ Vysokotlaková pištoľ, rýchlospojka Quick Connect

 ■ Pracovný nadstavec Vario Power Jet a rotačná tryska

 ■ Systém Plug ‘n‘ Clean

K 3 Full Control

 ■ Vysokotlaková pištoľ G 145 Q Full Control

 ■ Pracovný nadstavec Vario Power Jet

 ■ Rotačná tryska

K 3 Full Control Car & Home T150

 ■ Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Full Control

 ■ Súprava pre dom

 ■ Súprava na čistenie áut

Technické údaje

Plošný výkon: 25 m2/h

Tlak: max. 20 -120 bar

Prietok: max. 380 l / h

Príkon: 1,6 kW

Objedn. č.: 1.603-180.0

Cena v €*: 193,-

Technické údaje

Plošný výkon: 25 m2/h

Tlak: max. 20 -120 bar

Prietok: max. 380 l / h

Príkon: 1,6 kW

Objedn. č.: 1.676-023.0

Cena v €*: 203,-

Technické údaje

Plošný výkon: 25 m2/h

Tlak: max. 20 -120 bar

Prietok: max. 380 l / h

Príkon: 1,6 kW

Objedn. č.: 1.676-020.0

Cena v €*: 162,99

AKCIA

AKCIA
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VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

K 2 Full Control Car & Home

 ■ Vysokotlaková pištoľ G 120 Q

 ■ Súprava pre dom

 ■ Súprava na čistenie auta

K 2 Full Control

 ■ Vysokotlaková pištoľ G 120 Q

 ■ Pracovný nadstavec Vario Power Jet

 ■ Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Technické údaje

Plošný výkon: 20 m2/h

Tlak: max. 20 –110 bar

Prietok: max. 360 l / h

Príkon: 1,4 kW

Objedn. č.: 1.673-406.0

Cena v €*: 162,99

Technické údaje

Plošný výkon: 20 m2/h

Tlak: max. 20 –110 bar

Prietok: max. 360 l / h

Príkon: 1,4 kW

Objedn. č.: 1.673-400.0

Cena v €*: 111,99
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* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

K 2 Compact  

 ■ Vysokotlaková pištoľ G 120 Q

 ■ Odkladanie pracovného nadstavca

 ■ Hadica sa dá pohodlne namotať na predný kryt

K 2 Car

 ■ Súprava pre autá, Umývacia kefa, penovacia tryska, 

   čistiaci prostriedok autošampón, 0,5 l

 ■ Vysokotlaková pištoľ, Rýchlospojka Quick Connect

Technické údaje

Plošný výkon: 20 m2/h

Tlak: max. 110 bar

Prietok: max. 360 l / h

Príkon: 1,4 kW

Objedn. č.: 1.673-500.0

Cena v €*: 91,99

Technické údaje

Plošný výkon: 20 m2/h

Tlak: max. 11 –110 bar

Prietok: max. 360 l / h

Príkon: 1,4 kW

Objedn. č.: 1.673-228.0

Cena v €*: 101,-

AKCIA
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BATÉRIOVÉ, BENZÍNOVÉ, NÍZKOTLAKOVÉ A STREDNOTLAKOVÉ ČISTIČE

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

KHB 5 Battery

 ■ Strednotlakový čistič držaný v ruke

 ■ Integrovaný jemný vodný fi lter

 ■ Čistenie s väčšou fl exibilitou vďaka nezávislosti od zdroja energie

K 2 Battery

 ■ Rotačná tryska

 ■ Systém Quick Connect na strane stroja

 ■ Integrovaný jemný vodný fi lter

OC 3

 ■ Dvojdielna rúčka

 ■ LED-kontrolka prevádzkového stavu

 ■ Špirálová hadica (2,8m) 

Technické údaje

Tlak: 24 bar

Prietok: 200 l / h

Výdrž batérie: (18 V-2,5 Ah/18V-5,0 Ah): 10/20 min.

Napätie/Kapacita batérie.: 18 V, 2,5/5,0 Ah

Objedn. č.: 1.328-000.0

Cena v €*: 142,99

Technické údaje

Tlak max.: 110 bar

Prietok max.: 340 l/h

Systém batérií: 36 V Lítium-iónový systém

Výdrž batérie: až do 14 min 

Objedn. č.: 1.117-200.0

Cena v €*: 213,99

Technické údaje

Rozsah tlaku: Nízky tlak

Prietok: max. 120 l / h

Batéria: Lítium-iónová batéria

Výdrž batérie: až 15 min

Objedn. č.: 1.680-015.0

Cena v €*: 142,99
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* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

G 7.180

 ■ Vysokotlakový čistič s benzínovým motorom

 ■ Pracovný nadstavec Vario Power Jet 

 ■ Odnímateľná nádrž na čistiaci prostriedok

OC 3 Plus

 ■ Komfortná 7 litrová nádrž na vodu

 ■ Dlhá výdrž batérie

 ■ Špirálová hadica (2,8m) 

Technické údaje

Hmotnosť bez príslušenstva: 20 kg

Tlak: max. 20 -180 bar

Prietok: max. 590 l / h

Teplota vody : max. 40°C

Objedn. č.: 1.107-390.0

Cena v €*: 916,99

Technické údaje

Rozsah tlaku: Nízky tlak

Prietok: max. 120 l / h

Batéria: Lítium-iónová batéria

Výdrž batérie: až 15 min

Objedn. č.: 1 680-030.0

Cena v €*: 172,99

NOVÉ
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NA KAŽDÚ ÚLOHU SPRÁVNA SILA.

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
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K 7 Premium Full Control Plus Car&Home G 180 Q 
FC Plus

 ■ – –  ■
*

T 450  ■   ■  ■

K 7 Premium Full Control Plus Flex Car G 180 Q 
FC Plus

 ■ – – –
*

–  ■  ■ –

K 7 Full Control Plus Home G 180 Q 
FC Plus

 ■ – –  ■
*

T 450  ■ – –

K 7 Full Control Plus
G 180 Q 
FC Plus

 ■ – – –
*

–  ■  – –

K 7  ■   ■ – – –
*

–  ■  – –

K 5 Premium Full Control Plus
G 180 Q 
FC Plus

 ■ – – – 
*

–  ■  ■ –

K 5 Full Control Car &Home
G 145 Q FC –  ■  ■   ■

*
T 350  ■ –  ■

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

*
–  ■  –  ■  

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

*
–  ■  – –

K 5  ■  –  ■  ■  – 
*

–  ■  – –

K 4 Full Control Car &Home 
G 145 Q FC –  ■   ■   ■

*
T 350  ■ –  ■

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

*
–  ■  –  ■  

K 4 Full Control
G 145 Q FC –  ■  ■ –

*
–  ■ – –

K 4  ■  –  ■  ■ –
*

–  ■ – –

Vysokotlakový čistič s elektropohonom  
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 ■  Štandardná výbava
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K 3 Full Control Car&Home T150 G 120 Q FC  ■  ■  – ** T 150  ■   ■  

K 3 Premium G 120 Q  ■  ■ – ** –  ■  –

K 3 Full Control G 120 Q FC  ■  ■  – ** –  ■ –

K 2 Full Control Car &Home G 120 Q Click VPS  ■ – *** T 150  ■  ■  

K 2 Full Control G 120 Q Click VPS  ■  – *** –  ■ –

K 2 Car G 120 Q –  ■   ■  – –  ■ –

K 2 Compact G 120 Q –  ■  ■ *** –  ■ –

Vysokotlakový čistič s elektropohonom

 ■  NOVÉ

* Plug 'n' Clean

** Nádrž na čistiaci prostriedok

*** Nasávanie 
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KAŽDÝ PROBLÉM V OBLASTI 
ČISTENIA MÁ RIEŠENIE.

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

 ■ Štandardná výbava
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Vysokotlakový čistič  s vymeniteľnou batériou 
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OC 3  ■  –  ■   ■  –  ■   ■  –  ■  

Nízkotlakový čistič  

KHB 5 Battery –  ■   ■  –   –  ■  - -  ■  

Strednotlakový čistič  s vymeniteľnou batériou
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G 7. 180  ■  ■   ■  – – –  ■ –

Vysokotlakový čistič s benzínovým pohonom
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Prejde čas, príde špina. To je „zákon prírody“, ktorý platí v dome aj 

záhrade. Pomocou vhodného príslušenstva pre vysokotlakové čističe a 

príslušných čistiacich prostriedkov však úspešne zvládnete dokonca aj 

špeciálne čistenie. 

PRÍSLUŠENSTVO, 
KTORÉ SA HODÍ

Viac príslušenstva sa nachádza na

www.karcher.sk
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Je to už tak. Čistota sa nám jednoducho páči – či už ide o auto alebo záhradný 

nábytok. A s našimi čistiacimi kefami to ide rýchlo, jednoducho, dôkladne a 

pritom šetrne k povrchom a tiež k našim nervom. Prajeme príjemnú zábavu!

KEĎ VŠETKO ŽIARI ČISTOTOU

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
ČISTIACE PROSTRIEDKY NA UMÝVANIE ÁUT
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  Keď auto opäť žiari čistotou, putuje vymeniteľný nadstavec 

Car & Bike jednoducho do práčky. Po vypraní na 60 °C je ako 

nový! 

NÁŠ
TIP

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

Power kefa WB 150 na  čistenie chúlostivých plôch  bez roz-

strekovania. Efektívna kombinácia vysokého tlaku a manuál-

neho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a až 30 % času.

Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie všet-

kých kief a špongií Kärcher k záhradným hadiciam s rýchlos-

pojkou. S reguláciou a zastavovaním vody priamo na adaptéri.

Vylepšená WB 120 o multifunkcie vďaka trom rôznym 

nadstavcom. Jednoduchá a intuitívna výmena nadstavca.

Príslušenstvo pre rotačnú kefu WB 120 vhodné pre všetky 

rovné povrchy. Dľžka štetín je 30 mm.

Inovačný výmenný nadstavec pre umývaciu kefu WB 120 z 

mäkkého mikrovlákna sa na tanier kefy upevňuje pomocou 

suchého zipsu a dá sa zvlášť prať v práčke pri max. 60 °C. 

Výmenný pracovný nadstavec Car&Bike. Príslušenstvo 

Home&Garden pre rotačnú kefu WB 120. Vhodné na nie citlivé 

povrchy ako kameň, kov alebo plast. Čierne štetiny 40 mm 

dlhé.

Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko 
prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre 
rovnomerný a čistý výsledok čistenia. 

Mäkká umývacia kefa WB 60 na čistenie väčších plôch, ako je 

napr. auto, obytné vozidlo, čln, zimná záhrada alebo rolety. 

Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.

WB 150 
Power kefa
Obj. č. 2.643-237.0

Cena v €*: 50,99

WB 120 
Rotačná kefa
Obj. č. 2.644-060.0

Cena v €*: 36,-

Výmenný nadstavec 
Car&Bike pre WB 120
a WB 100
Obj. č. 2.644-063.0

Cena v €*: 30,-

Univerzálne 
príslušenstvo k 
WB 120
Obj. č. 2.644-062.0

Cena v €*: 12,-

Výmenný nadstavec 
Home&Garden pre WB 
120 a WB 100
Obj. č. 2.644-064.0

Cena v €*: 12,-

Kefa na umývanie diskov
Obj.č. 2.643-234.0

Cena v €*: 30,99

Adaptér pre záhradnú 
hadicu
Obj. č. 2.640-732.0

Cena v €*: 14,99

WB 60
Mäkká umývacia kefa
Obj. č. 2.643-233.0

Cena v €*: 24,99

AKCIA

AKCIA

NOVÉ NOVÉ

NOVÉ
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Dážď, prach, hmyz, posypová soľ a iné vonkajšie vplyvy intenzívne pokrývajú 

vozidlá a materiály. Naše čistiace prostriedky čistia, chránia a ošetrujú a rýchlo sa 

postarajú, aby sa povrchy aj tváre opäť rozžiarili.

NAŠE PROSTRIEDKY PRE ČISTOTU

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
ČISTIACE PROSTRIEDKY NA UMÝVANIE ÁUT
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  Pri umývaní auta sa čistiaci prostriedok vždy nastrieka najprv 

na najviac znečistené miesta a potom sa opláchne smerom 

zhora nadol. 

NÁŠ
TIP

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

Silný čistič dreva so zložením 3 v 1, ktorý okrem
maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču 
špiny navyše ponúka ochranu pred UV žiarením a intenzívne 
ošetrenie. Vysoká efektivita čistenia, ošetrenie a ochrana v jed-
nom kroku. Na všetky drevené povrchy vo vonkajších priesto-
roch s povrchovou úpravou a bez povrchovej úpravy. Obsah: 1 I

Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku. 
Penovacia tryska je vhodná pre všetky vysokotlakové čističe 
Kärcher pre domácnosti triedy K2 - K7.Obsah: 1 I

Čistič dreva 3 v1
Obj. č. 6.295-757.0

Cena v €*: 8,99

FJ 10 C penovacia tryska
Connect 'n' Clean
Čistič kameňa 3 v1 
Obj. č. 2.643-145.0

Cena v €*: 30,99

Čistič kameňa a fasád   
3 v1
Obj. č. 6.295-765.0

Cena v €*: 8,99

Šetrí čas a námahu: leštič skla 3v1 zaručuje dlho trvajúcu čis-
totu bez fľakov alebo šmúh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko 
prístupné okenné plochy (napr. zimné záhrady alebo sklenené 
fasády). S ochrannou zložkou zabraňujúcou opätovnému zne-
čisteniu. Neúčinkuje na sklených plochách s ochrannou 
vrstvou. Obsah: 1 I
Intenzívny čistič kameňa a fasády s jedinečným zložením 3 v 
1 pre maximálny čistiaci výkon. S aktívnym rozpúšťačom 
špiny, zložkou proti opätovnému znečisteniu ako aj na ochranu 
pred vetrom a počasím. Vhodný na kamenné terasy, múry a 
fasády okolo domu a v záhrade.Obsah: 1 I

Leštič skla 3 v1
Obj. č. 6.295-474.0

Cena v €*: 9,99

Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku. 
Striedanie rôznych čistiacich prostriedkov iba jedným kliknu-
tím. Predáva sa v súprave s rôznymi čistiacimi prostriedkami.
Obsah: 1 I
Pomocou pumpovacej sprejovej fľaše Kärcher je možné jedno-
ducho nanášať čistiace a ošetrovacie prostriedky. S plynulým 
nastavením rozstrekovaného prúdu a uhla rozstrekovania.

FJ 10 penovacia tryska
Connect ´n´Clean
penový čistič
obj. č. 2.643-143.0

Cena v €*: 26,-

Rozprašovacia fľaša 
prázdna (1 l)
Obj. č. 6.394-374.0

Cena v €*: 26,99

Intenzívny univerzálny  čistiaci prostriedok vhodný pre vyso-
kotlakové čističe. S novým aktívnym rozpúšťačom špiny, ktorý 
aj pomocou studenej vody bez námahy odstráni  oleje, mast-
notu a nepoddajné minerálne znečistenia. Použiteľný okolo 
domu,v záhrade a na umývanie áut. Obsah: 1 I
Intenzívny prostriedok na čistenie plastov s jedinečným zlože-
ním 3 v 1. Maximálny čistiaci výkon vďaka aktívnemu rozpúš-
ťaču špiny. Pre maximálnu efektivitu čistenia, ošetrenia a 
ochrany v jednom kroku. Použiteľný na záhradný nábytok, 
plastové rámy okien a iné plastové povrchy. Obsah: 1 I

Univerzálny čistič
Obj. č. 6.295-753.0

Cena v €*: 7,99

Čistič plastu 3 v1
Obj. č. 6.295-758.0

Cena v €*: 9,99

AKCIA
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Univerzálny čistič
Obj. č. 6.295-357.0

Cena v €*: 19,99

Čistič diskov premium 
RM 667
Obj. č. 6.296-048.0

Cena v €*: 15,99

Na ručné čistenie motocyklov. Šetrne a účinne odstraňuje 
typické znečistenie, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, 
hmyz, blato a olejové znečistenia. Obsah: 500 ml

Na ručné čistenie sklenených a zrkadlových plôch, ako aj 
lesklých, vode odolných povrchov. Odstráni aj mastné a olejové 
znečistenie. Zabraňuje neželanému stekaniu po kolmých plo-
chách. Obsah: 500 ml

Prémiový čistič na všetky druhy oceľových a zliatinových dis-
kov. Odstraňuje brzdný prach, odery pneumatík, usadeniny 
zimnej posypovej soli, špinu a sneh. Neobsahuje kyseliny a je 
šetrný k materiálu. Obsah: 500 ml
Extra penivý na ešte intenzívnejšie čistenie. Nový aktívny 
rozpúšťač špiny na olejové, mastné a typické znečistenia 
vozidiel a znečistenia z ciest. Neobsahuje fosfáty a je šetrný 
k materiálu. Objem: 1 l

Čistič na motocykle
Obj. č. 6.295-763.0

Cena v €*: 9,99

Gélový čistič skla 3v1
Obj. č. 6.295-762.0

Cena v €*: 11,99

FJ 6 penovacia tryska
Obj. č. 2.643-147.0

Cena v €*: 19,99

Hodí sa na výrobu a nanášanie intenzívnej peny pri čistení a 
ošetrovaní áut, drevených, kamenných a fasádnych plôch.

Intenzívny univerzálny  čistič bez problémov odstraňuje oleje, 
tuky a minerálne nečistoty. Na záhradný nábytok, autá, fasády 
a všetky vode odolné povrchy. Obsah: 5 I

Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku. 
Striedanie rôznych čistiacich prostriedkov je možné iba jedným 
kliknutím. V predaji v súprave s rôznymi čistiacimi prostried-
kami. Obsah: 1 I

Na šetrné čistenie všetkých vozidiel. Aktívny rozpúšťač špiny, 

zloženie podporujúce sušenie a ultra vysoký lesk sa postarajú 

o maximálnu efektivitu čistenia.

Obsah: 1 I

FJ 10 C penovacia tryska 
Connect ’n’ Clean
Autošampón
Obj. č. 2.643-144.0

Cena v €*: 30,99

Autošampón 3v1
Obj. č. 6.295-750.0

Cena v €*: 7,99

NOVÉ

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

33

Ultra penový čistič  3 v1
Obj. č. 6.295-743.0

Cena v €*: 7,99
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Čistič na kameň a fasády
Obj. č. 6.295-359.0

Cena v €*: 16,99

Čistič plastu
Obj. č. 6.295-358.0

Cena v €*: 15,99

Mierne alkalický, penivý čistiaci prostriedok na dôkladné čiste-
nie áut. Neškodlivý pre životné prostredie a obzvlášť šetrný 
k všetkým lakovaným a plastovým povrchom.

Na dôkladné čistenie všetkých vode odolných drevených povr-
chov s povrchovou úpravou a bez povrchovej úpravy ako 
záhradný nábytok, drevené podlahy a terasy. Obzvlášť šetrný 
k materiálu. Obsah: 5 I

Čistič dreva
Obj. č. 6.295-361.0

Cena v €*: 18,99

Autošampón
Obj. č. 6.295-360.0

Cena v €*: 12,- 5 I
Obj. č. 6.295-671.0

Cena v €*: 24,99, 10 I

Na dôkladné čistenie záhradného nábytku, rámov plastových 
okien, detských šmýkačiek a iných plastových plôch. Obzvlášť 
šetrný k materiálu. Obsah: 5 l

Účinný čistiaci prostriedok ľahko odstraňuje olej, tuk, hrdzu, 
prach, riasy a znečistenie od emisií usadené na kamenných 
a hliníkových fasádach, kamenných terasách a ostatných 
kamenných povrchoch. Obsah: 5 I

AKCIA
( 5 l )

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  
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Terasa, záhradný chodník, schody, múr, garážová brána: Naši outdooroví pro-

fesionáli, ako T-Racer a kefa na intenzívne drhnutie, dajú špine zbohom. 

Celoplošne. Aby ste sa aj vonku cítili rovnako dobre ako vo vnútri.

CELOPLOŠNE

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
PRÍSLUŠENSTVO NA PLOŠNÉ ČISTENIE
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Intenzívne drhnutie
Proti vysokotlakovým tryskám v kefe na intenzívne drhnutie 

PS 30 nezmôže nič ani to najnepoddajnešie znečistenie. Pri čis-

tení s pracovnými nadstavcami Vario Power, rotačnými 

tryskami a pracovnými nadstavcami Multi Jet (3 v 1) chráni 

kryt proti rozstrekovaniu používateľa a okolie pred vodou a 

špinou.

Rýchlo a bez rozstrekovania vody
Perfektné na väčšie plochy: Plošné čističe T-Racer s nastaviteľ-

nou vzdialenosťou medzi vysokotlakovou tryskou a čistenou 

plochou na rôzne povrchy. Vďaka ergonomickej rúčke funguje 

čistenie horizontálne aj vertikálne rovnako dobre. Plus pre T 7 

Plus: Power tryska na čistenie kútov a okrajov bez rozstreko-

vania. Oplach sa vykonáva pomocou inovatívnej oplachovacej 

trysky.

  Oceľ v mokrom prostredí oxiduje. Preto je dobré umiestňovať 

medený plech na najvyššie miesto na terase. Pri daždi sa 

potom na terasu spolu s vodou dostanú malé čiastočky medi, 

čo zabraňuje tvorbe machu. 

NÁŠ
TIP

T 5 Plošné čističe 
T-Racer
Objedn. č.: 2.644-084.0 

Cena v €*: 88,99

PS 30 plošný čistič 
power kefa na intenzívne 
drhnutie
Objedn. č.: 2.644-123.0 

Cena v €*: 40,99

T 7 Plus T-Racer 
plošný čistič 
Objedn. č.: 2.644-074.0 

Cena v €*: 132,99

Ochrana proti rozstreku
Objedn. č.: 2.642-706.0 

Cena v €*: 24,99

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

Vhodná náhrada
Kvalitné náhradné trysky na jednoduchú výmenu trysiek. 

Vhodné na výmenu trysiek pre všetky plošné čističe T-Racer 

(okrem T 350) pre strojové rady K 2 až K 7 ako aj čistič streš-

ných žľabov PC 20 pre K 3 až K 7. 

Súprava náhradných trysiek vhodná na výmenu trysiek ploš-

ného čističa T-Racer T 350 pre strojové rady K 2 až K 7.

Súprava náhradných  
trysiek
Obj. č. 2.643-335.0

Cena v €*: 12,99

Súprava náhradných  
trysiek
Obj. č. 2.643-338.0

Cena v €*: 12,99
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Záhradný nábytok to nemá ľahké. Stále stojí vonku. Keď prší, fúka vietor 

alebo svieti slnko. Preto je dôležité správne ošetrovanie. Kärcher vie, čo 

záhradný nábytok potrebuje – aby dlho vyzeral dobre.

BÝVANIE VONKU

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
PRÍSLUŠENSTVO NA ČISTENIE ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU
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NÁŠ
TIP

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

    Drevený nábytok čistite vždy v smere textúry. Inak dôjde

k zdrsneniu vlákien a špina sa bude ľahšie prichytávať.   

Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s ply-

nulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360° je ide-

álny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest 

(K2-K7).

Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m) a zahnutý 

nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, 

ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.

Multi Power Jet s 5 druhmi prúdu: Prúd pre čistiaci prostrie-

dok, vysokotlakový plochý prúd, rotačná tryska, bodový prúd a 

široký plochý prúd so zníženým tlakom. Vhodný prúd sa 

vyberá pohodlným otáčaním

MP 180 pre K 7

MP 145 pre K 3 až K 5.

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

Cena v €*: 35,99

MP 180 Multi Power Jet 
pre K 7
Obj. č. 2.643-238.0

Cena v €*: 58,99

Zahnutý pracovný 
nadstavec
Obj. č. 2.638-817.0

Cena v €*: 60,99

VP 145 FC Vario Power Jet 
pre K 4 - K 5
Obj. č. 2.642-725.0

Cena v €*: 37,99

MP 145 Multi Power Jet
pre K 3 - K 5
Obj. č. 2.643-239.0

Cena v €*: 58,99

3v1 Multi Jet ponúka plynulo prestaviteľný vysokotlakový 

prúd, rotačnú trysku a prúd vody s čistiacim prostriedkom v 

jednom pracovnom nadstavci. Vhodný prúd sa vyberá pohodl-

ným otáčaním nadstavca Multi Jet, tlak sa reguluje na pištoli G 

180 Q Full Control Plus. 

MJ 180 FC 3v1 Multi Jet 
pre K7 FC
Obj. č. 2.643-907.0

Cena v €*: 60,99

MJ 145 FC 3v1 Multi Jet 
pre K5 FC
Obj. č. 2.643-906.0

Cena v €*: 60,99

Plynulá regulácia od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostrie-

dok po vysokotlakový prúd pomocou jednoduchého otáčania 

pracovným nadstavcom.

VP 180 Vario Power Jet 
pre K 7
Obj. č. 2.642-726.0

Cena v €*: 37,99
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* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH   

Výkonné rotačné trysky (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť 

zažratú špinu. Ideálne na povrchy znečistené machom a pove-

ternostnými vplyvmi.

Plynulá regulácia od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostrie-

dok po vysokotlakový prúd pomocou jednoduchého otáčania  

pracovným nadstavcom. 

Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť 

zažratú špinu. Ideálna na povrchy znečistené machom a pove-

ternostnými vplyvmi.

DB 145 rotačná tryska
pre K4 až K5
Obj. č. 2.642-728.0

Cena v €*: 50,99

VP 120 Vario Power Jet 
pre K 2 až K 3
Obj. č. 2.642-724.0

Cena v €*: 35,99

DB 180 rotačná tryska pre
K 7
Obj. č. 2.642-729.0

Cena v €*: 55,99

DB 120 rotačná tryska  
pre K2 až K3
Obj. č. 2.642-727.0

Cena v €*: 45,99

Náhradná pištoľ s analógovím ukazovateľom na zobrazovanie 

tlakového stupňa umožňuje výber správneho tlaku pre každý 

druh čistenia. Pre K 3 Full Control.

Nová pištoľ G 180 Q vybavená systémom Quick Connect je o 

13 cm dlhšia a ponúka vyšší komfort a ergonómiu pri čistení 

pomocou vysokotlakových čističov Kärcher.

Pre radu K 4 až K 7.

G 120 Q FC pištoľ so systé-
mom Quick Connect
Obj. č. 2.643-823.0

Cena v €*: 35,99

G 180 Q pištoľ so systé-
mom Quick Connect 
Obj. č. 2.642-889.0

Cena v €*: 35,99

G 145 Q FC pištoľ so systé-
mom Quick Connect
Obj. č. 2.643-634.0

Cena v €*: 81,99

Náhradná pištoľ s tlačidlami pre tlakové stupne a dávkovanie 

čistiacich prostriedkov vrátane LCD  displeja a systému Quick 

Connect. Pre stroje Full Control Plus rady K 5 Premium, K 7 a 

K 7 Premium od roku výroby 2017.

Náhradná pištoľ s LED displejom na zobrazovanie tlakového 

stupňa umožňuje výber správneho tlaku pre každý druh čiste-

nia. Pre stroje Full Control rady K 4 až K 5 a K 7 ako aj K 7 

Premium pred rokom 2017.

G 180 Q FC Plus pištoľ so 
systémom Quick Connect
Obj. č. 2.643-992.0

Cena v €*: 101,99
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* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH   

Adaptér na pripojenie starých pištolí (pištoľ M, 96, 97) a nape-

ňovacích trysiek na nové pracovné nadstavce. Hodí sa pre 

vysokotlakové čističe Kärcher H & G do roku výroby 2010.
Adaptér B na pripojenie vysokotlakového čističa so závitovou 
prípojkou (pre modely do roku výroby 1989).

Vhodná náhrada
Kvalitné náhradné trysky na jednoduchú výmenu trysiek. 

Vhodné na výmenu trysiek pre všetky plošné čističe T-Racer 

(okrem T 350) pre strojové rady K 2 až K 7 ako aj čistič streš-

ných žľabov PC 20 pre K 3 až K 7. 

Súprava náhradných trysiek vhodná na výmenu trysiek ploš-

ného čističa T-Racer T 350 pre strojové rady K 2 až K 7.

Adaptér M
Obj. č. 2.643-950.0

Cena v €*: 5,99

1-stupňový predlžovací 
pracovný nadstavec
Obj. č. 2.643-240.0

Cena v €*: 18,99

Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domác-

nosť rady K 2 až K 7. Pre všetky vysokotlakové čističe, pri kto-

rých sa vysokotlaková hadica upevňuje na pištoľ pomocou 

klipu (bez Quick Connect). 

Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne čiste-

nie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo 

Kärcher.

G 160 pištoľ bez systému 
Quick Connect 
Obj. č. 2.641-959.0

Cena v €*: 27,99

Súprava náhradných  
trysiek
Obj. č. 2.643-335.0

Cena v €*: 12,99

Adaptér B
Obj. č. 2.642-893.0

Cena v €*: 35,99

Súprava náhradných  
trysiek
Obj. č. 2.643-338.0

Cena v €*: 12,99

Vodný fi lter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred 

čiastočkami špiny zo znečistenej vody. 
Vodný fi lter
Obj. č. 4.730-059.0

Cena v €*: 16,99
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Špine odzvonilo! Kärcher má na každé čistenie perfektne prispôso-

bené príslušenstvo. A stále dostáva nové nápady.

KOMPLETNÝ BALÍK

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO
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* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  

Jemné abrazívne médium (zrnitosť 0,2 - 0,8 mm) na šetrné 

čistenie klinkeru, tehál, ocele, tvrdého dreva a betónu. Výborne 

sa hodí na odstraňovanie hrdze a laku.

Ekologická nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z 

alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo 

vodné kade. 5 m dlhá s funkciou spätného preplachu fi ltra, 

neobsahuje ftaláty a PVC, z 90 % recyklovateľná a maximálne 

ekologicky zabalená. Pre KHB 5.

Súprava na čistenie strešných žľabov a potrubí pracuje sama – 

pomocou vysokého tlaku. Odtoky, upchaté potrubie a strešné 

žľaby vyčistíte bez námahy.

Súprava na čistenie potrubia s 15 m hadicou na čistenie rúr, 

odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie 

upchatí.

Súprava na čistenie potrubia so 7,5 m hadicou na  

čistenie rúr, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstra-

ňovanie upchatí.

Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého 

znečistenia v spojení s abrazívnym prostriedkom Kärcher.

Abrazívne médium
Obj. č. 6.280-105.0

Cena v €*: 30,99

PC 20 
Súprava na čistenie  
strešných odkvapov 
a potrubia, 20 m
Obj. č. 2.642-240.0

Cena v €*: 101,-

SH 5 
sacia hadica eco!logic
Obj. č. 2.643-100.0

Cena v €*: 35,99

Súprava na pieskovanie
Obj. č. 2.638-792.0

Cena v €*: 81,99

PC 7,5 
Súprava na čistenie 
potrubia, 7,5 m
Obj. č. 2.637-729.0

Cena v €*: 75,99

PC 15
súprava na čistenie 
potrubia, 15 m
Obj. č. 2.637-767.0

Cena v €*: 121,99

Nasávacia hadica SH 5 
eco!logic
Obj. č. 2.644-124.0

Cena v €*: 35,99

Hadicová súprava sa hodí ako prívodná hadica pre vysokotla-
kový čistič a tiež aj na zavlažovanie záhrady. Súprava sa 
skladá z 10 m hadice PrimoFlex® (3/4") bez ftalátov, prípojky 
na vodovodný kohútik G3/4, 1 univerzálnej hadicovej spojky 
ako aj univerzálnej spojky so systémom Aqua Stop.

SH 5 sacia hadica eco!logic umožňuje nasávanie vody z alter-

natívnych zdrojov, ako sú dažďové kade. 5 m dlhá s funkciou 

spätného preplachu fi ltra, neobsahuje ftaláty a PVC, je z 90 % 

recyklovateľná a okrem toho maximálne ekologicky zabalená. 

Pre stroje rady K 4 až K 7.

Hadicová súprava pre 
vysokotlakový čistič
Obj. č. 2.645-156.0

Cena v €*: 30,-

NOVÉ

AKCIA

AKCIA
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Súprava príslušenstva s 12 m vysokotlakovou hadicou, 

ergonomickou vysokotlakovou pištoľou a adaptérom pre 

dovybavenie rýchlospojkou Quick Connect pre rady K 2 až 

K 7. Nie pre stroje s hadicovým bubnom.

Súprava príslušenstva so 7,5 m vysokotlakovou hadicou, 

ergonomickou vysokotlakovou pištoľou a adaptérom

na dovybavenie rýchlospojkou Quick Connect pre rady K 2 

až K 7. Nie pre stroje s hadicovým bubnom.

Pre stroje rady K 2 až K 7 so systémom Quick Connect. Pre 

vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť od roku 2009 

alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na 

prístroj pomocou rýchlospojky. 9 m, 180 bar, 60 °C.

Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex so systémom 

proti skrúcaniu pre prácu bez zauzľovania. 10 m dlhá. Vrátane 

prípojky Quick Connect. Pre stroje rady K 2 až K 7.

Súprava príslušenstva so 4 m vysokotlakovou hadicou, 

ergonomickou vysokotlakovou pištoľou a adaptérom pre 

dovybavenie rýchlospojkou Quick Connect pre radu K 2. Nie 

pre stroje s hadicovým bubnom.

O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie 

ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotla-

kovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného 

nadstavca a príslušenstvo.

Vysokotlakový adaptér pre systém Quick Connect vhodný 

pre všetky vysokotlakové čističe Home & Garden. (Od roku 

výroby 1992)

Predlžovacia vysokotlaková hadica pre vyššiu fl exibilitu. 10 

m odolná a kvalitná hadica ø 8 pre dlhú životnosť. Pre 

stroje rady K 3 až  K 7 od roku 2008 s prípojkou Quick Con-

nect a pre niektoré stroje K 2 od roku 2010 s prípojkou 

Quick Connect.

HK 12 súprava s 
vysokotlakovou hadicou
Obj. č. 2.643-909.0

Cena v €*: 81,99

XH 10 Q predlžovacia 
hadica Quick Connect
Obj. č. 2.641-710.0

Cena v €*: 91,99

H 9 Q vysokotlaková 
hadica Quick Connect
Obj. č. 2.641-721.0

Cena v €*: 66,99

HK 4 súprava s 
vysokotlakovou hadicou
Obj. č. 2.643-912.0

Cena v €*: 40,99

Vysokotlakový adaptér 
Obj. č. 4.470-041.0

Cena v €*: 7,32

HK 7.5 súprava s vyso-
kotlakovou hadicou
Obj. č. 2.643-910.0

Cena v €*: 70,99

Variabilný kĺb
Obj. č. 2.640-733.0

Cena v €*: 30,99

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

Cena v €*: 91,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  
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MOBILNÉ ČISTENIE

NÁŠ TIP

  Či v záhrade alebo na cestách, s čistiacimi strojmi Kärcher 

držanými v ruke sa voľnočasové aktivity menia. Neobľúbené 

čistiace práce sa stávajú zábavou. 
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Čistiaca sila držaná v ruke.
Pri čistení rôznych povrchov je tlak 

rozhodujúci. So stredným tlakom čis-

tiča KHB 6 Battery má špina na hrač-

kách, záhradnom nábytku, či 

dokonca menších terasách iba krátke 

trvanie. So šetrnou tryskou s plo-

chým prúdom alebo intenzívnou 

rotačnou tryskou čistí KHB 6 Battery 

s 18 V vymeniteľnou batériou rýchlo 

a dôkladne. Stačí jednoducho 

pripojiť záhradnú hadicu a práca 

môže začať.

Jemné čistenie na cestách.
Topánky, detský kočík, bicykel, 

dokonca aj psa vyčistí batériový OC 

3 Plus úplne jemne pomocou níz-

keho tlaku. Je ideálny na cestách, 

teraz aj s väčšou 7 litrovou nádr-

žou na vodu a množstvom príslu-

šenstva, ako je napríklad tryska s 

kužeľovým prúdom alebo nasáva-

cia hadica. A samozrejme s výkon-

nou lítium-iónovou batériou.

ČISTIŤ. 
VŠADE. KEDYKOĽVEK.

Viac mobilných informácií sa 

nachádza tu: www.karcher.sk

  Čistiace stroje s pohonom na batérie sú 
vždy poruke na rýchle čistenie v prípade 
potreby.  
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ČISTENIE BEZ PRIPOJENIA

Ak je občas potrebné vyčistiť malú plochu okolo domu, záhradný nábytok, 

bicykel alebo psiu búdu, úplne postačuje KHB 5 značky Kärcher a záhradná 

hadica. Prúdu potrebuje málo. Iba 18V vymeniteľná batéria. Jednoducho ho 

stačí zobrať do ruky, pripojiť hadicu a presne vyvážený plochý prúd s precízne 

zosúladeným stredným tlakom sa pustí s maximálne 24 barmi do práce. 

A je hotovo!

MOBILNÉ ČISTENIE
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KHB 5 Battery

Max. tlak: 24 bar

Prietok: max. 200 l / h

Hmotnosť bez príslušenstva: 2,7 kg

Výdrž batérie**: až 10 min

Objedn. č.: 1.328-0.0

Cena v €*: 142,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH 
**  Maximálny výkon s 18 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

Čistenie stredným tlakom 

Efektívne, avšak šetrne – aj 

pri chúlostivých povrchoch.

18 V vymeniteľná batéria Bat-

tery Power

Okamžite všade použi-

teľná, aj v prostredí bez 

elektrickej prípojky.

Detská poistka 
Aktivovateľné zablokova-

nie, ktoré zabraňuje 

nechcenému stlačeniu 

spúšte.

Prípojka záhradnej hadice 
s integrovaným fi ltrom
Na jednoduché pripojenie 

záhradnej hadice na stroj.

Schopnosť nasávania
Kompatibilný s hadi-

cou na nasávanie vody 

značky Kärcher – pre 

čistenie nezávislé od 

vodnej hadice.
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MOBILNÉ ČISTENIE

KÄRCHER NA CESTY

Či na turistike, cyklistickom výlete alebo prechádzke so psom: Byť 

vonku je jednoducho zábava. No občas to prináša aj riadnu špinu. V 

tom prípade sa zíde extrémne kompaktný mobilný exteriérový čistič 

OC 3 Plus. Vďaka integrovanej batérii a 7 litrovej nádrži na vodu 

odstrániš špinu rýchlo a bez námahy priamo na mieste, je jedno či ide 

o topánky, bicykle alebo domáce zvieratá – aby bolo doma aj v aute 

vždy všetko čisté. S mobilným exteriérovým čističom OC 3 ťa na 

cestách už neprekvapí žiadna špina – a príroda ostane tam, kde patrí.



50

Nádrž na vodu (7 l)
Jednoducho vybrať a naplniť pod 

vodovodným kohútikom. Postačuje na 

4-minútové čistenie. 

Alebo na umytie až 3 bicyklov.

OC 3 Plus

Rozsah tlaku: Nízky tlak

Prietok max: 2 l/min.

Objem nádrže na vodu: 7 l

Výdrž batérie: 15 min

Objedn. č.: 1.680-030.0

Cena v €*: 172,99

Nabíjací port
s gumeným krytom na 

ochranu pred špinou 

zabezpečeným proti 

strate.

Dvojdielna rúčka
Na pohodlnú a oddelenú 

prepravu stroja a nádrže. 

Pre ešte kompaktnejšie 

odkladanie je možné 

rúčku zasunúť.

LED ukazovateľ
Svieti počas prevádzky a blika-

ním signalizuje nízky stav nabi-

tia batérie.

 

Veľký hlavný vypínač
Pre jednoduchú obsluhu. 

Pohotovostný režim pri nepouží-

vaní.

Špirálová hadica (2,80 m)
Pre veľký akčný rádius. 

Hadicu je možné spolu s 

pištoľou pohodlne a 

úsporne odložiť pod nádr-

žou.

Kompaktná pištoľ
s vymeniteľnou tryskou 

s plochým prúdom. 

NOVÉ

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  
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Kto chodí so psom na bicykel alebo preváža psa v kempingovom 

vozíku, môže si zakúpiť potrebné príslušenstvo podľa potreby aj samo-

statne. Aby bolo upratovanie po voľnočasových aktivitách ešte jedno-

duchšie a efektívnejšie.

ČO K TOMU PATRÍ

MOBILNÉ ČISTENIE
PRÍSLUŠENSTVO A ČISTIACE PROSTRIEDKY
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Nezávisle pri každom nasadení
Ak nepostačuje nádrž na vodu, pomôže nasávacia hadica, ktorá 

privedenie vodu z prídavného kanistra. Podľa potreby je k dis-

pozícii bodová tryska na cielené použitie alebo tryska s kužeľo-

vým prúdom na jemné čistenie srsti.

Všetko v suchu
Keď je bicykel čistý, ty však mokrý, radosť z vykonanej práce 

nie je veľmi veľká. Garantuje ju iba použitie efektívneho chrá-

niča proti rozstrekovanej vode. Ak batéria nepostačuje na 

všetky čistiace práce, môže sa mobilný exteriérový čistič pre-

vádzkovať pomocou autoadaptéra cez 12 V prípojku v aute.

Všetko pripravené na prepravu
Dávať mokré veci do auta nie je dobrý nápad. So savou utier-

kou budú bicykle a aj ostatné vybavenie raz-dva suché. Na 

mokrú psiu srsť existuje špeciálny uterák, ktorý je príjemne 

mäkký a efektívne pojme vodu aj zápach.

Vyčesané a vykefované
Tieto dva nástroje sú neodmysliteľnou súčasťou výletov s 

bicyklom a psom. S univerzálnou kefou budú bicykle a topánky 

opäť ako nové, s kefou na čistenie srsti aj štvornohý kamarát. 

Ako keby sa nič nestalo, okrem pekného výletu.

Univerzálna kefa
Objedn. č.: 2.643-870.0

Cena v €*: 17,99

Kefa na čistenie srsti
Objedn. č.: 2.643-874.0

Cena v €*: 8,99

Utierka z mikrovlákna
Objedn. č.: 2.643-872.0

Cena v €*: 5,99

Nasávacia hadica
Objedn. č.: 2.643-871.0 

Cena v €*: 17,99

Uterák na domáce zvie-
ratá
Objedn. č.: 2.643-873.0

Cena v €*: 9,99

Bodová tryska 

Objedn. č.: 2.644-125.0 

Cena v €*: 19,99

Kužeľová tryska
Objedn. č.: 2.643-875.0 

Cena v €*: 14,99

Autoadaptér
Objedn. č.: 2.643-876.0 

Cena v €*: 36,99

Ochrana proti rozstreku
Objedn. č.: 2.644-169.0 

Cena v €*: 24,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  
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Každé čistenie má svoje optimalizované príslušenstvo, s ktorým sa dajú 

všetky práce vybaviť ľahšie a efektívnejšie. To robí v ruke držané 

čističe značky Kärcher tak neuveriteľne fl exibilné a praktické.

MAXIMÁLNE ÚČELNE S VHODNÝM PRÍSLU-
ŠENSTVOM

MOBILNÉ ČISTENIE
PRÍSLUŠENSTVO A ČISTIACE PROSTRIEDKY
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Efektívne čistenie plôch
Schody, balkón, malé terasy – menšie plochy vyčistí raz-dva 

plošný čistič PS 20 pre KHB 5 a 6 Battery so svojimi 2 

tryskami a 2 predĺženiami, vďaka ktorým sa pri práci šetrí chr-

bát. Ale voda sa rozstrekovať nebude – vďaka kruhovým šteti-

nám. Na odstraňovanie nepoddajného znečistenia alebo peľu sa 

obzvlášť hodí umývacia kefa WB 24 s integrovaným plochým 

prúdom na predumytie a oplachovanie a s kĺbom na prestavo-

vanie pre vertikálne plochy.

Správne spojenie
Predlžovacia trubica spája v ruke držané čističe KHB 5 a 6 Bat-

tery so všetkým príslušenstvom pre čističe so systémom Quick 

Connect. Ten umožňuje jednoduché striedanie príslušenstva iba 

jednou rukou.

Dosiahne všade
Variabilný pracovný nadstavec VJ 24 má stup ňovito o 360° 

prestaviteľný kĺb, čo umožňuje bez námahy vyčistiť s KHB 5 a 

6 Battery aj ťažko prístupné miesta. Vďaka penovacej tryske FJ 

24 Foam Jet, pri ktorej sa dá spotreba čistiaceho prostriedku a 

uhol striekania nastaviť individuálne na tryske, sa bicykel 

umyje intenzívnou penou.

Bezhraničné využitie
Správny prúd v závislosti od použitia: To ponúka náš MJ 24 

Multi Jet 5v1 pre KHB 5 a 6. S bodovým, plochým, oplachova-

cím, rozprašovacím a zavlažovacím prúdom je naozaj 

všestranné zariadenie na čistenie a zavlažovanie.

Na cestách je možné obidva ručné čističe prevádzkovať s nasá-

vacou hadicou SH 5 aj z alternatívnych vodných zdrojov, naprí-

klad z kanistra.

MJ 24 Multi Jet 5v1 pre 
KHB
Objedn. č.: 2.644-056.0 

Cena v €*: 45,99

VJ 24 variabilný nadsta-
vec pre KHB
Objedn. č.: 2.644-057.0 

Cena v €*: 40,99

Plošný čistič PS 20 pre 
KHB 
Objedn. č.: 2.644-018.0 

Cena v €*: 45,99

Predĺženie striekacej koncovky KHB
Objedn. č.: 2.644-173.0

Cena v €*: 9,99

Umývacia kefa
priečna WB 24 pre KHB
Objedn. č.: 2.644-136.0

Cena v €*: 24,99

SH 5 nasávacia hadica ku 
KHB
Objedn. č. 2.644-124.0 

Cena v €*: 35,99

Penovacia dýza FJ 
24 Foam Jet (0,3 l, 
prázdna) pre KHB
Objedn. č.: 2.644-135.0 

Cena v €*: 19,99

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  
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MOBILNE ČISTÉ – RÝCHLO, EFEKTÍVNE A 
ÚPLNE NEZÁVISLE NA PRÚDE. MOBILNÉ 
ČISTIACE STROJE ZNAČKY KÄRCHER.
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KHB 5 Battery 1.328-100.0 18 18/25 – –  ■   ■  – –
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OC 3 Plus  ■  1 680-030.0  ■   ■   ■  7 l  ■  –  ■  – – –

OC 3 1.680-015.0  ■   ■   ■  4 l  ■  –  ■  – – –

OC 3 Bike Box 1.680-017.0  ■   ■   ■  4 l  ■  –  ■  –  ■  –

TLAKOVÉ ČISTIČE S VYMENITEĽNOU BATÉRIOU

MOBILNÉ ČISTENIE

 ■  NOVÉ  ■ Štandardná výbava * Quick Connect.
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NÁŠ TIP

  Pri nepoddajnom ľade je potrebné najprv niekoľko sekúnd 

zostať na jednom mieste, aby sa nalomil ľad. Potom prejdi 

pomaly po skle. 

ELEKTRICKÁ ŠKRABKA NA ĽAD
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Nenechá nikoho zamrznúť...
Elektrická škrabka na ľad EDI 4 

konečne skoncuje s namáhavým 

škrabaním. 

Pomocou rotujúceho kotúča so 

šiestimi stabilnými plastovými čepe-

ľami odstráni táto škrabka aj najne-

poddajnejší ľad z autoskiel úplne 

bez námahy iba jedným ťahom. Ak 

sa EDI 4 nachádza v pohotovostnom 

režime, stačí jemne pritlačiť zhora, 

aby sa škrabací kotúč začal točiť – a 

ľad sa uvoľní prakticky sám do seba.

Úžasne vytrvalá …
Ak by sa čepele raz opotrebovali, 

dá sa škrabací kotúč vymeniť 

úplne bez náradia (škrabací kotúč 

sa predáva ako náhradný diel). 

Moderný a kompaktný dizajn 

škrabky na ľad ako aj ochranný 

kryt umožňujú jednoduchú a bez-

pečnú manipuláciu a  odkladanie. 

Jedno nabitie batérie stačí na viac 

použití. Keď je potrebné zariadenie 

nabiť, začne blikať LED-dióda.

NO ICE 
ICE BABY

Viac o elektrickej škrabke na ľad 

sa nachádza tu: www.karcher.sk

  Okná sa zbavia ľadu jedným ťahom bez potreby 
vyvíjania veľkého tlaku.  
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S RADOSŤOU, BEZ STRESU...

Škrabanie ľadu pomocou elektrickej škrabky na ľad EDI 4 je bez 

stresu a podporuje pocit pohody: lebo ten, kto má ráno k dispozí-

cii viac času, sa môže výdatne naraňajkovať. Alebo vyspať? To, čo 

bolo doposiaľ namáhavé a znervozňujúce, vybaví táto malá 

škrabka raz-dva. A zmrznuté prsty patria minulosti.

ELEKTRICKÁ ŠKRABKA NA ĽAD
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EDI 4

Otáčky kotúča: 500 ot/min

Priemer kotúča: 100 mm

Výdrž batérie/doba nabíjania: 15 min /3 h

Hmotnosť: 550 g

Objedn. č.: 1.598-900.0

Cena v €*: 60,99

LED kontrolka prevádzkového stavu
Keď je potrebné elektrickú škrabku 

na ľad nabiť, začne blikať LED-dióda.

Rotujúci škrabací kotúč

Rotujúci kotúč so stabil-

nými plastovými čepe-

ľami odstráni bez námahy 

aj nepoddajný ľad.

Ochranný kryt
Pre bezpečnú manipuláciu 

a odkladanie.

Rýchla pripravenosť na 
použitie
Hlavný vypínač na 

zapínanie a vypínanie. 

Keď LED-dióda svieti, 

je EDI 4 v pohotovost-

nom režime.

Jednoduchá manipulácia.

Ľahkým pritlačením zhora 

začne škrabací kotúč rotovať.

Výmena kotúča bez náradia
Rotujúci škrabací kotúč sa vymieňa 

rýchlo a jednoducho bez použitia 

náradia.

NOVÉ

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  



61

OŠETROVANIE ÁUT

  Ten, kto má v aute kvalitné čistiace a ošetrovacie produkty značky 

Kärcher, má ich poruke, keď je to potrebné: po umytí auta v umývacej 

linke, na samoobslužnej umyvárni, doma aj na cestách. 

NÁŠ TIP
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Super čisté
Čerstvo umyté auto jazdí na pocit 

lepšie. Lebo vyzerá ako nové, prí-

jemne vonia a v skutočnosti aj dlh-

šie vydrží. Pretože znečistenie 

nespôsobuje iba zlý vzhľad, ale aj 

trvalé poškodenie auta. Pre žiarivý 

vzhľad a dlhodobé ošetrenie sú k 

dispozícii čistiace a ošetrovacie 

prostriedky Kärcher. Tie pôsobia. 

Dlho.

Super WOW!
Disky, sklá, lak – pri čistiacich a ošetro-

vacích prostriedkoch Kärcher sme mys-

leli na všetko. Aj pre jednotlivé časti 

interiéru máme optimálne riešenie. S 

ním budú okná bez šmúh, fľaky zmiznú 

a plastom sa vráti ich farba. Všetko tak 

bude dobre vyzerať a dobre voňať.

A WOW bude späť!

  Kärcher zvyšuje luxus – pomocou kvalit-
ných produktov pre excelentné 
výsledky. 

NAVRÁŤ WOW 
SVOJMU MILÁČIKOVI!

Ešte viac tipov na ošetrovanie pre 

žiarivé auto nájdeš na 

www.karcher.sk
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Čistiace a ošetrovacie produkty značky Kärcher je možné aplikovať na 

auto od hlavy až po päty. Mydlo, krém, telové mlieko, dezodorant... 

máme všetko. Ponúkame Vám prehľad kvalitných výrobkov na čiste-

nie a ošetrovanie áut.

Čistič diskov Premium

 ■  Šetrné čistenie všetkých bežných typov diskov, vrátane hli-

níkových chrómovaných

 ■  Jednoduché odstraňovanie nepoddajnej špiny, ako je brz-

dný prach, posypová soľ alebo znečistenie z ciest

 ■  Okamžite žiarivé výsledky vďaka zloženiu podporujúcemu

rýchly účinok

 ■  S indikátorom účinku: intenzívna zmena farby z bielej na 

červenú

 ■ Neobsahuje kyseliny

 ■ Objem 500 ml

Objedn. č.: 6.296-048.0

Cena v €*: 15,99

Odstraňovač hmyzu 3 v 1

 ■  Šetrne odstraňuje hmyz zo skla, mriežky chladiča, laku a 

diskov

 ■  Veľmi šetrný k všetkým materiálom, ako je napríklad hliník, 

lak a plast

 ■ Pôsobí rýchlo a efektívne

 ■ Vysoká výdatnosť

 ■ Objem 500 ml

Objedn. č.: 6.295-761.0

Cena v €*: 9,99

Voskovacia politúra

 ■  Pre moderné a mierne namáhané laky

 ■  Šetrné vyleštenie a ošetrenie laku v jednom pracovnom 

kroku

 ■  Pomocou  najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škra-

bance, mikrotrhlihy a šmuhy po umývacích kefách

 ■ Intenzívne oživenie farby s konzervačným efektom

 ■ Brilantná farba bez rušivých hologramov

 ■  Chráni lak pre vonkajšími vplyvmi a zachováva farbu

 ■ Objem 500 ml

Objedn. č.: 6.296-108.0

Cena v €*: 12,99

NOVÉ

OŠETROVANIE ÁUT

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  
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Čistič interiéru

 ■  Jemné a efektívne čistenie celého interiéru áut

 ■  Rýchle odstraňovanie fľakov z prístrojovej dosky, obloženia 

dverí, gumených tesnení, čalúnenia ako aj hladkej a umelej 

kože

 ■  Dlhodobo neutralizuje nepríjemný zápach a zanecháva 

príjemne čerstvú vôňu

 ■ Antistatický efekt odďaľuje opätovné znečistenie.

 ■ Objem 500 ml

Objedn. č.: 6.296-106.0 

Cena v €*: 8,99

Čistič autoskiel

 ■  Čistenie všetkých sklenených povrchov, ako sú sklá a 

zrkadlá, bez šmúh

 ■  S intenzívnym účinkom na jednoduché a dôsledné odstra-

ňovanie hmyzu, znečistenia z ciest, vtáčieho trusu, mast-

ných šmúh, zvyškov silikónu a nikotínu 

 ■ Antistatický efekt odďaľuje opätovné znečistenie.

 ■ Redukuje rozptyľovanie svetla a zabezpečuje jasný výhľad

 ■ Objem 500 ml

Objedn. č.: 6.296-105.0 

Cena v €*: 8,99

Zamatovo matné ošetrenie kabíny

 ■  Hĺbkové ošetrenie hodvábne matných plastov a gumených 

povrchov

 ■ Prekrýva menšie škrabance

 ■  Optické vylepšenie nadobudnutím hodvábne matného 

vzhľadu

 ■ Pre príjemný pocit pri dotyku

 ■ Povrchy budú odpudzovať vodu a špinu

 ■ Objem 500 ml

Objedn. č.: 6.296-107.0

Cena v €*: 9,99

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  
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Mať v lete aj v zime v aute stále dobrý výhľad, je nielen pekné, ale aj 

nutné pre bezpečnosť v cestnej premávke. Či proti znečisteniu hmyzom 

alebo posypovou soľou – Kärcher má pre každé ročné obdobie správne 

čistiace riešenie.

Zimná zmes do ostrekovačov - koncentrát

 ■  Mrazuvzdornosť do −60 °C

 ■ Výsledkom je jasný výhľad bez šmúh a oslňovania

 ■  Vypĺňa malé škrabance a chráni tým stierače, ktoré sa tak 

môžu ticho kĺzať po skle

 ■  Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako 

je soľ a špina z ciest

 ■  Nízka spotreba pri maximálnej čistiacej sile počas niekoľ-

kých stieracích taktov

 ■  Vysoká výdatnosť: Z jednej nádoby (5 litrov) je možné zís-

kať 15 litrov čistiacej tekutiny

 ■  Vhodný pre vejárovité trysky. Vhodný pre xenónové svet-

lomety a rozptylové sklá so vzhľadom číreho skla

 ■  Vďaka odvápňopvacej funkcii sa môže zmiešavať s vodou 

akejkoľvek tvrdosti

 ■ Objem 5 l

Objedn.č.:  6.296-109.0 

Cena v €*: 19,99

Letná zmes do ostrekovačov - koncentrát 1:100

 ■  Výsledkom je jasný výhľad bez šmúh a oslňovania

 ■  Dôkladné odstraňovanie typicky letného znečistenia, ako je 

hmyz, vtáčí trus či peľ

 ■  Nízka spotreba pri maximálnej čistiacej sile počas niekoľkých 

stieracích taktov

 ■  Vysoká výdatnosť: Z jednej 250 ml fľaše je možné získať 25 lit-

rov čistiacej tekutiny

 ■  Vhodný pre vejárovité trysky. Vhodný pre xenónové svetlo-

mety a rozptylové sklá so vzhľadom číreho skla

 ■  Vďaka odvápňopvacej funkcii sa môže zmiešavať s vodou akej-

koľvek tvrdosti

 ■ Objem 250 ml

Objedn. č.: 6.296-110.0

Cena v €*: 7,99

NOVÉ

NOVÉ

OŠETROVANIE ÁUT
KONCENTROVANÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE OSTREKOVAČ ČELNÉHO SKLA

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH  
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ČISTIČ TERÁS

  Drevené podlahy sa musia čistiť vždy iba v smere vlákien. Zabráni sa 

tak vzpriamovaniu drevných vlákien. Drevená podlaha ostane hladká a 

je lepšie chránená pred vonkajšími vplyvmi.

NÁŠ TIP
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Kärchrovať? Samozrejme!
Každú jar vždy a znova: terasa 

potrebuje bezpodmienečne gene-

rálku. Slnko, dážď, sneh a ľad zane-

chali svoje stopy, zelený povlak, 

mach a iná špina zohyzdili povrch 

aj krytiny. Ako dobre, že metla, 

kefa a vedro môžu zostať tam, kde 

sú: v skrini. Pretože od teraz to 

nepôjde iba oveľa rýchlejšie, ale aj 

oveľa dôkladnejšie a jednoduchšie: 

s čističom terás PCL 4 od Kärcheru.

Drevo, WPC a kameň
Pomocou rotujúcich valcových kief a 

integrovaného nanášania vody 

odstráni PCL 4 aj to najnepoddajnej-

šie znečistenie z dreva, WPC a hlad-

kej kamennej dlažby s uzatvorenou 

povrchovou štruktúrou, iba v jed-

nom kroku vrátane oplachovania. 

Dôkladne, rovnomerne a bez 

námahy, vďaka kefám vymeniteľ-

ným bez náradia na rôzne podlahy. 

Veľmi jednoduchá je aj obsluha: 

Stačí len zapojiť elektrický kábel a 

hadicu a môže sa začať.

  Konečne je koniec namáhavému drhnutiu, 
výsledok čistenia je výrazne lepší a práca je 
tiež oveľa rýchlejšie hotová. 

ŠPECIALISTA NA 
TERASY

Viac o čističoch terás nájdeš na 

www.karcher.sk
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ČISTIČ TERÁS

PRE DOSKY, KTORÉ ZNAMENAJÚ SVET … 

Uvoľni scénu bezstarostnému letu. Bez nepoddajného a hlboko zažratého 

znečistenia. Bez potenia a drhnutia na kolenách, len vzpriamene a s 

úsmevom. Ten vykúzli čistič terás PCL 4, tvoj odborník na drevené terasy. 

Pretože ty potrebuješ iba prípojku prúdu a vody, zvyšok vybavia rotujúce 

valcové kefy takmer samé. A keďže je každá podlaha iná a voda cenná, dá 

sa potrebný prietok jednoducho regulovať.
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PCL 4

Výkon: 600 W

Otáčky valca: 600 – 800 ot/min

Tlak: max. 10 bar

2  valcové kefy na drevené plochy

Objedn. č.: 1.644-000.0

Cena v €*: 223,-

Ručná regulácia vody  
Prietok je možné individuálne 

regulovať podľa stupňa znečiste-

nia.

Rovnomerné čistenie
Inovatívna technológia valcov a 

špeciálny materiál štetín sa posta-

rajú o dôkladné a obzvlášť rovno-

merné vyčistenie. Všestranné mož-

nosti využitia vďaka vymeniteľným 

valcovým kefám (drevo, WPC, 

kameň, hladká kamenná dlažba s 

uzavretou povrchovou štruktúrou).

Valcové kefy
Špeciálne na čistenie drevených plôch 

a WPC. Štandardná výbava

Úsporné odkladanie
Jednoducho oprite o voľnú stenu a 

hotovo. Skladovacia funkcia šetriaca 

miesto spoľahlivo chráni kefy pred 

zdeformovaním. Ešte lepšie: zaveste 

za rúčku na hák.

Veľmi pohodlná obsluha
Ergonomický dizajn pre 

pohodlnú prácu bez únavy.

Integrované zariadenie na 
nanášanie vody
Optimálny výsledok čistenia: 

vďaka kombinácii rotujúcich 

valcových kief a vody. Špina sa 

spoľahlivo uvoľní a následne 

spláchne.

Valcové kefy na kamenné plochy 
Voliteľné príslušenstvo na čistenie 

kamennej dlažby s uzavretou povr-

chovou štruktúrou. 

Objedn. č.: 2.644-121.0
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ZÁHRADNÉ STROJE

  Zachovať, starať sa, udržiavať – aj to je Kärcher. 

Lebo kríky, živé ploty ako aj trávnik ostanú vďaka pravidelnému ošet-

rovaniu zdravé. A neustále čistenie záhradného nábytku, terás a chod-

níkov predĺži ich životnosť. 

NÁŠ TIP
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(Moja) pekná záhrada:
Vďaka záhradným strojom na trávu, 

živé ploty a kríky, ktoré sú 

dôkladne prispôsobené, je záhrada 

ako obrázok. Tieto produkty sú 

technologicky vyspelé, bezkáblové 

a maximálne mobilné. Poháňajú ich 

18 V alebo 36 V batérie Kärcher 

Battery Power, ktoré umožnia plné 

využitie všetkých funkcií.

Pozemná jednotka na von
Šetrný k chrbtu alebo kompletne 

sebestačný je pozemný personál na 

von: osvedčené zametacie stroje, 

ktoré sa dostanú špine na telo na 

dvore či vjazde v každom ročnom 

období, a robotická kosačka RLM 4.

  Odmena prichádza okamžite: WOW efekt 
po vykonanej práci, keď je všetko upra-
vené, žiarivé a voňavé. 

VŠETKO SA ZELENÁ

Viac informácií o Kärcher Battery 

Universe nájdeš 

na strane 116.
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VRAJ ZLÁ BURINA NEVYHYNIE? 
ALE ÁNO!

Inovatívna kefová hlava so systémom výmeny bez náradia je srdcom 

nášho odstraňovača buriny WRE 18-55 Battery. Jeho špeciálne nasme-

rované štetiny odstránia suchý mach a burinu z povrchu tvrdých plôch, 

ako sú vjazdy, chodníky a terasy.

ZÁHRADNÉ STROJE
ODSTRAŇOVAČ BURINY
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WRE 18-55 Battery

Otáčky kief: 2 300 – 2 800 ot/min

Priemer kefy: 180 mm

Materiál štetín: Nylón

Max. výkon na jedno nabitie batérie***: 15 m²

Objedn. č.: 1.445-244.0

Cena v €*: 132,99

Parkovacia poloha
Počas prestávok v práci je 

možné stroj bezpečne 

odložiť na ochranný kryt.

Úsporné odkladanie
Vďaka závesnému oku 

je možné tento stroj 

jednoducho zavesiť na 

hák na stene.

18 V vymeniteľná batéria 
Battery Power
Tento bezkáblový stroj 

ponúka plnú voľnosť 

pohybu.

Výmena štetín bez náradia
Zaručuje jednoduchú výmenu 

opotrebovaných štetín.

Kĺbové nastavenie 
čistiacej hlavy
Uľahčuje prácu v zložitých 

situáciách a pri rôznych 

telesných výškach.

Hliníková teleskopická násada
Umožňuje vzpriamený pra-

covný postoj nezávisle od 

telesnej veľkosti.

Inovatívna kefová hlava**
Vďaka inovatívnej kefovej hlave so špeciálne nas-

merovanými štetinami a vysokým otáčkam kefy je 

možné povrchovo odstrániť suchú burinu a mach.

 * *Upozorňujeme, že tento stroj odstraňuje burinu povrchovo. Neodstraňuje korene. 

Drevnaté rastliny (nepoddajnú burinu) a trávu nie je možné pomocou nylónovej kefy (úplne) odstrániť. 

*** Maximálny výkon s 18 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.
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Štetinový pás WRE sa dá po opotrebení ľahko vymeniť, takže je možné 

burinu odstraňovať kedykoľvek. Pri dlhších pracovných intervaloch je 

možné použiť ramenný popruh šetriaci chrbát.

DOČISTA VYKEFOVANÉ

ZÁHRADNÉ STROJE
ODSTRAŇOVAČ BURINY
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Koniec namáhavému zohýbaniu a trhaniu
Dĺžkovo prestaviteľný ramenný popruh WRE 4 umožňuje dlhé 

pracovné intervaly bez únavy a šetrí súčasne chrbát.

Ideálny doplnok na čistenie terás
2-dielna súprava valcových kief pre PCL 4. Bez námahy odstra-

ňuje zelený povlak alebo mach z kamenných plôch v exteriéri.

Štetiny na páse
Opotrebované štetiny pre WRE 18-55 Battery sa dajú vymeniť 

iba v niekoľkých málo krokoch – a to bez použitia náradia. Šte-

tinový pás sa skladá z nylónu, ktorý je šetrný k povrchu.

Štetinový pás pre WRE 18-55 Battery
Objedn. č.: 2.445-243.0

Cena v €*: 10,99

Ramenný popruh pre WRE 4 Battery
Objedn. č.: 2.445-242.0

Cena v €*: 17,99

Valcové kefy na kamenné plochy
Objedn. č.: 2.644-121.0

Cena za €*: 55,-
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Jednoducho si vyložte nohy a vychutnajte si svoj voľný 

čas, zatiaľ čo RLM 4 sa postará o pokosenie trávnika 

sama. V rámci ohraničujúceho drôtu sa robotická kosačka 

náhodne pohybuje po trávniku bez toho, aby na trávniku 

ostali nejaké stopy. Spoľahlivo sa postará aj o šikmé 

trávniky. Keď je batéria prázdna, zariadenie RLM 4 sa 

automaticky vráti do nabíjacej stanice.

JA POKOSÍM VY LEN RELAXUJTE !



AKCIA
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RLM 4

Plošný výkon: 500 m2

Napätie batérie: 18 V

Šírka rezu: 200 mm

Výška rezu: 25 – 55 mm

Doba nabíjania batérie na 100 %: 45 min

Doba kosenia na jedno nabitie: 50 min

Objedn. č.: 1.445-000.0

Cena v €*: 1019,-

■ Multisenzorová technológia

■ Schopnosť stúpania do 45 percent

■ 3 voľne voliteľné vstupné body

■ Vrátane dažďového senzora

Komfortný ovládací displej

Na veľmi jednoduché 

programovanie želaných 

časov kosenia.

Jednoduché prestavovanie 
výšky rezu

Nastavuje sa iba jedným 

pohybom ruky v rozsahu 

od 25 do 55 mm.

Odolné kolesá

Veľmi dobrá priľnavosť k 

zemi a optimálna trakcia aj 

na svahoch (sklon max.45%) 

vďaka pogumovanému pro-

fi lu.

Systém 4 nožov

Obojstranne brúsené nože 

zaručujú presný rez. Dva  

prídavné čistiace nože  

znižujú znečistenie  

kosačky.

Núdzové tlačidlo
Pre maximálnu bezpečnosť: 

Postačuje krátke stlačenie 

tlačidla a stroj ostane 

okamžite stáť.

Ochrana pred krádežou
Integrovaná funkcia zabloko-

vania pomocou PIN kódu a 

alarm pomáhajú zabrániť krá-

dežiam.
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Žiadna záhrada nie je rovnaká. Preto je dôležité, aby naše príslušenstvo zohľadňovalo 

každú veľkosť, tvar a eventualitu vášho trávnika. Pomocou našich kolíkov a obvodo-

vých drôtov, ktoré sa dajú kedykoľvek zvlášť dokúpiť, je možné jednoduchým spôso-

bom individuálne prispôsobiť kosené plochy. A rovnako ľahká je aj výmena nožov.

NA MIERU PRE KAŽDÚ ZÁHRADU

ZÁHRADNÉ STROJE
PRÍSLUŠENSTVO PRE ROBOTICKÚ KOSAČKU
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Pre každý prípad
Súprava náhradných nožov pre prípad poškodenia 

alebo nadmerného opotrebenia nožov. Pre dlhšiu život-

nosť sú čepele po celej dĺžke obojstranne brúsené a 

kalené.

Nové spojenie
Súprava na jednoduchú opravu drôtu pri pretrhnutí 

alebo na ľubovoľné predlžovanie a spájanie obvodo-

vého drôtu.

Bezpečne položený
Na bezpečné upevnenie obvodového drôtu v trávniku. 

Vodiace háky zaručujú spoľahlivé uchytenie – aj pri 

spätnom vedení drôtu ako aj natiahnutí rezervného 

drôtu.

Súprava náhradných nožov, 6 × nôž
Objedn. č.: 2.445-026.0

Cena v €*: 45,99

Obvodový drôt, 150 m
Objedn. č.: 2.445-025.0

Cena v €*: 65,99

Súprava na opravu drôtu, 6 × spojka
Objedn. č.: 2.445-027.0

Cena v €*: 24,99

Jasné hranice
150 metrov dlhý obvodový drôt slúži na bezpečnú navi-

gáciu robotickej kosačky a na priestorové vymedzenie 

kosenej plochy.

Klince do trávy, 90 ks
Objedn. č.: 2.445-024.0

Cena v €*: 24,99
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TICHÁ A VÝKONNÁ

Bez kábla a benzínu, bez vystrapkaných stebiel trávy, zato s perfekt-

ným rezom pracujú kosačky Kärcher. Obratné a ľahké s 18 V a silné a 

výkonné s 36 V batériou. Všetky stroje sú vybavené mulčovacím 

klinom.

ZÁHRADNÉ STROJE
AKUMULÁTOROVÁ KOSAČKA



NOVÉ
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LMO 36-46 Battery

Šírka rezu: 46 cm

Výška rezu: 20 – 70 mm

Objem zberného koša: 55 l

Max. výkon na jedno nabitie batérie**: 650 m²

Objedn. č.: 1.444-472.0

Cena v €*: 478,99

Push Assist 
Funkcia Push Assist zabezpečuje doda-

točný pohon a uľahčuje kosenie na 

svahoch.

36 V vymeniteľná
batéria Battery Power 
Pre maximálnu mobi-

litu. Okrem toho sa dá 

použiť aj v iných stro-

joch zo systému 36 V 

vymeniteľných batérií.

Ukazovateľ stavu naplnenia
Praktický ukazovateľ stavu naplnenia 

informuje, kedy je potrebné vyprázd-

niť zberný kôš.

Integrovaná rúčka
Na jednoduchú pre-

pravu kosačky.

Nastavenie výšky rezu
Nôž sa dá rýchlo a jednoducho 

nastaviť na 5 rôznych výšok 

trávnika.

** Maximálny výkon s 36 V / 5,0 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

Systém kosenia 2 v 1
Pokosená tráva sa buď zbiera do 

zberného koša alebo sa cez mul-

čovací klin nanáša na trávnik ako 

prírodné hnojivo.
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LMO 36-40 Battery

 ■  Veľký objem zberného koša pre prácu bez preru-

šovania

 ■ Kosenie až po okraj trávnika vďaka hrebeňom

 ■  36 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka 

nie je súčasťou štandardnej výbavy

Pokosiť poriadne veľkú plochu v krátkom čase sa podarí s obi-

dvomi silnými akumulátorovými kosačkami zo systému 36 V 

vymeniteľných batérií. Obidve disponujú veľkými šírkami rezu a 

objemným zberným košom. LMO 36-46 Battery má navyše stla-

čením tlačidla podporu pohonu pre prácu bez námahy.

LMO 36-46 Battery

 ■ Push Assist: prídavný pohon stlačením tlačidla

 ■  Veľký objem zberného koša pre prácu bez preru-

šovania

 ■  36 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka 

nie je súčasťou štandardnej výbavy

Technické údaje

Šírka rezu: 40 cm

Výška rezu: 20 – 70 mm

Objem zberného koša: 50 l

Max. výkon na jedno nabitie batérie**: 550 m2

Objedn. č.: 1.444-452.0

Cena v €*: 376,99

Technické údaje

Šírka rezu: 46 cm

Výška rezu: 20 – 70 mm

Objem zberného koša: 55 l

Max. výkon na jedno nabitie batérie**: 650 m2

Objedn. č.: 1.444-472.0

Cena v €*: 478,99

NOVÉ

NOVÉ

ZÁHRADNÉ STROJE
AKUMULÁTOROVÁ KOSAČKA
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** Maximálny výkon s 36 V / 5,0 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

NOVÉ

LMO 18-33 Battery

 ■ Nezávislá a extrémne obratná

 ■ Prestavenie výšky strihu v 4 stupňoch  

 ■  18 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je 

súčasťou štandardnej výbavy

LMO 18-36 Battery

 ■ Obratná a ľahká

 ■ Praktický ukazovateľ stavu

 ■  18 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je 

súčasťou štandardnej výbavy

Technické údaje

Šírka rezu: 36 cm

Výška rezu: 30 – 70 mm

Objem zberného koša: 45 l

Max. výkon na jedno nabitie batérie**: 350 m²

Objedn. č.: 1.444-420.0

Cena v €*: 290,99

Technické údaje

Šírka rezu: 33 cm

Výška rezu: 35 – 65 mm

Objem zberného koša: 35 l

Max. výkon na jedno nabitie batérie**: 250 m²

Objedn. č.: 1.444-400.0

Cena v €*: 188,99

NOVÉ
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SILÁK NA UDRŽIAVANIE
TRÁVNIKA

V každej záhrade sú miesta, ktoré sú ťažko prístupné. 

Na udržiavanie takýchto plôch má Kärcher sortiment 

vyžínačov – od ľahkých až po vysoko výkonné. Kosia 

čisto až po okraj trávnika. A ako obvykle sú efektívne 

a šetria chrbát.

ZÁHRADNÉ STROJE
VYŽÍNAČ
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LTR 36-33 Battery

Priemer záberu: 28 –33 cm

Rýchlosť rezu 7.000 ot/min

Hrúbka struny: 2,0 mm

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 600 m

Objedn. č.: 1.444-350.0

Cena v €*: 132,99NOVÉ

36 V vymeniteľná batéria Battery Power
Výkonná vymeniteľná batéria disponuje LCD 

displejom s technológiou reálneho času a 

môže sa používať v prípade potreby aj v 

iných strojoch zo systému 36 V vymeniteľ-

ných batérií Kärcher Battery Power.

Plynulá regulácia rýchlosti
Výkon vyžínača sa dá v závis-

losti od použitia individuálne 

regulovať.

Efektívny žací systém s automatickým predlžovaním struny
Navinutá struna sa stará o precízny rez, je tichá a vďaka 

automatickému donastavovaniu má vždy perfektnú dĺžku.

Praktický chránič rastlín 
Šetrné vyžínanie pozdĺž kvetino-

vých záhonov a okolo stromov bez 

poškodenia rastlín.

Prestaviteľný 
priemer záberu
Zjednodušuje vyží-

nanie trávy v kútoch 

a úzkych priesto-

roch.

Ergonomický dizajn rúčky 
Mäkká prídavná rúčka 

umožňuje príjemné uchope-

nie – aj pri dlhšom vyží-

naní.

Deliteľná tyč
Uľahčuje prepravu a šetrí 

miesto pri odkladaní.

* Maximálny výkon s 36 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.
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Akumulátorové vyžínače zo systému 18 V vymeniteľných batérií 

Kärcher Battery Power sľubujú jednoduchú prácu. Otočná vyžínacia 

hlava tvaruje čisté okraje trávnika. Ľahký LTR 18-25 Battery vybaví 

menšie práce, pričom multitalent LTR 18-30 Battery je so svojou 

naklápacou vyžínacou hlavou obzvlášť fl exibilný. Skutočne nepod-

dajného porastu sa ujme výkonný LTR 36-33 Battery.

LTR 36-33 Battery
■ Plynulá regulácia rýchlosti

■ Vrátane ramenného popruhu

■ Nastaviteľná šírka záberu

■  36 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je 

súčasťou štandardnej výbavy

Technické údaje

Priemer záberu: 28 –33 cm

Rýchlosť rezu: 8 700 – 9 200 ot/min

Hrúbka struny: 2,0 mm

Max. výkon na jedno nabitie batérie**: 600 m

Objedn. č.: 1.444-350.0

Cena v €*: 132,99

LTR 18-30 Battery
■ Ergonomické prestavovanie uhlu sklonu

■ Teleskopická násada pre vzpriamený pracovný postoj

■  18 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je 

súčasťou štandardnej výbavy

Technické údaje

Priemer záberu: 30 cm

Rýchlosť rezu: 7 800 ot/min

Hrúbka struny: 1,6 mm

Max. výkon na jedno nabitie batérie***: 350 m

Objedn. č.: 1.444-310.0

Cena v €*: 91,99

NOVÉ

NOVÉ

ZÁHRADNÉ STROJE
VYŽÍNAČ
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LTR 18-25 Battery
■ Ľahká váha

■ Otočná vyžínacia hlava pre čisté okraje trávnika

■  18 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je 

súčasťou štandardnej výbavy

Technické údaje

Priemer záberu: 25 cm

Rýchlosť rezu: 9 500 ot/min

Hrúbka struny: 1,6 mm

Max. výkon na jedno nabitie batérie***: 300 m

Objedn. č.: 1.444-300.0

Cena v €*: 70,99

 ** Maximálny výkon s 36 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

***Maximálny výkon s 18 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

NOVÉ
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HOR SA NA ŽIVÉ PLOTY

Keď sa živý plot ženie nahor, záhradník musí tiež. Či tvarovací alebo 

omladzovací rez, s predlžovacím nadstavcom alebo reguláciou rých-

losti, prinesú 18 V a 36 V akumulátorové plotostrihy Kärcher vždy per-

fektný výsledok.

ZÁHRADNÉ STROJE
PLOTOSTRIHY
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HGE 36-60 Battery

Dĺžka rezu: 60 cm

Vzdialenosť zubov: 26 mm

Hmotnosť bez príslušenstva: 3,45 kg

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 600 m

Objedn. č.: 1.444-250.0

Cena v €*: 183,99

* Maximálny výkon s 36 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

Otočná rukoväť
Rukoväť sa dá nastaviť do 5 

rôznych polôh. Pre ergono-

mické použitie.
2-stupňová regulácia rýchlosti
V závislosti od použitia je možné 

vybrať si medzi maximálnou rých-

losťou a maximálnou silou.

36 V vymeniteľná batéria 
Battery Power
LCD displej s technológiou 

reálneho času. A dostatočná 

výdrž batérie na orezanie až 

600 m živého plotu.

Funkcia pílenia
Pomocou prednej časti akumulá-

torového plotostrihu je možné 

bez problémov orezávať aj hrub-

šie konáre.

Laserom vyrezávaný a 
diamantom brúsený nôž
Pre čistý a precízny rez.

Chránič hrotu noža
Integrovaný chránič chráni nôž 

a zabraňuje poškodeniu stien a 

podláh.

NOVÉ
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Či už ako hranica pozemku, zástena alebo na okrasu. Je jedno, na čo 

živé ploty a kríky slúžia – mimoriadne šikovné akumulátorové 

plotostrihy značky Kärcher im ráznym rezom bez námahy dodajú 

správny tvar.

HGE 36-60 Battery

 ■  2-stupňová regulácia rýchlosti

 ■  36 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je 

súčasťou štandardnej výbavy

Technické údaje

Dĺžka rezu: 60 cm

Vzdialenosť zubov: 26 mm

Rýchlosť noža stupeň 1 - 2 700 ot/min

Rýchlosť noža stupeň 2 - 760 ot/min

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 600 m

Objedn. č.: 1.444-250.0

Cena v €*: 183,99

Technické údaje

Dĺžka rezu: 50 cm

Vzdialenosť zubov: 22 mm

Rýchlosť noža: 2 700 ot/min

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 325 m

Objedn. č.: 1.444-240.0

Cena v €*: 121,99

HGE 18-50 Battery

 ■ Otočná rukoväť

 ■  18 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je súčasťou 

štandardnej výbavy

NOVÉ

NOVÉ

ZÁHRADNÉ STROJE
PLOTOSTRIHY
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 * Maximálny výkon s 18 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

** Maximálny výkon s 36 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

Technické údaje

Dĺžka rezu: 45 cm

Vzdialenosť zubov: 18 mm

Rýchlosť noža: 2 700 ot/min

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 250 m

Objedn. č.: 1.444-230.0

Cena v €*: 96,99

HGE 18-45 Battery

 ■  Diamantom brúsené nože

 ■  18 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je 

súčasťou štandardnej výbavy

NOVÉ
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ZVLÁDNE KAŽDÚ VÝŠKU

Dá sa to aj bez rebríka: s akumulátorovým teleskopickým 

plotostrihom PHG 18-45 Battery. Pomocou ohybnej strihacej 

hlavy je možné každé strihanie vybaviť zo zeme – čo je ideálne 

pri vysokých a širokých živých plotoch.

ZÁHRADNÉ STROJE
TELESKOPICKÝ PLOTOSTRIH
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PHG 18-45 Battery

Dĺžka rezu: 45 cm

Vzdialenosť zubov: 18 mm

Uhol reznej hlavy: 115°

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 250 m

Objedn. č.: 1.444-210.0

Cena v €*: 132,99

* Maximálny výkon s 18 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power, batéria nie je súčasťou štandardnej výbavy.

Ohybná strihacia hlava 
Strihacia hlava sa dá ohýbať v rozsahu 

115° v 4 polohách. 

Pre bezproblémové strihanie rôznych 

tvarov živých plotov.

Diamantom brúsený nôž
Pre čistý a precízny rez.

Praktický ramenný popruh
Optimálne rozloženie hmotnosti, čím 

nedochádza k únave rúk. Ideálny pri 

dlhých pracovných intervaloch.

Chránič hrotu noža s integrovaným závesným 
okom
Chráni nôž a zabraňuje poškodeniu budov a 

podláh. A vďaka závesnému oku je možné stri-

haciu hlavu jednoducho zavesiť na stenu.

Funkcia pílenia
Pomocou prednej časti 

teleskopického plo-

tostrihu je možné bez 

problémov orezávať aj 

väčšie konáre.

18 V Battery Power
Teleskopický plotostrih je 

možné prevádzkovať so všet-

kými 18 V batériami Kärcher 

Battery Power.

Predlžovací nadstavec
Na strihanie obzvlášť vysokých živých 

plotov až do výšky 4 metrov. Vďaka 

závitovému rýchlouzáveru sa dá rýchlo 

pripevniť aj zložiť dole. 

Ideálny pre úsporné odkladanie.

NOVÉ



95

JEMNÁ PRÁCA JEDNODUCHO

Kompaktný pomocník 2 v 1: akumulátorové nožnice na trávu slúžia na 

skracovanie okrajov trávnika okolo domu, kvetinového záhonu, zelenino-

vej záhradky alebo terasy a nožnice na kríky uľahčujú strihanie a tvaro-

vanie kríkov.

ZÁHRADNÉ STROJE
NOŽNICE NA TRÁVU A KRÍKY
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GSH 18-20 Battery

Dĺžka rezu noža na kríky: 20 cm

Vzdialenosť zubov noža na kríky: 10 mm 

Šírku rezu noža na trávu: 12 cm

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 650 m (tráva),

450 m (krík)

Objedn. č.: 1.444-200.0

Cena v €*: 101,99

Bezpečnostné odblokovanie
Zabraňuje nechcenému spus-

teniu nožníc na trávu a kríky.

Výmena noža bez náradia
Jednoduchý skrutkový systém 

umožňuje bezproblémové strie-

danie noža na kríky a noža na 

trávu.

Diamantom brúsený nôž s 
dvojstrannými čepeľami
Pre čistý a precízny rez.

Chránič hrotu noža
(nôž na kríky)
S integrovaným závesným 

okom pre úsporné odklada-

nie.

18 V Battery Power 
Nožnice na trávu je 

možné prevádzkovať so 

všetkými 18 V baté-

riami Kärcher Battery 

Power.

Pogumovaná rukoväť
Maximálny komfort s 

ergonomickou rúčkou.

Nôž na trávu
Dá sa kedykoľvek pomocou skrutiek 

pripevniť na nožnice na trávu a kríky.

NOVÉ

* Maximálny výkon s 18 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power, batéria nie je súčasťou štandardnej výbavy.
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NAOZAJ SILNÁ A EXTRÉMNE ŠIKOVNÁ

CNS 36-35 Battery je vďaka možnosti napínania reťaze bez náradia a 

automatickému mazaniu reťaze perfektnou pílou nie len pre začiatoční-

kov. Pomocou usmernenej sily, vysokej rýchlosti reťaze a veľkej dĺžky 

lišty bude udržiavanie pozemku zábavou. Pretože bezuhlíkový motor 

predlžuje nielen dobu chodu, ale aj životnosť akumulátorovej píly.

ZÁHRADNÉ STROJE
REŤAZOVÉ PÍLY
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CNS 36-35 Battery

Dĺžka lišty: 35 cm

Rýchlosť reťaze: 21 m/s

Kapacita olejovej nádrže: 190 ml

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 100 rezov

Objedn. č.: 1.444-050.0

Cena v €*: 254,99

Napínanie reťaze bez 
náradia
Jednoduché napína-

nie reťaze pomocou 

otočného gombíka.

Drapákový doraz
Bezpečné vedenie a 

presné rezy vďaka 

zafi xovaniu reťazovej 

píly v mieste rezu.

Bezpečnostné odblokovanie
Zabraňuje nechcenému naštarto-

vaniu akumulátorovej reťazovej 

píly.

Ochrana pred spätným 
nárazom
V prípade spätného 

nárazu sa reťaz okam-

žite zastaví.

Automatické mazanie reťaze
Pre takmer bezúdržbové pou-

žívanie akumulátorovej reťa-

zovej píly. Navyše je možné 

stav oleja kontrolovať cez 

priezor.

36 V Battery Power
Reťazovú pílu je možné pre-

vádzkovať s všetkými 36 V 

batériami Kärcher Battery 

Power.

NOVÉ

* Maximálny výkon s 36 V/2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power, batéria nie je súčasťou štandardnej výbavy.
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PRE NAJVYŠŠIE NÁROKY

Tam, kde majú reťazové píly závrat z výšky, víťazí na celej čiare aku-

mulátorová teleskopická píla Kärcher. S ňou sa dajú jednoducho a bez-

pečne odpíliť konáre aj vo výške 4 metre.

ZÁHRADNÉ STROJE
REŤAZOVÉ PÍLY
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PSW 18-20 Battery

Dĺžka lišty: 20 cm

Rýchlosť reťaze: 5,5 m/s

Max. dĺžka: 2,90 m

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 80 rezov

Objedn. č.: 1.444-010.0

Cena v €*: 132,99

Stabilizačný hák
Umožňuje bezpečné 

a presné pílenie 

konárov.

18 V Battery Power 
Teleskopickú pílu je možné pre-

vádzkovať so všetkými 18 V 

batériami Kärcher Battery Power.

Automatické
mazanie reťaze 
Pre takmer bezúdrž-

bové používanie 

teleskopickej píly. 

Navyše je možné stav 

oleja kontrolovať cez 

priezor.

Bezpečnostné odblokovanie
Zabraňuje nechcenému naštar-

tovaniu teleskopickej píly.

Predlžovací nadstavec
S ľahkým sklolaminátovým 

predlžovacím nadstavcom je 

možné bez problémov píliť 

konáre až vo výške 4 metrov.

Napínacie zariadenie 
reťaze
Jednoducho dostupná 

skrutka na napínanie 

reťaze.

Závitový rýchlouzáver
Teleskopickú pílu je možné roz-

ložiť na 3 časti a pohodlne 

uskladniť.

NOVÉ

Praktický ramenný popruh
Optimálne rozloženie hmotnosti, čím 

nedochádza k únave rúk. Ideálny pri 

dlhých pracovných intervaloch.

* Maximálny výkon s 18 V/2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power, batéria nie je súčasťou štandard-

nej výbavy.
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Údržba stromov, rez koruny, príprava palivového dreva....  reťazové píly 

Kärcher presvedčia vo všetkých disciplínach. Pritom sa veľmi jednodu-

cho obsluhujú a majú prvotriednu rýchlosť reťaze.

CNS 36-35 Battery

 ■  Ideálna na intenzívne použitie: rezanie hrubých konárov, pílenie 

dreva na kúrenie, stínanie malých stromov

 ■  36 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je súčasťou 

štandardnej výbavy

Technické údaje

Dĺžka lišty: 35 cm

Rýchlosť reťaze: 21 m/s

Kapacita olejovej nádrže: 190 ml

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 100 rezov

Objedn. č.: 1.444-050.0

Cena v €*: 254,99

CNS 18-30 Battery

 ■  Ideálny na jednoduché upravovanie stromov: rezanie tenších koná-

rov, pílenie dreva na kúrenie

 ■  18 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je súčasťou 

štandardnej výbavy

Technické údaje

Dĺžka lišty: 30 cm

Rýchlosť reťaze: 10 m/s

Kapacita olejovej nádrže: 200 ml

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 35 rezov

Objedn. č.: 1.444-001.0

Cena v €*: 203,99

ZÁHRADNÉ STROJE
REŤAZOVÉ PÍLY

NOVÉ

NOVÉ
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 * Maximálny výkon s 36 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

** Maximálny výkon s 18 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

PSW 18-20 Battery

 ■ Ideálne sa hodí na upravovanie stromov vo výške (rez koruny)

 ■  18 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je súčasťou 

štandardnej výbavy

Technické údaje

Dĺžka lišty: 20 cm

Rýchlosť reťaze: 5,5 m/s

Max. dĺžka: 2,90 m

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 80 rezov

Obj. č.: 1.444-010.0

Cena v €*: 132,99

NOVÉ



103

REZ KONÁROV STLAČENÍM GOMBÍKA

Orezávajte konáre tak jednoducho, ako nikdy predtým: Pomocou 

akumulátorových nožníc na konáre s kvalitnými dvomi čepeľami 

je možné šetrne a bez námahy orezávať konáre do priemeru 3 

centimetrov – nech je prístup k nim akokoľvek zložitý.

ZÁHRADNÉ STROJE
NOŽNICE NA KONÁRE
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TLO 18-32 Battery

Sila rezu: 250 Nm

Celková dĺžka: 0,85 m

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 375 rezov**

Hmotnosť bez príslušenstva: 2,0 kg

Objedn. č.: 1.444-020.0

Cena v €*: 172,99

 * Maximálny výkon s 18 V/2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power, batéria nie je súčasťou štandardnej výbavy.

**Priemer konárov: 3 cm.

Bezpečnostné odblokovanie
Zabraňuje nechcenému spusteniu 

nožníc na konáre.

Dvojčepeľové nožnice
Strihajú hlavne čerstvé 

drevo precízne a 

šetrne.

Hák na konáre
Ideálny na sťahovanie odrezaných 

konárov, ktoré sa zachytili.

18 V Battery Power 
Nožnice na konáre je možné pre-

vádzkovať so všetkými 18 V 

batériami Kärcher Battery 

Power.

Pogumovaná rukoväť
Pre maximálny komfort, 

hlavne pri dlhších pracov-

ných intervaloch.

Vysoký dosah
Bez problémov je možné 

dosiahnuť aj vyššie polo-

žené konáre. 

NOVÉ
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BEZ LISTOV

Lístie. Na jeseň krásne na pohľad. Avšak musí sa aj odstraňovať. Z chod-

níkov a nájazdov z bezpečnostných dôvodov. Z trávnika, aby sa tráva 

pod ním nepoškodila. S metlou, hrablami a silou svojich svalov sa 

dostáva človek veľmi rýchlo na hranicu svojich možností. Výkonné 

fukáre na lístie s batériovým pohonom od spoločnosti Kärcher však nie! 

Sú vždy tam, kde sú potrebné, nezávisle od miesta použitia. Naviac, 

sedia dobre v ruke a lístie odpratávajú rýchlo a dôkladne.

ZÁHRADNÉ STROJE
FUKÁR A VYSÁVAČ NA LÍSTIE
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LBL 4 Battery

Rýchlosť vzduchu: max. 250 km/h

Prietok: max. 330 m³ / h

Regulácia výkonu: 2-stup.

Max. výkon na jedno nabitie batérie: 550* m²

Objedn. č.: 1.445-150.0

Cena v €*: 132,99

2-stupňová
regulácia výkonu 
V závislosti od 

stupňa znečistenia 

je možné vybrať si 

medzi maximálnou 

výdržou  batérie 

a maximálnym 

výkonom.

Práca bez únavy
Perfektné vyváženie a 

ergonomický dizajn tohto 

stroja umožňuje dlhšie pra-

covné intervaly bez únavy.

Úsporné odkladanie
V prípade potreby sa 

môže fúkacia rúra 

zložiť dole a skladovať 

oddelene.

36 V vymeniteľná batéria Battery 
Power
Výkonná 36 V vymeniteľná batéria Bat-

tery Power umožňuje používateľovi 

plnú voľnosť pohybu a v prípade 

potreby sa dá použiť aj v iných strojoch 

zo systému vymeniteľných batérií 36 V 

Battery Power od spoločnosti Kärcher.

Obyklá sila Kärcher
Objemový prietok a rýchlosť 

vzduchu sú perfektne zosúladené, 

čo umožňuje intenzívne a efek-

tívne odstraňovanie lístia, poko-

senej trávy a špiny okolo domu.

*  Maximálny výkon s 36 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.
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KOMPLETNÁ UPRATOVACIA ČATA
V JEDNOM STROJI

Akumulátorový vysávač na lístie BLV 36-240 Battery fúka, vysáva 

a mulčuje zelený odpad. Rýchlosťou až 240 km/h odstráni aj mokré 

lístie, pokosenú trávu a zvyšky zo strihania živého plota. A to 

všetko dopraví posekané na drobné kúsky do zberného vaku s 

extra veľkým objemom.

ZÁHRADNÉ STROJE
FUKÁR A VYSÁVAČ NA LÍSTIE
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BLV 36-240

Režim vysávania prietok vzduchu: max. 770 m3/h

Režim fúkania rýchlosť vzduchu: max. 240 km/h

Pomer mulčovania: 10 : 1

Max. výkon na jedno nabitie batérie* 

režim vysávania: 75 l

Objedn. č.: 1.444-170.0

Cena v €*: 234,99

* Maximálny výkon s 36 V/2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power, batéria nie je súčasťou štandardnej výbavy.

Veľký 
objem zberného vaku
Zberný vak s objemom 

45 litrov umožňuje prácu 

bez prerušovania.

Druhá rúčka
Uľahčuje manipuláciu 

vďaka lepšiemu rozlo-

ženiu hmotnosti.

Odnímateľná sacia
a vyfukovacia rúra
Pre pohodlnú prácu.

Vodiace kolieska
Šetria silu, keďže 

sa fukár na lístie 

nemusí nosiť.
Odnímateľná plochá hubica
Vďaka cielenému prúdu vzduchu 

plochej hubice je možné odstraňo-

vať aj mokré lístie.

Kovové koleso ventilátora
Zlepšuje výkon sekania a zvyšuje 

životnosť stroja.

Prepínacia páčka
Rýchlo a jednoducho sa 

dá nastaviť buď vysáva-

nie, fúkanie alebo oboje 

kombinovane.

Variabilná regulácia otáčok
Výber medzi maximálnym 

výkonom a maximálnou 

výdržou batérie.

36 V Battery Power
Vysávač na lístie je možné 

prevádzkovať so všetkými 

36 V batériami Kärcher 

Battery Power.

NOVÉ
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Zelený odpad vzniká po celý rok. Na jar a v lete okvetné lístky ako aj 

pokosená tráva a ostrihané kríky a na jeseň lístie. Vysávače a fukáre na 

lístie Kärcher to všetko, v každom ročnom období, odstránia efektívne 

a spoľahlivo. A tiež aj špinu okolo domu. 

Zlatý klinec: vysávače na lístie všetko hneď nasekajú nadrobno, čím 

súčasne vyrábajú hnojivo.

 * Maximálny výkon s 36 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

** Maximálny výkon s 18 V / 2,5 Ah vymeniteľnou batériou Kärcher Battery Power.

LBL 2 Battery

 ■  Maximálna voľnosť pohybu vďaka 18 V lítium-iónovej batérii

 ■  Hrana so škrabkou na plochej hubici na uvoľňovanie mokrého 

lístia a ušliapanej špiny.

 ■  18 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je súčas-

ťou štandardnej výbavy

Technické údaje

Rýchlosť vzduchu: max. 210 km/h

Prietok: max. 220 m³ / h

Max. výkon na jedno nabitie batérie**: 400 m²

Systém batérií: 18 V Battery Power

Objedn. č.: 1.445-100.0

Cena v €*: 81,99

LBL 4 Battery

 ■  Maximálna voľnosť pohybu vďaka 36 V lítium-iónovej batérii

 ■ 2-stupňová regulácia výkonu

 ■  36 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je súčas-

ťou štandardnej výbavy

Technické údaje

Rýchlosť vzduchu: max. 250 km/h

Prietok: max. 330 m³ / h

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 550 m²

Objedn. č.: 1.445-150.0

Cena v €*: 132,99

ZÁHRADNÉ STROJE
FUKÁR A VYSÁVAČ NA LÍSTIE
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BLV 18-200

 ■ S funkciou Turbo Boost pre extra porciu výkonu

 ■  Veľmi pohodlné prenášanie vďaka ergonomickej dvojručnej 

rukoväti

 ■  18 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie je 

súčasťou štandardnej výbavy

Technické údaje

Režim vysávania prietok vzduchu: max. 330 m³/h

Režim fúkania rýchlosť vzduchu: max. 200 km/h

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 45 l

Objedn. č.: 1.444-100.0

Cena v €*: 203,99

Technické údaje

Režim vysávania prietok vzduchu: max. 770 m³/h

Režim fúkania rýchlosť vzduchu: max. 240 km/h

Max. výkon na jedno nabitie batérie*: 75 l

Objedn. č.: 1.444-170.0

Cena v €*: 234,99

BLV 36-240

 ■  Samostatne odnímateľná sacia a vyfukovacia rúra 

umožňujú prácu bez únavy

 ■ Kovové koleso ventilátora s dlhou životnosťou

 ■  36 V batéria Kärcher Battery Power a nabíjačka nie 

je súčasťou štandardnej výbavy

NOVÉ

NOVÉ



* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH   

Pomocou rýchlonabíjačky je možné vymeniteľnú 

18 V/ 2,5 Ah batériu nabiť na 80 percent iba za 40 minút

a 36 V / 2,5 Ah batériu iba za 45 minút. Hodí sa aj pre 

všetky ostatné batérie z 18 V a 36 V platformy batérií 

značky Kärcher.

Rýchlonabíjačka 18 V
Obj. č. 2.445-032.0

Cena v €*: 40,-

18 V / 2,5 a 36 V / 2,5 Ah Ah vymeniteľná lítium-iónová 

batéria s inovatívnou technológiou reálneho času vrátane 

LCD displeja na zobrazenie stavu batérie. Vhodná na použi-

tie so všetkými 18 V a 36 V strojmi značky Kärcher.

 18 V / 5,0 a 36 V / 5,0 Ah vymeniteľná lítium-iónová batéria 

s inovatívnou technológiou reálneho času vrátane LCD 

displeja na zobrazenie stavu batérie. Vhodná na použitie so 

všetkými 18 V a 36 V strojmi značky Kärcher.

Rýchlonabíjačka 36 V
Obj. č. 2.445-033.0

Cena v €*: 60,-

Lítium-iónová batéria 
18-25
Obj. č. 2.445-034.0

Cena v €*: 60,-

Lítium-iónová batéria 
18-50
Obj. 2.445-035.0   

Cena v €*: 101,-

Lítium-iónová batéria 
36-25
Obj. č. 2.445-030.0

Cena v €*: 132,-

Lítium-iónová batéria 
36-50
Obj. č. 2.445-031.0

Cena v €*: 183,-

VYMENITEĽNÉ LÍTIUM-IÓNOVÉ BATÉRIE
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Robotická kosačka

O
bj

ed
n.

 č
.

N
ap

ät
ie

 b
at

ér
ie

 (V
)

B
at

ér
ia

 B
at

te
ry

 
P

ow
er

N
ab

íj
ač

ka

M
ax

. v
ý

ko
n 

na
 

je
dn

o 
na

bi
ti

e 
ba

té
-

ri
e 

(m
²)

H
m

ot
no

sť
 b

ez
 p

rí
s-

lu
še

ns
tv

a 
(k

g)

O
tá

čk
y

 k
ie

f 
(o

t/
m

in
.)

P
ri

em
er

 k
ie

f 
(m

m
)

Št
et

in
ov

ý
 p

ás

WRE 18-55  ■  1.445-244.0 18 – – – 2.9 2.300 –2.800 180  ■  

Odstraňovač buriny

ZÁHRADNÉ STROJE
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Vyžínač

 ■  NOVÉ  ■ Štandardná výbava
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ČISTÉ REZY NOŽNÍC A PÍL
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GSH 18-20 Battery  ■  1.444-050.0 18 Krík: 450 

Tráva: 650

1,2 20 10 12  ■   ■  

Nožnice na trávu a kríky

ZÁHRADNÉ STROJE
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 ■  NOVÉ  ■ Štandardná výbava
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LBL 2 Battery 1.445-100.0 18 – – 400 2,0 210 220 – –  ■   ■  

Fukár na lístie
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BLV 36-240 Battery  ■  1.444-170.0 36 75 550 4,2 240 300 130 770  ■  

BLV 18-200 Battery  ■  1.444-100.0 18 45 425 3,5 200 150 130 330 –

Vysávač na lístie

DRÁHA VOĽNÁ, LÍSTIE PREČ – VYSÁVAČE 
A FUKÁRE NA LÍSTIE ZNAČKY KÄRCHER

ZÁHRADNÉ STROJE

 ■  NOVÉ  ■ Štandardná výbava
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ZAMETACIE STROJE

  Čím rýchlejšie, tým čistejšie! Plynulá chôdza zvyšuje čistiaci výkon 

zametacieho stroja. Valec sa tak dostáva do potrebného pracovnéhu 

švungu, čo umožňuje spoľahlivé dopravenie nečistôt do zbernej 

nádoby. 

NÁŠ TIP
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Zametanie jednoduchým spôso-
bom
Prepáčte, milí psychoterapeuti, 

učitelia jogy a výrobcovia hreji-

vých náplastí. Zametanie už 

nespôsobuje bolesti chrbta, ale 

zábavu. S našimi zametacími 

strojmi bude dvor aj chodník raz-

dva čistý. A to nielen ľahšie, ale aj 

5-krát rýchlejšie ako metlou.

Radšej riadiť 
Riadiť je lepšie ako zametať met-

lou. A pohodlnejšie. O to sa naprí-

klad postarajú madlá s prestaviteľ-

nou výškou aj sklonom. Takto sedí 

stroj vždy pevne v rukách. Aj zbie-

ranie špiny je čisto premyslené: 

Špina sa pri zametaní dopravuje 

priamo do nádoby, ktorá sa dá jed-

noducho vybrať a vyprázdniť. Bez 

akéhokoľvek kontaktu so špinou.

  Už žiadne bolesti v krížoch a stŕpnuté ruky. 
S novým zametačom je práca skutočnou 
zábavou! 

NAŠA KOMPETENCIA

V ZAMETANÍ

Novinky 5-krát rýchlejšie ako 

metla sa nachádzajú tu: 

www.karcher.sk
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SO STOJACOU OBSLUHOU

PERFEKTNÉ ROČNÉ OBDOBIE NA 
ZAMETANIE JE: VŽDY

Okvetné lístky na jar, piesok v lete, lístie na jeseň a posypový 

materiál v zime – zametať sa musí celý rok. Najlepšie šetrne k 

chrbtu a efektívne pomocou zametacích strojov Kärcher, efek-

tívneho pozemného personálu na rýchle upratovanie.
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S 4 Twin 2 v 1

Plošný výkon: max. 2.400 m2/h

Pracovná šírka: 680 mm

Nádoba na nečistoty: 20 l

Počet bočných metiel: 2

Objedn. č.: 1.766-365.0

Cena v €*: 172,-

Bez kontaktu so špinou
Jednoducho vyberateľná a vyprázd-

niteľná nádoba na nečistoty špinu 

spoľahlivo pojme.

Úsporné odkladanie
Vďaka nášľapnej plo-

che je možné S 4 

Twin – bez zohýbania 

– postaviť na výšku a 

odložiť.

Aj na mokré povrchy
2 bočné kefy na 

mokré nečistoty

Príjemné v každom ročnom období
Termoobal úchytnej plochy madla sa 

postará o príjemnú teplotu rúčky aj pri 

chladnom počasí.

Použitie bez náradia
Vďaka zatváracej klapke je prí-

prava na použitie úplne jednodu-

chá, bez obťažujúcich skrutiek.

Šetrí chrbát 
Madlo je vysúvateľné a má 

nastaviteľný sklon na pri-

spôsobenie používateľovi.

Jednoduchá preprava
Jednoduchá preprava 

pomocou rúčky.

NOVÉ

Dôkladná čistota až po okraj
Dve odolné bočné metly zaru-

čujú maximálnu pracovnú šírku 

a čisté zbieranie až po okraj.



VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
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ZAMETACIE STROJE

Štyri stroje, jedna misia: rýchla čistota bez stresu. 

Hlavné rozdiely: veľkosť nádoby (20 l alebo 38 l) ako aj výškové 

prestavovanie madla a bočných metiel.

S 4 Twin

 ■  Ideálny na menšie vonkajšie plochy

 ■ 2 bočné metly pre rozšírenie pracovnej šírky

 ■ Termorúčka na posuvnom madle

Technické údaje

Plošný výkon: max. 2 400 m2/h

Pracovná šírka: 680 mm

Nádoba na nečistoty: 20 l

Objedn. č.: 1.766-360.0

Cena v €*: 172,99

NOVÉ

NOVÉ
S 6 Twin

 ■ Ideálny na väčšie vonkajšie plochy

 ■ 2 veľké bočné metly pre rozšírenie pracovnej šírky

 ■ Nastaviteľný prítlak

 ■ Termorúčka na posuvnom madle

Technické údaje

Plošný výkon: max. 3 000 m2/h

Pracovná šírka: 860 mm

Nádoba na nečistoty: 38 l

Objedn. č.: 1.766-460.0

Cena v €*: 356,99
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S 4 Twin 2 v 1

 ■  Ideálny na menšie vonkajšie plochy

 ■ 2 bočné metly pre rozšírenie pracovnej šírky

 ■ Termorúčka na posuvnom madle

 ■ 2 bočné kefy na mokré nečistoty

Technické údaje

Plošný výkon: max. 2 400 m2/h

Pracovná šírka: 680 mm

Nádoba na nečistoty: 20 l

Objedn. č.: 1.766-365.0

Cena v €*: 172,-

NOVÉ



POSILŇOVAČ PRE ZÁHRADNÚ HADICU

Ak voda strieka kdekade, nemá žiadnu účinnosť. Ale keď má koncentro-

vaný tvar, pôsobí čistiaco – na mierne zašpinené záhradné náradie, ako aj 

na čistotné srdce záhradkára. Waterbooster WBS 3 s funkciou Boost 

dodáva sústredený prúd vody umožňujúci ľahké čistenie. Jednoducho ho 

pripojte pomocou spojky na záhradnú hadicu a môžete začať cielene 

striekať s prúdmi dvoch rôznych tvarov. To je zábava!

ZAVLAŽOVACIE SYSTÉMY
MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE
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Waterbooster WBS 3

Druhy rozstrekovaných prúdov: bodový prúd, 

rotujúci prúd

Prietok: max. 583 l / h

Max. otáčky za minútu: 1 100

Objedn. č.: 1.645-600.0

Cena v €*: 40,-

Inovatívna funkcia Boost
Rotujúci prúd umožňuje rýchle 

vyčistenie ľahko znečistených 

plôch.

Kvalitná kovová dýza 
Dôkladné čistenie bodo-

vým prúdom vďaka kovo-

vej dýze s dlhou život-

nosťou.

Plug and play
Kompatibilný so všetkými 

dostupnými klik-systémami.

Jednoduchá obsluha
Jednoduché striedanie 

bodového a rotujú-

ceho prúdu pomocou 

2-stupňového prepí-

nača.

Praktická manipulácia
Pohodlná obsluha na zák-

lade nízkej hmotnosti a 

ergonomického dizajnu.

NOVÉ
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S čistiacou dýzou Waterbooster WBS 3 vychádza voda zo 

záhradnej hadice nielen na polievanie alebo vlhčenie. Stačí 

jedno kliknutie, a obyčajná hadica sa razom premení na 

efektívne čistiace zariadenie. S bodovým prúdom na pre-

cízne odstraňovanie špiny a rotujúcim prúdom pomocou 

funkcie Boost na efektívne čistenie menších plôch a opla-

chovanie. Prepínajú sa jednoducho 2-stupňovým prepína-

čom na ergonomickej rukoväti.

Čistiaca dýza vyčistí obratom ruky záhradné náradie 

a nábytok alebo napríklad aj koše na odpad – bez akejkoľ-

vek pomoci. Navyše rýchlejšie. 

A zábavne.

VÝHODY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

■ V porovnaní s klasickými zá-

hradnými postrekovačmi znižuje 

rotujúci prúd čas čistenia o 50 

percent.

■ S kvalitnou kovovou dýzou pre 

presne cielený prúd. 

■ Nie je nutný žiaden čas na inšta-

láciu, ani ďalšie príslušenstvo.

TAJNÁ ZBRAŇ PRE ZÁHRADU.

ZAVLAŽOVACIE SYSTÉMY
MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE
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1

2

Funkcia Boost
Rotujúci prúd sa ideálne hodí na čistenie ľahko 

znečistených plôch.

Bodový prúd
Na precízne odstraňovanie špiny aj na ťažko 

prístupných miestach.

1

2
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ČERPADLÁ

    Na dosiahnutie plnej čerpacej sily musí byť tlakové čerpadlo čo 

najbližšie pri vodnom zdroji. Sacie a záhradné hadice by mali byť len 

tak dlhé, ako je to nutné a tak hrubé, ako je len možné. Zníži sa tak 

strata tlaku a podtlaku nasávania.   

NÁŠ TIP
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Ponorné čerpadlá
Zaplavené pivnice. Plné stavebné 

jamy. Občas je potrebné rýchlo a 

spoľahlivo odčerpať alebo prečer-

pať väčšie množstvá vody. Tu 

pomôžu odolné kalové čerpadlá. 

Ak vytečie práčka alebo pri odčer-

pávaní vody z bazéna platí: čím 

nižšia je výška zostatkovej vody, 

tým lepšie. Naše ponorné čerpadlá 

na čistú vodu s plošným odsáva-

ním dokážu odsať vodu tak, že 

ostane iba vrstva s výškou 1 mili-

meter, ktorú stačí už len poutierať. 

A naše SP 5 Dual kalové ponorné 

čerpadlo s plošným odsávaním 

splní dokonca obidve požiadavky.

Tlakové čerpadlá
Voda je cenná. Škoda každej 

kvapky, ktorá ostane nevyužitá. 

Pomocou tlakových čerpadiel je 

možné čerpať dažďovú a pod-

zemnú vodu zo sudov, cisterien a 

studní. A pomocou potrebného 

tlaku ju dopraviť presne tam, kde 

ju chceme využiť: do domu na 

zásobovanie úžitkovou vodou 

alebo do záhrady na zavlažovanie 

rastlín. 

    Ozajstný silák. Ozajstný Kärcher. 
Jednoduchá obsluha. 
Výkon: trieda super, jednoducho 
špičkový stroj!   

VODA JE NÁŠ ŽIVEL

Náš kompletný sortiment 

čerpadiel nájdete na: 

www.karcher.sk



ROKOV

ZÁRUKA

PONORNÉ ČERPADLÁ

VODOTESNÉ ARGUMENTY

Samozrejme máme aj pre tento prípad vhodné čerpadlo:  

Naše čerpadlá na čistú vodu s plošným odsávaním sú 

dimenzované pre čistú až mierne znečistenú vodu a 

odsávajú takmer dosucha. Kalové čerpadlá Kärcher sa 

vysporiadajú aj so znečistenou vodou. A s čiastočkami  

špiny až do veľkosti 30 milimetrov. 

Povodeň! Teraz ide o každú sekundu. Nie je čas na 

premýšľanie. Náš box s ponorným čerpadlom poskytne  

prvú pomoc rýchlo a spoľahlivo. Je okamžite pripravený na 

použitie a obsahuje všetko potrebné: kalové čerpadlo SP 5 

Dirt, 10 m tkanú hadicu, antikorovú hadicovú sponu ako aj 

praktický prepravný box, ktorý slúži ako predfilter.

PREDĹŽENIE ZÁRUKY

Tesnenie keramickým klzným 

krúžkom robí čerpadlo robust-

nejším a predlžuje jeho život-

nosť. Je to dobre pre čerpadlá. 

A pre našich zákazníkov. Po 

zaregistrovaní predĺžime 

záruku na 5 rokov: 

https://www.kaercher.com/sk/

sluzby/podpora/predlzenie-za-

ruky

 

VYLEPŠENÉ TECHNIKY SPÍNANIA

■ Plavákový spínač (SP 1 – 3)
■ Vertikálne nastaviteľný plavákový 

spínač pre nižšiu hladinu spínania 

(SP 5 a SP 7 Dirt)
■ Hladinový senzor pre bezpečnejšie 

fungovanie pri rôznej kvalite vody 

(SP 6 Flat Inox a SP 7 Dirt Inox)
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2 V 1
na čistú a 
špinavú 

vodu

Viac informácií o 

čerpadle na čistú a 

špinavú vodu SP 5 

Dual:

Rýchlospojka Quick 
Connect
Na okamžité spojenie 

hadice a čerpadla.

Filtračný kôš 2v1
Či na odsávanie 

špinavej vody alebo 

plošné odsávanie. 

Filtračný kôš sa 

jednoducho prestavuje 

na príslušné použitie. 

Bezkompromisná dôkladnosť
Spoľahlivo odčerpá aj 

silno znečistenú vodu s 

čiastočkami do veľkosti 

20 mm.

Tesnenie 
keramickým klzným 
krúžkom
Toto tesnenie, ktoré 

je chránené olejovou 

komorou, predlžuje 

životnosť a zvyšuje 

zaťažiteľnosť čer-

padla. Záruka 5 

rokov pri registrácii.

Takmer suchý výsledok
Pri nastavení na plošné 

odsávanie sa voda odsaje až 

do 1 mm, takže zvyšné 

množstvo stačí už len 

poutierať.

Výškovo prestaviteľný 
plavákový spínač 
Pre maximálnu fl exibilitu 

pri nastavovaní zapína-

cieho a vypínacieho bodu.

Chráni pred chodom nasu-

cho.

Zafi xovanie 
plavákového spínača
Užitočný detail pre 

prestavenie na trvalú 

prevádzku s plošným 

odsávaním.

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

SP 5 Dual

Prietok: max. 9 500 l / h

Dopravná výška/tlak: max. 7 / 0,7 m / bar

Veľkosť zrna: max. 20 mm

Plošné odsávanie: do 1 mm

Objednávacie číslo: 1.645-580.0

Cena v €*: 132,-
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Technické údaje

Príkon: 750 W

Prietok: 15 500 l / h **

Dopravná výška/tlak: 8 / 0,8 m / bar

Veľkosť zrna: 30 mm (max.)

Výška zvyšnej tekutiny: 35 mm

Objednávacie číslo: 1.645-504.0

Cena v €*: 152,99

Technické údaje

Príkon: 750 W

Prietok: 15 500 l / h **

Dopravná výška/tlak: 8 / 0,8 m / bar

Veľkosť zrna: 30 mm (max.)

Výška zvyšnej tekutiny: 35 mm

Objednávacie číslo: 1.645-506.0

Cena v €*: 193,99

PONORNÉ ČERPADLÁ

Pre každý druh vody: čerpadlá Kärcher. Naše čerpadlá na čistú vodu s 

plošným odsávaním sú dimenzované pre čistú až mierne znečistenú vodu 

a odsávajú takmer dosucha. Kalové čerpadlá Kärcher sa vysporiadajú aj so 

znečistenou vodou. A s čiastočkami špiny až do veľkosti 30 milimetrov. A 

naše kalové čerpadlá s plošným odsávaním sú vhodné na špinavú vodu a 

plošné odsávanie.

ňň* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH   

SP 7 Dirt Inox

 ■  Kalové ponorné čerpadlo, ideálne pre: 

   jazierka, záplavy, malé stavebné jamy (max. 100 m3)

 ■  Extra dlhá životnosť vďaka tes            ne niu         s keramickým

   klzným krúž kom

 ■ So zabudovaným antikorovým predfi ltrom

 ■ Plynulé defi novanie spínacej výšky vďaka hladinovému

   senzoru Level Sensor

 ■ Prepínanie automatickej a manuálnej prevádzky 

   pomocou spínača na čerpadle

 ■ Rýchlospojka Quick Connect

SP 7 Dirt

 ■  Kalové ponorné čerpadlo s výškovo prestaviteľným pla-

vákovým spínačom pre lepšiu fl exibilitu

 ■  Integrovaný antikorový predfi lter

 ■ Pre vodu s čiastočkami špiny do veľkosti 30 mm

 ■ V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína 

   automaticky pri dosiahnutí hladiny vody

 ■ Extra dlhá životnosť vďaka tes            ne niu         s keramickým

   klzným krúž kom

 ■ Rýchlospojka Quick Connect
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Technické údaje

Príkon: 500 W

Prietok: 9 500 l / h **

Dopravná výška/tlak: 7 / 0,7 m / bar

Veľkosť zrna: 20 mm (max.)

Výška zvyšnej tekutiny: 25 mm

Objednávacie číslo: 1.645-503.0

Cena v €*: 111,99

Technické údaje

Príkon: 500 W

Prietok: 9 500 l / h **

Dopravná výška/tlak: 7 / 0,7 m / bar

Veľkosť zrna: 20 mm (max.)

Výška zvyšnej tekutiny: 1 mm

Objednávacie číslo: 1.645-580.0

Cena v €*: 132,-

ROKOV

ZÁRUKA

PREDĹŽENIE ZÁRUKY
Tesnenie keramickým klzným krúžkom 

robí čerpadlo robustnejším a predlžuje 

jeho životnosť. Je to dobre pre 

čerpadlá. A pre našich zákazníkov.

Po zaregistrovaní predĺžime záruku

na 5 rokov: 

https://www.kaercher.com/sk/sluzby/

podpora/predlzenie-zaruky

**  Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc. 

Čím nižšia dopravná výška a čím väčší je priemer hadice, tým vyšší prietok.

 SP 5 Dirt

 ■   Kalové ponorné čerpadlo s výškovo prestaviteľným

   plavákovým spínačom pre lepšiu fl exibilitu. 

 ■ Hadicová prípojka, 1 1/4' Quick Connect

 ■ V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína 

   automaticky pri dosiahnutí hladiny vody

 ■ V manuálnom režime beží čerpadlo nepretržite, až 

   kým sa nedosiahne minimálna výška zvyšnej vody

 ■ Extra dlhá životnosť vďaka tes            ne niu         s keramickým

   klzným krúž kom

 ■ Rýchlospojka Quick Connect

SP 5 Dual

 ■  Funkcia 2v1 pre špinavú vodu s čiastočkami

   do 20 mm a plošným odsávaním na 1 mm

 ■  Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre

   lepšiu fl exibilitu

 ■ Prestavenie manuálne a automatickej prevádzky

 ■ Možnosť zafi xovania plavákového spínača

 ■ Extra dlhá životnosť vďaka tes            ne niu         s keramickým

   klzným krúž kom

 ■ Rýchlospojka Quick Connect

2 V 1
na čistú a 

špinavú vodu
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Technické údaje

Príkon: 250 W

Prietok: max. 5 500 l / h **

Dopravná výška/tlak: max. 4,5 / 0,45 m / bar

Veľkosť zrna: max. 20 mm

Výška zvyšnej tekutiny: max. 25 mm

Objednávacie číslo: 1.645-500.0

Cena v €*: 60,99

Technické údaje

Príkon: 550 W

Prietok: 14 000 l / h **

Dopravná výška/tlak: 9 / 0,9 m / bar

Veľkosť zrna: 5 mm (max.)

Plošné odsávanie: do 1 mm

Objednávacie číslo: 1.645-505.0

Cena v €*: 183,99

PONORNÉ ČERPADLÁ

 SP 1 Dirt

■  Možnosť zafi xovania plavákového spínača.

■ Extra dlhá životnosť vďaka tes    neniu s keramickým 

   klzným krú     ž kom

■ Hadicová prípojka, 1 1/4' Quick Connect

■ V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína 

   automaticky pri dosiahnutí hladiny vody

■ Rýchlospojka Quick Connect

SP 6 Flat Inox 

■  Ideálne pre: vytečenú práčku, presakujúcu spodnú vodu, 

bazény, drenážne šachty

■  Na čistú a mierne znečistenú vodu s čiastočkami do 5 mm

■ Takmer suchý výsledok, odčerpá vodu až do 1 mm

■ Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché 

   pripojenie hadice

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

135



PREDĹŽENIE ZÁRUKY
Tesnenie keramickým klzným krúžkom 

robí čerpadlo robustnejším a predlžuje 

jeho životnosť. Je to dobré pre 

čerpadlá a pre našich zákazníkov.

Po zaregistrovaní predĺžime záruku

na 5 rokov: 

https://www.kaercher.com/sk/sluzby/

podpora/predlzenie-zaruky

Technické údaje

Príkon: 250 W

Prietok: 6 000 l / h **

Dopravná výška/tlak: 5/ 0,5 m / bar

Veľkosť zrna: 5 mm (max.)

Plošné odsávanie: do 1 mm

Objednávacie číslo: 1.645-501.0

Cena v €*: 70,99

SP 2 Flat

 ■  Na čistú a mierne znečistenú vodu s čiastočkami do 5 mm

 ■  Možnosť zafi xovania plavákového spínača

 ■ Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché 

   pripojenie hadice

 ■ Čerpadlo sa spúšťa už pri hladine vody do výšky 7 mm 

   v manuálnom režime

 ■ Takmer suchý výsledok, odčerpá vodu až do 1 mm

**  Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc. 

Čím nižšia dopravná výška a čím väčší je priemer hadice, tým vyšší prietok.
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*

9.500 max.

4,5  /  0,45 max.

5.500 max.

250 max.

20 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

5 / 0,5 max.

1 min.

250 max.

6.000 max.

W

mm

m/bar

l/h

5 max.
mm

500 max.

9.500 max.

20 max.

7 / 0,7 max.

W

mm

m/bar

l/h

1 min.
mm

� � � – – –

� �  �
– – –

� � – – – –

� – – – – –

– – – � � �

– –
 –

� � –

� � – � � –

ROKOV

ZÁRUKA
Výkonové údaje Jazierko/ 

kúpacie 
jazierko

Záplavy Malá 
stavebná 
jama (max. 
100 m3)

Vytečená 
práčka/
presakova-
nie spodnej 
vody

Bazén Drenážna 
šachta

Kalové ponorné čerpadlá 

SP 7 Dirt 

Inox
– – –

SP 7 Dirt
 �

– – –

SP 5 Dirt � � – – – –

SP 1 Dirt � – – – – –

Ponorné čerpadlá s plošným odsávaním 

SP 6 Flat

Inox
– – – � � �

SP 2 Flat – –
 –

� � –

Kalové ponorné čerpadlo s plošným odsávaním  

SP 5 Dual � � – � � –

* Registráciou na https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzenie-zaruky je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.
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PONORTE SA DO SVETA 
ČERPADIEL KÄRCHER

Ponorné čerpadlá v značkovej kvalite. Pre každý účel 

použitia. Pre každú požiadavku. Pre každého vhodné 

riešenie. Stroje sa odlišujú prietokom, dopravnou výškou 

ako aj výbavou. Pozrite si prehľad ich výkonových údajov.
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SP 6 Flat Inox  ■   ■  – – 5 1 vyberateľný  ■  
1", 1 1/4", 

1 1/2“ vrát. 

spätného 

ventilu

SP 2 Flat  ■  – –  ■  5 1
ako špeciálne 
príslušenstvo 
v predaji

 ■  1 1/4"

Ponorné čerpadlá s plošným odsávaním

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
ako špeciálne 
príslušenstvo 
v predaji

 ■  1 1/4"

SP 1 Dirt  ■  – –  ■  20 25
ako špeciálne 
príslušenstvo 
v predaji

 ■  1 1/4"

Kalové ponorné čerpadlá

SP 5 Dual  ■  –  ■  – 20 1 integrovaný  ■  1", 1 1/4", 
1 1/2"

Kalové ponorné čerpadlá s plošným odsávaním
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Skoncujte s mrhaním pitnej vody a začnite 

využívať studňovú, podzemnú a dažďovú vodu 

alebo vodu z prameňa! Na zavlažovanie záhrady. 

Pre práčku. Pre toaletu. Pre vašu peňaženku. 

Zásobujte dom a záhradu úžitkovou vodou z 

alternatívnych vodných zdrojov – pomocou 

tlakových čerpadiel Kärcher. Takto je šetrenie 

vodou zábavné!

VODA Z VLASTNÝCH ZDROJOV

TLAKOVÉ ČERPADLÁ
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Informácie o tlakovom 

čerpadle BP 7 Home & 

Garden:

2 výstupy vody
Využiteľné súčasne 

vďaka 2-cestnému 

pripájaciemu adaptéru 

(na objednávku).

Bezpečne a s 
dlhou životnosťou
Predfi lter, spätný 

ventil a poistka 

proti chodu 

nasucho sériovo.

Šikovná automatika
Automatický 

štart a zastavenie. 

V závislosti od 

potreby vody.

Ergonomická rukoväť
Komfortná obsluha.

Ľahká preprava.

Ukazovateľ chýb
V prípade poruchy 

indikuje, kde je 

problém (na strane 

sania alebo strane 

tlaku).

Extra tiché a efektívne
Vďaka viacstupňo-

vému pohonu  

čerpadla.

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

BP 7 Home & Garden

Dopravná výška/tlak: max. 60 /6 m / bar

Prietok: 6 000 l / h

Výkon motora: 1 200 W

Nasávacia výška: max. 8 m

Objednávacie číslo: 1.645-373.0

Cena v €*: 356,99
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Technické údaje

Príkon: 1200 W

Prietok: max. 6 000 l / h 

Dopravná výška/tlak: max. 60 /6 m / bar

Nasávacia výška: max. 8 m

Objednávacie číslo: 1.645-373.0

Cena v €*: 356,99

Technické údaje

Príkon: 1000 W

Prietok: max. 6 000 l / h 

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

Nasávacia výška: max. 8 m

Objednávacie číslo: 1.645-355.0

Cena v €*: 336,99

TLAKOVÉ ČERPADLÁ

Alternatívne vodné zdroje šetria váš rozpočet. Či ide o dažďovú vodu zo 

suda alebo prírodnú vodu zo studne: Kärcher ponúka tlakové čerpadlá 

pre každú požiadavku a použitie. 

BP 5 Home & Garden

 ■ Domáci automat ideálny pre dom a záhradu

 ■  Extra dlhá životnosť, lepšia energetická efektívnosť, nižšia 

hlučnosť (viacstupňový model)

 ■ Viacnásobné využitie: napr. zavlažovanie trávy pomocou

   zavlažovača a súčasné ručné zavlažovanie záhradným

   postrekovačom

 ■ Konštantný tlak pre rovnomerné zalievanie

BP 7 Home & Garden

 ■ Domáci automat s 5-stupňovým pohonom

 ■ Extra dlhá životnosť, energeticky maximálne efektívny

 ■ Vrátane predčisťovacieho fi ltra a spätného ventilu 

 ■ Automatické spúšťanie a zastavovanie

 ■ Sériovo vybavený predfi ltrom, spätným ventilom a 

   ochranou proti chodu na sucho

 ■ Konštantný tlak pre rovnomerné zalievanie

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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Technické údaje

Príkon: 950 W

Prietok: max. 3 800 l / h 

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

Nasávacia výška: max. 8 m

Objednávacie číslo: 1.645-363.0

Cena v €*: 254,99

Technické údaje

Príkon: 800 W

Prietok: max. 3 300 l / h 

Dopravná výška/tlak: max. 40 /4,0 m / bar

Nasávacia výška: max. 8 m

Objednávacie číslo: 1.645-353.0

Cena v €*: 234,99

BP 4 Home & Garden

 ■ Domáci automat perfektný pre dom a záhradu

 ■ Extra dlhá životnosť

 ■ Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu 

   z hĺbky 8 m, napr. z cisterny

 ■ Automatické spúšťanie a zastavovanie

 ■ Vrátane predčisťovacieho fi ltra a spätného ventilu

 ■ Konštantný tlak pre rovnomerné zalievanie

BP 3 Home & Garden

 ■ Domáci automat perfektný pre dom a záhradu

 ■ Extra dlhá životnosť

 ■ Vrátane predčisťovacieho fi ltra a spätného ventilu

 ■ Ukazovateľ chýb, odkladanie kábla

 ■ Dva výstupy vody, vodný spínač

 ■ Konštantný tlak pre rovnomerné zalievanie
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Technické údaje

Príkon: 800 W

Prietok: max. 3 500 l / h 

Dopravná výška/tlak: max. 40 /4,0 m / bar

Nasávacia výška: max. 8 m

Objednávacie číslo: 1.645-351.0

Cena v €*: 132,-

Technické údaje

Príkon: 700 W

Prietok: max. 3000 l / h 

Dopravná výška/tlak: max. 35/3,5 m / bar

Nasávacia výška: max. 8 m

Objednávacie číslo: 1.645-350.0

Cena v €*: 111,99

TLAKOVÉ ČERPADLÁ

BP 3 Garden

■ Záhradné čerpadlo

■ Pripojenie všetkých záhradných čerpadiel bez 

náradia vď aka optimalizovanému pripáj. adaptéru

■ Dlhá životnosť

■ Komfortný nožný spínač

■ Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu 

z hĺbky 8 m, napr. z cisterny

BP 2 Garden

■  Záhradné čerpadlo

■ Pripojenie všetkých záhradných čerpadiel bez 

náradia  vďaka optimalizovanému pripáj. adaptéru

■ Dlhá životnosť, komfortný nožný spínač

■ Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu 

z hĺbky 8 m, napr. z cisterny
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Technické údaje

Dopravná výška/tlak: max. 36/ 3,6 m / bar

Prietok: max. 3 000 l / h

Výkon motora: max. 800 W

Nasávacia výška: max. 7 m

Objednávacie číslo: 1.645-365.0

Cena v €*: 183,99

Technické údaje

Dopravná výška/tlak: max. 50/ 5 m / bar

Prietok: max. 4 500 l / h

Výkon motora: max. 1100 W

Nasávacia výška: max. 8 m

Objednávacie číslo: 1.645-370.0

Cena v €*: 305,99

BP 3 Home

 ■ Domáca vodáreň, perfektná pre dom a záhradu

 ■  Príruba a hriadeľ z antikoru

 ■  Integrovaná tepelná poistka

   ochrana čerpadla pred prehriatím

 ■ Integrovaný ukazovateľ tlaku

 ■ Integrovaná nádoba na vyrovnávanie tlaku: 19 l.

BP 5 Home

 ■ Domáca vodáreň, perfektná pre dom a záhradu

 ■  Príruba a hriadeľ z antikoru

 ■  Integrovaná tepelná poistka

   ochrana čerpadla pred prehriatím

 ■ Ideálne pre alternatívne zásobovanie domácnosti 

   úžitkovou vodou

 ■ integrovaná nádoba na vyrovnávanie tlaku: 24 l.
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Technické údaje

Príkon: 1000 W

Prietok: max. 5000 l / h 

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

Hĺbka ponoru: max. 27 m

Objednávacie číslo: 1.645-422.0

Cena v €*: 346,99

Technické údaje

Príkon: 700 W

Prietok: max. 4600 l / h 

Dopravná výška/tlak: max. 43/4,3 m / bar

Hĺbka ponoru: max.12 m

Objednávacie číslo: 1.645-421.0

Cena v €*: 285,99

TLAKOVÉ ČERPADLÁ

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH   

BP 6 Deep Well

 ■ Ponorné tlakové čerpadlo (použiť ak je hladina

   vody nižšie ako 8m)

 ■  Ideálne pre využívanie podzemnej vody zo studne 

 ■  Viacstupňová hydraulika s dostatočným tlakom a 

dopravnou výškou do 55 m

 ■ Integrovaná dištančná noha ako aj možnosť 

   upevnenia lana (30 m lano v cene)

BP 4 Deep Well

 ■  Ponorné tlakové čerpadlo (použiť ak je hladina

   vody nižšie ako 8m)

 ■  Ideálne pre využívanie podzemnej vody zo studne

 ■  Viacstupňová hydraulika s dostatočným tlakom a 

   dopravnou výškou do 55 m

 ■ Integrovaná dištančná noha ako inštalačná pomôcka
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Technické údaje

Príkon: 400 W

Prietok: max. 3800 l / h 

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

Hĺbka ponoru: max. 7 m

Objednávacie číslo: 1.645-460.0

Cena v €*: 101,99

Technické údaje

Príkon: 800 W

Prietok: max. 5700 l / h 

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

Hĺbka ponoru: max. 7 m

Objednávacie číslo: 1.645-420.0

Cena v €*: 234,99

BP 2 Cistern

 ■ Ideálne pre alternatívne zdroje vody, ako sú napríklad

   cisterny

 ■  Flexibilné vďaka plavákovému spínaču s nastaviteľnou

   výškou spínania

 ■ Vrátane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného

   ventilu

 ■ Plavákový spínač

BP 1 Barrel-sudové čerpadlo

 ■ Ideálne ako náhrada polievacej krhly

 ■  Flexibilné upevnenie na okraj suda vrátane predfi ltra;

hlavný vypínač zabudovaný v plavákovom spínači

 ■  Integrovaný predfi lter: chráni čerpadlo pred znečistením a 

zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť
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6.000 max.

60/6 max.

1.200 max.
W

l/h

m/bar

6.000 max.

48/4,8 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.800 max.

45/4,5 max.

950 max.
W

l/h

m/bar

3.300 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

** 

ROKOV

ZÁRUKA

TLAKOVÉ ČERPADLÁ

VŽDY POD TLAKOM – A PREDSA 
SPOĽAHLIVÉ A PLNÉ SILY

Pre optimálne zásobovanie domu a záhrady úžitkovou vodou:  

Tlakové čerpadlá na mieru – ktoré znamenajú maximálnu spoľahlivosť, 

bezpečnosť a dlhú životnosť. To garantujeme – a ponúkame vám 

predĺženie záruky na 5 rokov na https://www.kaercher.com/sk/sluzby/

podpora/predlzenie-zaruky/predlzenie-zaruky-cerpadla.html

Zaregistrujte sa teraz!

Vysoká kvalita a starostlivý výber materiálov robia produkty Kärcher extrémne spoľahlivými a predlžujú ich životnosť. Preto našim 

zákazníkom poskytujeme obzvlášť dlhú záručnú dobu – na modely Home & Garden a modely Garden záruku 5 rokov po zaregistrovaní 

na: https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzenie-zaruky

Zásobovanie domu a záhrady 
úžitkovou vodou Výkonové údaje

Použite v 
záhrade

Použitie v 
dome*

Použitie v 
dome a 
záhrade*

Domáce a záhradné čerpadlá

BP 7** 

Home & Garden 
1200 m2 max. 12 osôb max.

900 m2 max. 

+ 4 osoby 

max.

BP 5**  

Home & Garden
1000 m2 max. 12 osôb max.

800 m2 max. 

+ 4 osoby 

max.

BP 4**  

Home & Garden 
800 m2 max. 10 osôb max.

600 m2 max. 

+ 4 osoby 

max.

BP 3**  

Home & Garden
500 m2 max. 8 osôb max.

300 m2 max. 

+ 4 osoby 

max.

Domáce vodárne

BP 5**  

Home 
1000 m2 max 12 osôb max.

800 m2 max. 

+ 4 osoby 

max.

BP 3**  

Home 
500 m2 max 8 osôb max.

300 m2 max. 

+ 4 osoby 

max.

3.300 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

3.000 max.

36/3,6 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

ROKOV

ZÁRUKA
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* Odporúčané hodnoty na zásobovanie domácnosti vodou sa zakladajú na maximálne 3 poschodiach.   

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

Zásobovanie domu a záhrady
úžitkovou vodou Výkonové údaje

Použite v 
záhrade

Použitie v 
dome*

Použitie v 
dome a 
záhrade*

Záhradné čerpadlá

BP 3** 

(Garden) 500 m2 max. – –

BP 2** 

(Garden)
350 m2 max. – –

Sudové čerpadlo

BP 1 Barrel
100 m2 max. – –    

Studňové čerpadlá

BP 6 

Deep Well
1100 m2 max.

12 osôb max.

+ elektronický 

tlakový spínač

500 m2 max. 

+ 6 osôb max.

+ elektronický 

tlakový spínač

BP 4 

Deep Well
900 m2 max.

6 osôb max.

+ elektronický 

tlakový spínač

300 m2 max. 

+4 osoby max.

+ elektronický 

tlakový spínač

Cisternové čerpadlo

BP 2 

Cistern
1200 m2 max.

6 osôb max.

+ elektronický 

tlakový spínač

600 m2 max. 

+ 2 osoby 

max.

+ elektronický 

tlakový spínač

3.500 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

3.000 max.

35/3,5 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

** 

5.700 max.

32/3,2 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

4.600 max.

43/4,3 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

5.000 max.

55/5,5 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.800 max.

11/1,1 max.

400 max.
W

l/h

m/bar

ROKOV

ZÁRUKA
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VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČETLAKOVÉ ČERPADLÁ

VŽDY TO SPRÁVNE ČERPADLO
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BP 7 Home & Garden  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

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

BP 4 Home & Garden  ■   ■  –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

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

Čerpadlá pre dom a záhradu
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Domové vodárne
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 ■ Štandardná výbava 
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BP 6 Deep Well Anti-
koro

1", 
3/4"

 ■   ■  30 m

BP 4 Deep Well Anti-
koro

1", 
3/4"

 ■   ■  15 m

Ponorné kalové čerpadlá
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BP 2 Cistern Anti-
koro

1", 
3/4"

 ■  – –

Cisternové čerpadlo
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Pripojovací adaptér pre 
čerpadlá 1"
Obj. č. 6.997-473.0

Cena v €*: 8,99

Sacia hadica 19 mm
3/4" (25m)
Obj. č. 6.997-347.0

Cena v €*: 91,99

(3,68 €/1m)*

Sacia hadica 25 mm
1" (25m)
Obj. č. 6.997-346.0

Cena v €*: 99,99

(3,995 €/1m)*

Domáca pripájacia 
súprava pre potrubia
3/4", 1,5 m
Obj. č.. 2.997-125.0

Cena v €*: 17,99

Sacia hadica pre potrubia 
3/4", 1,5 m
Obj. č. 2.997-112.0

Cena v €*: 30,99

Na pripojenie čerpadiel 

s vnútorným závitom na 

vodovodné prípojky

Ďalšie príslušenstvo nájdete na našej internetovej stránke www.karcher.sk

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH 

Špirálová hadica odolná 

voči vákuu. Metrový tovar 

na strihanie individuálnych 

dĺžok. V kombinácii s prí-

pojkami a sacími fi ltrami 

Kärcher sa môže využiť ako 

individuálna sacia súprava.

Metrový tovar.

Špirálová hadica odolná 

voči vákuu. Metrový tovar 

na strihanie individuálnych 

dĺžok. V kombinácii s prí-

pojkami a sacími fi ltrami 

Kärcher sa môže využiť ako 

individuálna sacia súprava.

Metrový tovar.

Kompletná špirálová hadica 
odolná voči vákuu na 
priame pripojenie na 
čerpadlo, pripravená na 
zapojenie. Na predĺženie 
sacej súpravy alebo na 
použitie so sacími fi ltrami. 
Pre čerpadlá so spojovacím 
závitom G1 (33,3 mm).

Kompletná špirálová hadica 

odolná voči vákuu so sacím 

fi ltrom a spätným ventilom, 

pripravená na pripojenie. 

Použiteľná aj ako predĺže-

nie sacej hadice. Pre čer-

padlá so spojovacím závi-

tom G1 (33,3 mm).

Na fl exibilné pripojenie 

čerpadla na pevné 

potrubné systémy. Dĺžka:

1,5 m, priemer: 1/2 ",

pre podstatné zníženie 

hlučnosti vďaka menším 

vibráciám.

1,5 m sacia súprava s váku-

otesnou nasávacou hadicou 

pripravenou na pripojenie 

čerpadiel na 1“ potrubia na 

sacej strane. Ideálna pre 

domáce vodné automaty a 

domáce vodárne.

Flexibilná tkaná hadica s 
antikorovou objímkou 
(30  – 40 mm) s krídlovou 
skrutkou na pripojenie bez 
náradia. Obzvlášť sa 
odporúča pre ponorné 
čerpadlá pri dopravovaní 
veľkého množstva vody. 
Max. prevádzkový tlak: 

5 bar.

Sacia súprava 3,5m
Obj. č. 2.997-110.0

Cena v €*: 36,99

Sacia hadica 3,5m

Obj. č. 6.997-348.0

Cena v €*: 24,99

Sacia súprava 7 m 
Obj. č. 2.997-111.0

Cena v €*: 48,99

Súprava s tkanou hadicou
Obj. č. 2.997-100.0

Cena v €*: 40,99

Súprava prípojok pre 
hadicový vozík 1,5 m
Obj. č. 2.645-122.0

Cena v €*: 11,99

Súprava na spojenie hadi-

cového bubna a vozíka s 

vodovodnými kohútikom. 

Súprava sa skladá z prí-

pojky na kohútik G3/4 s 

redukciou G1/2, dvoch uni-

verzálnych hadicových 

spojok a 1,5 m hadice  

PrimoFlex® (5/8").

Hotová na pripojenie a 

vákuotesná: sacia súprava 

vrát. 3,5 m sacej hadice, 

sacieho fi ltra, spätného 

ventilu a tesniaceho prin-

cípu PerfectConnect. Ide-

álna pre záhradné čerpadlá 

a na zásobovanie domác-

nosti vodou.
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Hadica Performance Plus 
3/4"  25m
Obj. č. 2.645-322.0

Cena v €*: 55,99

Hadica Performance  
Premium 1/2"  20m
Obj. č. 2.645-324.0

Cena v €*: 40,99

Hadica PrimoFlex 1/2" 
20 m
Obj. č. 2.645-138.0

Cena v €*: 21,99

Hadica Performance  
Premium 1/2"  50m
Obj. č. 2.645-325.0

Cena v €*: 91,99

Kvalitná hadica Perfor-
mance Plus s priemerom 
3/4" a dĺžkou 25 m sa ide-
álne hodí na zavlažovanie 
malých až veľkých plôch a 
záhrad. Okrem toho je 
odolná proti poveternost-
ným vplyvom s ochranou 
proti UV. Vonkajšia vrstva 
chráni materiál a neprie-
hľadná medzivrstva zabra-
ňuje vzniku rias.

Kvalitná hadica 
Performance s priemerom 
1/2" a dĺžkou 20 m. 
Neobsahuje ftaláty. 
Vyrobené z inovatívnej 
tkaniny s Kärcher Premium 
Anti Twist Technology, 
ponúka maximálnu 
životnosť, fl exibilitu a 
odpor proti zalomeniu.

Flexibilná záhradná hadica 
PrimoFlex® (1/2") je 20 m 
dlhá, teplotne odolná a 
zdravotne neškodlivá 
hadica na vodu s výpletom 
odolným voči tlaku. 
Prietržný tlak: 24 bar

Hadica Performance Plus 
1/2"  20m
Obj. č. 2.645-318.0

Cena v €*: 24,99

Hadica PrimoFlex 3/4" 
25 m
Obj. č. 2.645-142.0

Cena v €*: 50,99

Hadica Performance Plus 
1/2"  50m
Obj. č. 2.645-319.0

Cena v €*: 65,99

Hadica PrimoFlex 3/4" 
50 m
Obj. č. 2.645-143.0

Cena v €*: 101,99

Roztrhávací tlak je 45 bar. 
Vodná hadica je tiež cha-
rakterizovaná vysokou tep-
lotnou odolnosťou od -20 
do +60 ° C. 3-vrstvová 
záhradná hadica s výple-
tom odolným voči tlaku 
neobsahuje ftaláty(< 0,1 %), 
kadmium, bárium a olovo a 
tým je zdravotne úplne 
neškodná.

Kvalitná záhradná hadica 
PrimoFlex® (3/4"). 25 m 
dlhá. S výpletom odolným 
voči tlaku. Zdravotne 
neškodná. Prietržný tlak: 
24 bar. Vysoká odolnosť 
voči teplotám od -20 do 
65° C.

Kvalitná hadica Perfor-
mance Plus s priemerom 
3/4" a dĺžkou 50 m sa ide-
álne hodí na zavlažovanie 
malých až veľkých plôch a 
záhrad. 3-vrstvová 
záhradná hadica s výpletom 
odolným voči tlaku neobsa-
huje ftaláty (< 0,1 %), kad-
mium, bárium a olovo a tým 
je zdravotne úplne 
neškodná.

Vyrobené z inovatívnej tka-
niny s Kärcher Premium 
Anti Twist Technology, 
ponúka maximálnu život-
nosť, fl exibilitu a odpor 
proti zalomeniu. Okrem 
toho je odolná proti pove-
ternostným vplyvom s 
ochranou proti UV. Vonkaj-
šia vrstva chráni materiál a 
nepriehľadná medzivrstva 
zabraňuje vzniku rias.

Kvalitná záhradná hadica 
PrimoFlex® (1/2"). 50 m 
dlhá. S výpletom odolným 
voči tlaku. Zdravotne 
neškodná. Prietržný tlak: 
24 bar. Vysoká odolnosť 
voči teplotám od -20 do 
65° C.

Hadica Performance Plus 
3/4"  50m
Obj. č. 2.645-323.0

Cena v €*: 106,99

Hadica PrimoFlex 1/2" 
50 m
Obj. č. 2.645-139.0

Cena v €*: 50,99

Mimoriadne robustný a 
fl exibilný vďaka vysoko 
kvalitnej viacvrstvovej 
textíli. 3-vrstvová záhradná 
hadica s výpletom odolným 
voči tlaku neobsahuje 
ftaláty (< 0,1 %), kadmium, 
bárium a olovo a tým je 
zdravotne úplne neškodná.

Kvalitná záhradná hadica 
PrimoFlex® (3/4"). 50 m 
dlhá. S výpletom odolným 
voči tlaku. Zdravotne 
neškodná. Prietržný tlak: 
24 bar. Vysoká odolnosť 
voči teplotám od -20 do 
65° C.
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Univerzálna hadicová 
spojka so systémom  
Aqua Stop
Obj. č. 2.645-192.0

Cena v €*: 4,99

Univerzálna hadicová 
spojka plus
Obj. č. 2.645-193.0

Cena v €*: 4,99

Univerzálna spojka plus
so systémom Aqua Stop
Obj. č. 2.645-194.0

Cena v €*: 5,99

Regulačný ventil
Obj. č. 2.645-198.0

Cena v €*: 10,99

Univerzálna hadicová 
spojka na opravu hadíc
Obj. č. 2.645-197.0

Cena v €*: 3,99

Univerzálna hadicová 
spojka Premium
Obj. č. 2.645-195.0

Cena v €*: 6,99

Univerzálna hadicová 
spojka
Obj. č. 2.645-191.0

Cena v €*: 3,99

Prípojka na vodovodný 
kohútik G3/4
s redukciou G1/2
Obj. č. 2.645-006.0

Cena v €*: 1,99

Regulačný ventil zapájaný 

medzi hadicu a zavlažovač. 

Pre bezstupňovú reguláciu 

prietoku vody od 0 po 

maximum. Vrátane 2-cest-

nej spojky na spojenie 

dvoch hadíc.

Univerzálna hadicová 

spojka na opravu všetkých 

bežných záhradných hadíc. 

Na spájanie alebo opravu 

dvoch hadíc. Ergonomický 

dizajn pre ľahkú manipulá-

ciu.

Spájanie, odpájanie a 

oprava jednoduchým 

spôsobom - s kvalitnou 

univerzálnou hadicovou 

spojkou Premium z 

nehrdzavejúceho hliníka a 

úchytmi z mäkkého plastu 

pre obzvlášť pohodlnú 

manipuláciu.

Spájanie, odpájanie a 

oprava jednoduchým spô-

sobom - s praktickou a 

ergonomickou univerzálnou 

hadicovou spojkou Kärcher. 

Flexibilný zásuvný systém 

významne zjednodušuje 

zavlažovanie malých a veľ-

kých záhrad a plôch.

Obzvlášť robustná prípojka 

na vodovodný kohútik 

G3/4 s redukciou G1/2. 

Redukcia umožňuje pripoje-

nie na 2 veľkosti závitov. 

Kompatibilná so všetkými 

klik-systémami!

Spájanie, odpájanie a 

oprava jednoduchým 

spôsobom - s praktickou a 

ergonomickou univerzálnou 

hadicovou spojkou Kärcher 

so systémom Aqua Stop.

Spájanie, odpájanie a 
oprava jednoduchým 
spôsobom - s praktickou a 
ergonomickou univerzálnou 
hadicovou spojkou Plus od 
fi rmy Kärcher s úchytmi z 
mäkkého plastu pre 
obzvlášť pohodlnú 
manipuláciu.

 Univerzálna hadicová 
spojka Plus so systémom 
Aqua Stop a úchytmi z 
mäkkého plastu pre 
pohodlnú manipuláciu. 
Kompatibilná so všetkými 
klik-systémami!

Prípojka na vodovodný 
kohútik G1
s redukciou G3/4
Obj. č. 2.645-007.0

Cena v €*: 1,99

Univerzálna hadicová 
spojka Premium
so systémom Aqua Stop"
Obj. č. 2.645-196.0

Cena v €*: 8,99

Univerzálne použiteľná 

spojka pre všetky bežné 

záhradné hadice. Odolné 

upevnenie hadice z hliníka. 

 Bezpečné odpájanie bez 

rozstrekovania vody vďaka 

funkcii Aqua Stop.

Vyhĺbené úchyty pre ľahkú 

manipuláciu.

 Ideálne pre záhradné 
čerpadlá Kärcher.
Obzvlášť pevná prípojka na 
vodovodný kohútik.
 Redukcia umožňuje 
pripojenie na 2 veľkosti 
závitov.
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Sací filter so spätným 
ventilom, Basic, 3/4",1"
Obj. č. 6.997-345.0

Obj. č. 6.997-342.0

Cena v €*: 11,99

Prípojka na vodovodný 
kohútik pre vnútorné 
armatúry
Obj. č. 2.645-010.0

Cena v €*: 5,99

Dvojcestná spojka
Obj. č. 2.645-008.0

Cena v €*: 1,99

Trojcestná spojka
Obj. č. 2.645-009.0

Cena v €*: 2,99

Pripojovacia súprava 
Premium
Obj. č. 6.997-340.0

Cena v €*: 8,99

Dvojcestný rozvádzač 
Obj. č. 2.645-199.0

Cena v €*: 10,99

Prístrojová prípojka G1/2
Obj. č. 2.645-098.0

Cena v €*: 1,99

2-cestný rozvádzač s 2 

nezávislými, jednotlivo 

regulovateľnými vodnými 

prípojkami. Ideálne sa hodí 

na pripojenie dvoch hadíc 

na jeden vodovodný 

kohútik (prípojka na 

vodovodný kohútik G3/4 s 

redukciou G1/2.

Pre pripojenie na saciu 
hadicu. Spätný ventil 
zabraňuje spätnému toku 
prečerpávanej vody 
a skracuje tým čas 
opätovného nasatia. 
Vrátane hadicovej svorky.

Prípojka na vodovodný 
kohútik pre vnútorné 
armatúry. Umožňuje 
pripojenie záhradnej hadice 
v dome. Robustná fi xácia 
pomocou vnútorného 
závitu z mosadze s 
robustným chráničom 
závitu.

Pripojenie hadíc na 
čerpadlo, odolné voči 
vákuu. Vrátane hadicovej 
objímky, plochého tesnenia 
a spätného ventilu
(nepoužívať pri BP Home & 
Garden). Pre čerpadlá so 
spojovacím závitom G1 
(33,3 mm) a pre 3/4" a 1" 
hadice.

2-cestná spojka na presné 

spájanie dvoch hadíc. 

Robustná kvalita a atrak-

tívny dizajn.

3-cestná spojka na presné 

spájanie troch hadíc. 

Robustná kvalita a 

atraktívny dizajn. 3-cestná 

spojka je kompatibilná s 

tromi najbežnejšími 

priemermi hadíc a všetkými 

dostupnými klik-systémami.

Na pripojenie 3/4" vodných 
hadíc (19 mm) na čerpadlá 
s pripájacím závitom G1 
(33,3 mm).
Pre zvýšený prietok vody.

Prístrojová prípojka G1/2 

na spojenie hadicových 

spojok napr. so zavlažova-

čom (s vnútorným závitom).

Intaktné prípojky na vodo-

vodný kohútik, hadicové 

spojky a hadice sú zákla-

dom efektívneho zavlažo-

vania

3-cestný rozvádzač s 3 

nezávislými, jednotlivo 

regulovateľnými vodnými 

prípojkami. Ideálne sa hodí 

na pripojenie troch hadíc 

na jeden vodovodný kohú-

tik (prípojka na vodovodný 

kohútik G1, redukcia G3/4).

Prístrojová prípojka G3/4 

na spojenie hadicových 

spojok napr. so zav-

lažovačom (s vnútorným 

závitom). Prístrojová 

prípojka G3/4 sa dá 

použiť univerzálne pre 

všetky bežné záhradné 

hadice a vyznačuje sa er-

gonomickým dizajnom pre 

ľahkú manipuláciu.

Čerpadlová prípojka vrát. 
spätného ventilu"
Obj. č. 6.997-359.0

Cena v €*: 7,99

Trojcestný rozvádzač 
Obj. č. 2.645-200.0

Cena v €*: 30,99

Prístrojová prípojka G3/4 
Obj. č. 2.645-099.0

Cena v €*: 2,99
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Mosadzná hadicová 
spojka 1/2" a 5/8" 
so systémom Aqua Stop
Obj. č. 2.645-017.0

Cena v €*: 8,99

Mosadzná hadicová 
spojka 1/2" a 5/8" 
Obj. č. 2.645-015.0

Cena v €*: 8,99

Mosadzná hadicová 
spojka na opravu 1/2" a 
5/8" hadíc
Obj. č. 2.645-102.0

Cena v €*: 8,99

Mosadzná hadicová 
spojka na opravu 3/4" 
Obj. č. 2.645-103.0

Cena v €*: 9,99

Mosadzná prípojka 
na vod. kohútik G3/4 s 
redukciou G1/2 
Obj. č. 2.645-013.0

Cena v €*: 4,99

Mosadzná prípojka 
na vod. kohútik G1 
Obj. č. 2.645-014.0

Cena v €*: 4,99

Mosadzná hadicová 
spojka 3/4" 
Obj. č. 2.645-016.0

Cena v €*: 9,99

Mosadzná hadicová 
spojka 3/4" so systémom 
Aqua Stop
Obj. č. 2.645-018.0

Cena v €*: 9,99

Mosadzná dvojcestná
spojka 
Obj. č. 2.645-100.0

Cena v €*: 4,99

Mosadzná trojcestná
spojka 
Obj. č. 2.645-101.0

Cena v €*: 7,99

Kvalitná hadicová spojka 

na náročné používanie v 

záhrade. Obzvlášť dlhá 

životnosť vďaka kvalitnému 

mosadznému vyhotoveniu.

Pohodlný úchyt vďaka 

mäkkému gumenému 

krúžku. Bezpečné odpájanie 

bez rozstrekovania vody 

vďaka funkcii Aqua Stop.

Hodí sa pre 1/2" a 5/8“ 

hadice.

Robustná mosadzná hadi-

cová spojka s dlhou život-

nosťou pre hadice 1/2" a 

5/8". S pohodlným gume-

ným krúžkom na rukoväti 

pre ľahšiu manipuláciu a 

lepšie zafi xovanie.

Kvalitná a robustná 

mosadzná hadicová spojka 

na opravu poškodenej 

hadice príp. na spojenie 

hadíc s vnútorným prieme-

rom 1/2" a 5/8". Nový rad 

mosadzných výrobkov Kär-

cher na poloprofesionálne 

používanie v záhrade sa 

vyznačuje kvalitou, ktorá 

vydrží každý tlak. 

Kvalitná a robustná 

mosadzná hadicová spojka 

na opravu poškodenej 

hadice príp. na spojenie 

hadíc s vnútorným prieme-

rom 3/4".

Robustná mosadzná prí-

pojka na vodovodný kohú-

tik G3/4 s redukciou G1/2 s 

dlhou životnosťou pre pri-

pojenie na dve veľkosti 

závitov. S pohodlným 

gumeným krúžkom na 

rukoväti - pre ľahšiu mani-

puláciu a lepšie zafi xova-

nie.

Robustná mosadzná hadi-

cová prípojka G1 pre dlhú 

životnosť aj pri silnom 

namáhaní. S pohodlným 

gumeným krúžkom na 

rukoväti - pre ľahšiu mani-

puláciu a lepšie zafi xova-

nie.

Robustná mosadzná hadi-

cová spojka s dlhou život-

nosťou pre hadice 3/4". S 

pohodlným gumeným krúž-

kom na rukoväti – pre ľah-

šiu manipuláciu a lepšie 

zafi xovanie.

Robustná mosadzná hadi-

cová spojka so systémom 

Aqua Stop s dlhou život-

nosťou pre hadice 3/4". S 

pohodlným gumeným krúž-

kom na rukoväti – pre ľah-

šiu manipuláciu a lepšie 

zafi xovanie.

Kvalitná a robustná 

2-cestná spojka na spájanie 

dvoch hadíc a na predlžo-

vanie hadíc. Nový rad 

mosadzných výrobkov Kär-

cher na poloprofesionálne 

používanie v záhrade sa 

vyznačuje kvalitou, ktorá 

vydrží každý tlak.

Kvalitná a robustná 

3-cestná spojka z mosadze 

na spájanie troch hadíc. Tak 

môžete súčasne položiť dve 

nezávislé hadicové vede-

nia.
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Poistka proti chodu na 
sucho Typ E (CEE7/5)
Obj. č. 6.997-546.0

Cena v €*: 111,99

Elektronický tlakový  
spínač s poistkou proti 
chodu nasucho
Obj. č. 6.997-549.0

Cena v €*: 126,99

Pripájací adaptér pre 
nasávacie potrubia  
1“ na 1/4“ 
Obj. č. 2.997-116.0

Cena v €*: 16,99

Veľký predradený fi lter k 
čerpadlu, prietok vody do 
6000 l/h
Obj. č. 2.997-210.0

Cena v €*: 70,99

Predčisťovací filter 
čerpadla, malý
Obj. č. 2.997-201.0

Cena v €*: 16,99

Malý predradený fi lter k 
čerpadlu, prietok vody do 
3000 l/h 
Obj. č. 2.997-211.0

Cena v €*: 65,99

Pripájací adaptér umožňuje 
vákuotesné pripojenie   
1 1/4“ potrubia na saciu 
stranu čerpadla. Vrátane 
princípu tesnenia Perfect-
Connect pre spoľahlivé 
utesnenie.

Ak cez čerpadlo nepreteká 

voda, poistka proti chodu 

nasucho chráni čerpadlo 

pred poškodením 

a automaticky ho vypne.

S pripojovacím závitom G1 

(33,3 mm).

Ideálny, ak chcete zo 

záhradného čerpadla urobiť 

domáci vodný automat. 

Čerpadlo sa v prípade 

potreby vody automaticky 

zapne a potom opäť vypne. 

Ak cez čerpadlo nepreteká 

voda, poistka proti chodu 

nasucho chráni čerpadlo 

pred poškodením a auto-

maticky ho vypne. S pripo-

jovacím závitom G1  

(33,3 mm).

Predfi lter čerpadla pre 

všetky bežné čerpadlá bez 

integrovaného filtra. Na 

ochranu čerpadla pred 

hrubými čiastočkami 

nečistôt alebo pieskom. 

Jemný fi lter je umývateľný. 

Pre čerpadlá s pripájacím 

závitom G1(33,3 mm).

Odolný a jednoducho mon-

tovateľný predfi lter chráni 

ponorné čerpadlo a zvyšuje 

bezpečnosť fungovania.

Malý predfi lter čerpadla 

skoncuje s hrubými  

čiastočkami špiny a 

pieskom v bežných záhrad-

ných čerpadlách, domácich 

vodných automatoch a 

domácich vodárňach.

Veľkosť očiek jemného  

fi ltru je 250 μm (0,25 mm)

2-cestný pripájací adaptér 
pre čerpadlá 
Obj. č. 6.997-474.0

Cena v €*: 10,99

Na pripojenie čerpadiel 

s vnútorným závitom na 

vodovodné prípojky. Flexi-

bilné využitie s jedným 

alebo dvomi aktívnymi 

výstupmi. Výstupy sa môžu 

obidva používať na boku 

alebo alternatívne jeden 

výstup smerom nahor.

Pripojovacia súprava 
Basic
Obj. č. 6.997-358.0

Cena v €*: 4,99

Pripájací adaptér pre 
nasávacie potrubia 1“ 
Obj. č. 2.997-115.0

Cena v €*: 14,99

Pripájací adaptér na 

vákuovo tesné pripojenie 

čerpadla na sacej strane, na 

nasávacie potrubie bez 

závitu (kompatibilný s 

priemerom PE rúr 1“). 

Vrátane princípu tesnenia 

PerfectConnect.

Pripájací adaptér Perfect-

Connect (axiálny/radiálny) 

spojí čerpadlá Kärcher s 

vnútorným závitom G1 s 

vodnými prípojkami a   

príslušenstvom iných pre-

dajcov ako aj starším prís-

lušenstvom značky Kärcher.

Na pripojenie 1/2" 

(12,7 mm) vodných hadíc 

na čerpadlá so spojovacím 

závitom G1 (33,3 mm).

Pripájací adaptér pre čer-
padlá (axiálny/radiálny))
Obj. č. 2.997-120.0

Cena v €*: 5,99
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NÁŠ TIP

   Klikni si! Najlepšie s univerzálnymi hadicovými spojkami Kärcher.  

Sú super stabilné, pevné a odolné v ťahu. Hodia sa na všetky priemery 

hadíc (1/2", 5/8", 3/4"). A sú kompatibilné so všetkými bežne 

predajnými klik systémami.   
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LEPŠÍ SPÔSOB

ZAVLAŽOVANIA

Manuálne zavlažovanie

Nechajte vodu striekať a 

relaxujte! Pre mnohých je práve 

práca v záhrade najvyššou 

formou oddychu. Vďaka našim 

premysleným zavlažovacím 

produktom sa všetko zazelená 

a zakvitne. A vy nebudete mať 

pri práci v záhrade pocit, že 

pracujete.

Automatické zavlažovanie

Najprv práca, potom potešenie? 

Nemusí to tak byť. Pomocou 

riešení automatického 

zavlažovania značky Kärcher 

si môžete svoju záhradu užívať 

aj bez veľkej námahy. Čo sa v 

dnešnej dobe, keď je voľný čas 

stále vzácnejší, perfektne hodí.

   Zavlažovacie produkty značky 
Kärcher môžem odporúčať s čistým 
svedomím.  

Automaticky? Ručne ?

Tu najdete všetky 

riešenia v oblasti 

zavlažovania: 
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AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVANIE

Konečne víkend. A vonku v 

záhrade je pekne. Teraz si 

jednoducho môžete vyložiť nohy a 

užívať si bohatú zeleň. A čo s 

polievaním? To je našťastie už 

dávno vybavené. Automaticky. 

SensoTimer ST 6 Duo zavlažuje 

podľa potreby a zavlažovanie je 

riadené úrovňou vlhkosti pôdy. 

Senzory vysielajú namerané hod-

noty. Zavlažovanie sa v prípade 

potreby spustí automaticky. 

Dva individuálne ovládateľné 

výstupy vody umožňujú vytvoriť 

dve rozdielne zavlažovacie zóny. 

Napríklad so zavlažovačom a 

systémom Kärcher Rain System®. 

VÝHODY, KTORÉ NÁS 
ODLIŠUJÚ:

■ Zavlažovanie podľa potreby 

vďaka senzorom snímajúcim 

vlhkosť.

■  Jednoducho, prehľadne a   

zrozumiteľne.

■ S úsporou vody a času. 

AUTOMATICKÁ POHODA
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Podľa potreby
Až 2 zavlažovacie cykly na deň.

Flexibilne
Až 2 individuálne zavlažovacie zóny.

Snímacie senzory
Vlhkosť pôdy vždy pod dohľadom.

1

2

3
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Zavlažovanie 
podľa potreby

senzor vlhkosti

Zavlažovanie 
podľa potreby

senzor vlhkosti

Zavlažovací automat WT 5

 ■  Presné programovanie na bá  ze dní v týždni

 ■  Začiatok a trvanie zavla žo vania presné na minútu, max. 

120 min.

 ■  Funkcia prestávky: vynecha nie zavlažovania na 24 h.

 ■  Zastavenie vody pri prázdnej batérii, batéria nie je súčas-

ťou balenia

 ■ Možné ručné zavlažovanie

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

 ■  Spustí sa automaticky, keď vlhkosť pôdy klesne pod 

stanovenú hodnotu

 ■  Funkca eco!ogic: posúva čas zavlažovania (1 – 7 dní)

 ■  Odoberateľný displej pre pohodlné programovanie

 ■  2 programovateľné výstupy vody a dva senzory vlhkosti s 

   bezdrôtovým vysielaním

SensoTimer ST 6 eco!ogic

 ■  Spustí sa automaticky, keď vlhkosť pôdy klesne pod 

stanovenú hodnotu

 ■  Funkca eco!ogic: posúva čas zavlažovania (1 – 7 dní)

 ■  Odoberateľný displej pre pohodlné programovanie.

 ■  1 programovateľný výstup vody a 1 senzor vlhkosti s 

   bezdrôtovým vysielaním

Objednávacie číslo: 2.645-214.0

Cena v €*: 183,99

Objednávacie číslo: 2.645-213.0

Cena v €*: 132,99

Objednávacie číslo: 2.645-219.0

Cena v €*: 46,-

AKCIA

Súprava na kvapkové zavla-
žovanie
Súprava na zavlažovanie 

kvetináčov zo systému Kär-

cher Rain System dodá až 15 

rastlinám individuálne nasta-

viteľné množstvo vody.

Plošné zavlažovanie
Striekacie manžety s tromi 

rôznymi tvarmi rozstrekova-

ného prúdu (360°, 180°, 90°) 

a nastaviteľným prietokom.

Zavlažovací automat WT 5
Pri automatickom zavlažo-

vaní zavlažuje WT 5 úplne 

podľa želania v naprogram-

ovanom čase a s vopred 

stanoveným trvaním zav-

lažovania.

Neustály rádiový kontakt
Nameraná hodnota vlhkosti 

pôdy sa bezkáblovo vysiela 

každých 30 minút do zaria-

denia SensoTimer.

AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVANIE
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Zavlažovací automat WT 4

 ■  Individuálne a jednoduché programovanie

 ■ Max. trvanie zavlažovania 120 min

 ■ Vrátane prípojky na vodo vod      ný kohútik a predfi ltra

 ■ Zastavenie vody pri prázdnej batérii, batéria 

   nie je súčas ťou balenia

Zavlažovací automat WT 2

 ■  Zavlažovanie sa automaticky zastaví po uplynutí 

   nasta ve ného času, max. 120 min

 ■ Vrátane prípojky na vodo vod  ný kohútik a predfi ltra

 ■ Ideálne sa hodí na spojenie troch hadíc na jeden

   vodovodný kohútik so závitom G1

 ■ 2 nezávislé, regulovateľné vodné prípojky a 1 výstup so

   zavlažovacími hodinami

Kärcher Rain Box

 ■  Ideálna štartovacia súprava na efektívne zavlažovanie

 ■ Systém sa hodí do každého druhu záhrady

 ■  Varianty zavlažovania pre živé ploty, kríky, kvetinové a 

zeleninové záhony

 ■ Vrátane praktického plastového boxu

Kärcher Rain System® – súprava na 
zavlažovanie kvetináčov

 ■ Štartovacia súprava na zavlažovanie podľa potreby

 ■ Až pre 15 rastlín na balkóne a terase

 ■ Ideálna pre kvetináče a balkónové nádoby

 ■ Jednoduchá montáž bez náradia

Objednávacie číslo: 2.645-174.0

Cena v €*: 50,99

Objednávacie číslo: 2.645-209.0

Cena v €*: 40,99

Objednávacie číslo: 2.645-238.0

Cena v €*: 86,99

Objednávacie číslo: 2.645-276.0

Cena v €*: 46,99
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Automatické zavlažovanie®

AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVANIE

ZAVLAŽOVACIE AUTOMATY A
KÄRCHER RAIN SYSTEM® V PREHĽADE

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

O
bj

. č
.

  C
en

a 
  v

 €
*

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic 2.645-214 179,99

SensoTimer ST6 eco!ogic 2.645-213.0 129,99

Zavlažovacie hodiny WT 5 2.645-219.0 45,-

Zavlažovacie hodiny WT 4 2.645-174.0 49,99

Zavlažovacie hodiny WT 2 2.645-209.0 39,99

Náhradná podložka senzora 2.645-242.0 7,99

Kvapkacia manžeta (5 ks) 5,99

Rozprašovacie manžety (1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°) 2.645-236.0 10,99

Tesniaca manžeta (5 ks) 2.645-235.0 5,99

Hrot (5 ks) 2.645-237.0 4,99

Hadica Kärcher Rain System® 1/2“, 10 m 2.645-227.0 13,99

Kvapkacia hadica 1/2", 10 m 2.645-229.0 15,99

Kvapkacia hadica 1/2“, 25 m 2.645-228.0 32,99

Časticový fi lter 2.645-225.0 4,99

Redukčný ventil s fi ltrom 2.645-226.0 6,99

T kus s reguláciou (2 ks) 2.645-231.0 7,99

I-kus (2 ks) 2.645-232.0 4,99

Koncovka (2 ks) 2.645-233.0 4,99

Súprava trysiek 2.645-239.0 22,99

Spojovacia súprava 2.645-240.0 21,99

Kärcher Rain Box 2.645-238.0 86,99

Súprava na kvapkové zavlažovanie 2.645-276.0 46,99

Súprava kvapkacích hadíc 2.645-241.0 26,99

Kärcher Rain System®

Akcia
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MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE

Koniec mokrým rukám! Naša nová multifunkčná striekacia 

pištoľ s dvojitým membránovým tesnením zabraňuje 

odkvapkávaniu zvyškovej vody pri striedaní druhov prúdu 

alebo vypínaní. Aby každá kvapka pristala tam, kde má: 

priamo na rastlinách.

ANI KVAPKA NAZMAR
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Multifunkčná kovová striekacia 
pištoľ Premium

4 tvary rozstrekovaného prúdu: 

sprcha, horizontálny plochý prúd, 

rozprašovaná hmla, perlový prúd

Ergonomická regulácia prietoku jednou 

rukou od min. po max.

Objednávacie číslo: 2.645-271.0

Cena v €*: 26,99

Všetky informácie o 

kovovej multifunkčnej 

striekacej pištoli

Premium:

Jednoduchá zmena 
tvaru rozstrekovaného 
prúdu
podľa potreby 

zavlažovania.

Pohodlné permanentné 
zavlažovanie
vďaka aretovateľnej 

spúšti.

Kvalitné a odolné
kovové komponenty 

pre dlhú životnosť a 

atraktívny vzhľad.

Samovyprázdňovanie
Optimálna ochrana 

proti mrazu.

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

Komfort a ochrana
Kvalitné mäkké 

komponenty umožňujú 

ergonomickú prácu bez 

šmýkania a chránia 

pištoľ pred 

poškodením.

Suché ruky
Vďaka inovačnej mem-

bránovej technológii 

nedochádza k odkvap-

kávaniu pri zmene 

druhu rozstrekova-

ného prúdu alebo pri 

vypínaní.

Pohodlná regulácia 
prietoku
Prietok vody sa dá 

prestavovať jednou 

rukou.

Individuálne prispô-
sobenie rukoväte
Otočnú rukoväť si 

môže používateľ 

fl exibilne prispôsobiť.
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MULTIFUNKČNÁ KOVOVÁ STRIEKACIA PIŠTOĽ PREMIUM

Všetko je otázkou správneho nastavenia: sprcha, rozprašo-

vaná hmla, horizontálny plochý prúd alebo perlový prúd – 

štýlová multifunkčná striekacia pištoľ Premium robí svojmu 

menu česť a dodáva pomocou 4 tvarov rozstrekovaného 

prúdu vodu v optimálnom tvare. Vždy podľa potreby. Vždy 

bez odkvapkávania vďaka inovatívnej membránovej techno-

lógii. Vždy pohodlne vďaka individuálnemu nastaveniu 

rukoväte. Prémiové sú mimochodom aj odolné kovové 

prvky – kvalita, ktorú je vidieť.  

VÝHODY, KTORÉ NÁS 
ODLIŠUJÚ:

■ Zmena druhu rozstrekovaného 

prúdu a vypínanie bez nežiadu-

ceho odkvapkávania. (Vo vnútri 

pištole sa nachádzajú 2 odde-

lené membrány.) 

■ Otočná rukoväť umožňuje poho-

dlnú a jednoduchú manipuláciu.

■ 4 rôzne druhy rozstrekovaného 

prúdu: pre každú potrebu 

vhodné riešenie.

STRIEKANIE NA MIERU
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Vždy bez odkvapkávania
vďaka technológii dvojitej membrány.

Flexibilné prispôsobenie rukoväte
vďaka otočnej rukoväti.

Tvary rozstrekovaného prúdu podľa 
potreby
vrátane perlového prúdu na zavlažovanie 

črepníkových rastlín a plnenie nádob.

1

2

3
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Multifunkčná striekacia pištoľ Plus

 ■ Zaisťuje použitie bez kvapkania aj počas zmeny tvaru

   rozstrekovaného prúdu ako aj po zastavení vody.

 ■ Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou

   dopredu alebo dozadu.

 ■ Pre každú oblasť použitia správny tvar rozstrekovaného

   prúdu.

Objednávacie číslo: 2.645-269.0

Cena v €*: 18,99

MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE: POSTREKOVAČE, TYČOVÉ POLIEVACIE NADSTAVCE A ZAVLAŽOVAČE

Každá záhrada je jedinečná. Preto potrebuje individuálne riešenie 

zavlažovania. Naše postrekovače s otočnými rukoväťami a 

jednoduchou reguláciou prietoku ako aj zavlažovače pre veľké, malé, 

rovné a svahovité pozemky prácu v záhrade podstatne uľahčujú. A 

tým robia aj život jednoduchším.  

Multifunkčná kovová striekacia pištoľ
Premium

 ■ Bez kvapkania

 ■ Odolné kovové prvky pre dlhú životnosť

 ■ Otočná rukoväť pre možnosti individuálneho nastavenia

 ■  4 tvary rozstrekovaného prúdu: sprcha, rozprašovaná 

hmla, perlový prúd, horizontálny plochý prúd

 ■ Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou

 ■ Jednoduchá aretácia spúšte pre permanentné 

   zavlažovanie.

Objednávacie číslo: 2.645-271.0

Cena v €*: 26,99

Kovová striekacia pištoľ Premium

 ■ Otočná rukoväť pre možnosti individuálneho nastavenia

 ■ Odolné kovové prvky pre dlhú životnosť

 ■ Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný 

   od bodového po kužeľový

 ■ Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou

 ■ Jednoduchá aretácia spúšte pre permanentné

   zavlažovanie.

Objednávacie číslo: 2.645-270.0

Cena v €*: 19,99

169



Striekacia pištoľ Plus

 ■  Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie 

(bodový prúd). Vrátane prípojky na vodo vod  ný kohútik 

a predfi ltra

 ■ Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou

 ■ Funkcia samovyprázdňovania - optimálna ochrana 

   proti mrazu.

Objednávacie číslo: 2.645-268.0

Cena v €*: 12,99

Multifunkčná striekacia pištoľ 

 ■  Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.

 ■ Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd a sprcha) 

   a čistenie (bodový prúd) 

 ■  Aretácia na rukoväti

 ■ Funkcia samovyprázdňovania - optimálna ochrana 

   proti mrazu.

Objednávacie číslo: 2.645-266.0

Cena v €*: 11,99

Striekacia pištoľ

 ■ Dva druhy rozstrekovaného prúdu

 ■ Funkcia samovyprázdňovania - optimálna ochrana 

   proti mrazu

 ■ Nastavenie prietoku vody jednou rukou

 ■ Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.

Objednávacie číslo: 2.645-265.0

Cena v €*: 9,99
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Regulovateľný rozstrekovač

 ■  Dva druhy rozstrekovaného prúdu (kuželový, bodový)

 ■ Funkcia samovyprázdňovania - optimálna ochrana 

   proti mrazu

 ■ Nastavenie prietoku vody jednou rukou

 ■ Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie

Objednávacie číslo: 2.645-267.0

Cena v €*: 7,99

Postrekovač

 ■ Výborný na jednoduché zavlažovanie

 ■ Dva druhy rozstrekovaného prúdu (kuželový, bodový)

 ■ Záhradné postrekovače Kärcher sú kompatibilné so 

všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko

napojiť na záhradnú hadicu

Objednávacie číslo: 2.645-264.0

Cena v €*: 3,99

Mosadzný postrekovač

 ■ Robustný mosadzný postrekovač na zavlažovanie malých

   až stredne veľkých plôch a záhrad

 ■ Dva druhy rozstrekovaného prúdu (kužeľový, bodový)

 ■ Nastavenie prietoku vody jednou rukou

 ■ Na čistenie záhradných prístrojov a záhradného nábytku

Objednávacie číslo: 2.645-054.0

Cena v €*: 9,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE: POSTREKOVAČE, TYČOVÉ POLIEVACIE NADSTAVCE A ZAVLAŽOVAČE
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Súprava s multifunkčnou striekacou
pištoľou Plus

 ■ Súprava na mnohé úlohy v oblasti zavlažovania

 ■ Systém Aqua Stop pre bezpečné odpájanie 

   príslušenstva a hadice bez rozstrekovania prúdu.

 ■ Hodí sa k všetkým bežným záhradným hadiciam.

 ■ Štyri voliteľné tvary prúdu s funkciou západky

Objednávacie číslo: 2.645-290.0

Cena v €*: 30,99

Súprava so striekaciou pištoľou 

 ■  Súprava so všetkým, čo je potrebné na pohodlné 

zavlažovanie záhrady 

 ■ Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou

 ■ Funkcia samovyprázdňovania - optimálna ochrana 

   proti mrazu

 ■ Okrem striekacej pištole sa v súprave nachádza prípojka 

   na kohútik G3/4“ s redukciou G1/2“ ako aj 2 univerzálne

   spojky (jedna so systémom Aqua Stop)

Objednávacie číslo: 2.645-289.0

Cena v €*: 15,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

Súprava s postrekovačom

 ■  Perfektne zosúladená súprava s postrekovačom pre

   vašu záhradu

 ■ Okrem postrekovača sa v súprave nachádza prípojka 

   na kohútik G3/4“ s redukciou G1/2“ ako aj 2 univerzálne

   spojky (jedna so systémom Aqua Stop)

 ■ Systém Aqua Stop pre bezpečné odpájanie 

   príslušenstva a hadice bez rozstrekovania prúdu

Objednávacie číslo: 2.645-288.0

Cena v €*: 11,99
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Hadicová súprava 20 m

 ■ Ideálna súprava pre začiatočníkov

 ■ Striekacia pištoľ 2.645-265

 ■ Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou

   2.645-006

 ■ 20 m 1/2“ štandardná hadica

 ■ Univerzálna hadicová spojka 

 ■ Univerzálna hadicová spojka so systémom 

   Aqua Stop

Objednávacie číslo: 2.645-115.0

Cena v €*: 40,99

Hadicová súprava 20 m

 ■ Ideálne sa hodí na použitie ako prívodná hadica

   pre vysokotlakový čistič

 ■ Postrekovač 2.645-264

 ■ Prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4

   2.645-007

 ■ 15 m 1/2“ štandardná hadica

 ■ Univerzálna hadicová spojka 

 ■ Univerzálna hadicová spojka so systémom 

   Aqua Stop

Objednávacie číslo: 2.645-114.0

Cena v €*: 38,99

Súprava so špirálovou hadicou

 ■ Ideálna na zavlažovanie rastlín v menších záhradách, na 

   balkónoch, terasách alebo v kempingoch

 ■ 10 m špirálová hadica neobsahujúca ftaláty, odolná voči 

   zalomeniu a UV žiareniu

 ■ Multifunkčná pištoľ so 4 tvarmi rozstrekovaného prúdu

 ■ 2 spojky špirálovej hadice s ochranou proti zalomeniu, 1-krát so

   systémom Aqua Stop

 ■ Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a prípojka pre vnútorné 

   armatúry (iba pri 2.645-178.0)

Súprava so špirálovou hadicou

 ■ Ideálna na zavlažovanie rastlín v menších záhradách, na 

   balkónoch, terasách alebo v kempingoch

 ■ 10 m špirálová hadica neobsahujúca ftaláty, odolná voči 

   zalomeniu a UV žiareniu

 ■ Multifunkčná pištoľ so 4 tvarmi rozstrekovaného prúdu

 ■ 2 spojky špirálovej hadice s ochranou proti zalomeniu, 1-krát 

   so systémom Aqua Stop

 ■ Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a prípojka pre vnútorné 

   armatúry (iba pri 2.645-178.0)

Objednávacie číslo: 2.645-179.0

Cena v €*: 33,99

Objednávacie číslo: 2.645-178.0

Cena v €*: 36,99
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Praktické a vždy poruke
Súprava so špirálovou hadicou ponúka ideálne predpoklady pre pravidelné 

zavlažovanie malých záhrad, terás, balkónov.

Je vždy tam, kde treba
Veľmi mobilný hadicový vozík s odkladacím hákom a držiakom príslušenstva.

1

2

1

2
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* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

Polievací tyčový nadstavec Premium

 ■  Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia 

   zapínania a vypínania.

 ■ 6 tvarov rozstrekovaného prúdu,

 ■ Pohyblivá striekacia hlava (180°).

 ■ Možnosť pohodlného zavesenia.

 ■ Teleskopická tyč (70 - 105 cm).

Objednávacie číslo: 2.645-137.0

Cena v €*: 26,99

Polievací tyčový nadstavec Plus

 ■  Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia 

   zapínania a vypínania.

 ■ 6 tvarov rozstrekovaného prúdu,

 ■ Pohyblivá striekacia hlava (180°).

 ■ Možnosť pohodlného zavesenia.

 ■ Teleskopická tyč (70 - 105 cm).

Objednávacie číslo: 2.645-158.0

Cena v €*: 21,99

Polievací tyčový nadstavec

 ■ Nastavenie prietoku vody jed  nou rukou, funkcia 

   zapínania a vypínania 

 ■ 6 tvarov rozstrekovacieho prú  du

Objednávacie číslo: 2.645-157.0

Cena v €*: 19,99

MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE: POSTREKOVAČE, TYČOVÉ POLIEVACIE NADSTAVCE A ZAVLAŽOVAČE

Ergonomický tyčový polievací nadstavec od fi rmy Kärcher je majstrovským 

dielom z hľadiska perfekcie a komfortu. Jeho všestranné možnosti využitia 

z neho robia univerzálneho pomocníka. Tyčový polievací nadstavec sa 

ideálne hodí na zavlažovanie malých a stredne veľkých plôch a záhrad.
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Impulzný, kruhový a
sektorový zavlažovač PS 300

■ Zavlažovaná plocha od  30° do 360°

■  Nastaviteľný uhol striekania, napr. na polievanie 

pod stromami

■  Robustný hrot pre nerovný alebo svahovitý podklad

■ Max. zavlažovaná plocha** 706 m2

Objednávacie číslo: 2.645-023.0

Cena v €*: 19,99

Multifunkčný plošný zavlažovač
MS 100, so 6 možnosťami nastavenia

■  Rôzne tvary zavlažovania vďaka 6 rôznym tvarom trysiek.

■ Nástenný držiak.

■ Max. zavlažovaná plocha** 78 m2.

Objednávacie číslo: 2.645-026.0

Cena v €*: 11,99

** Všetky údaje o zavlažovanej ploche sa vzťahujú na systémový tlak 4 bary.

Záhradná sprcha

■ S trojnožkou a hrotom; postavená do 3 minút

■ Výškovo prestaviteľná od 1,50 do 2,20 m

■ Odnímateľný tyčový sprchovací a polievací 

nadstavec (2-v-1)

■ Pohyblivá striekacia hlava (180°) so širokým 

sprchovacím prúdom

■ Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia 

zapínania a vypínania

■ S pohodlným skladovaním nenáročným na miesto

Objednávacie číslo: 2.645-181.0

Cena v €*: 40,99
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Kruhový zavlažovač RS 130/3

 ■ Robustné kovové ramená

 ■ Max. zavlažovaná plocha 133 m2

Objednávacie číslo: 2.645-019.0

Cena v €*: 17,99

Kruhový zavlažovač RS 120/2

 ■ Nastaviteľný uhol striekania

 ■ Max. zavlažovaná plocha 133 m2

Objednávacie číslo: 2.645-020.0

Cena v €*: 15,99

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario

 ■ Pevný hrot pre nerovný alebo svahovitý podklad

 ■ Max. zavlažovaná plocha 64 m2

 ■ Prídavný adaptér na zavlažovanie pravouhlých 

   plôch (CS 90 Vario)

Objednávacie číslo: 2.645-025.0

Cena v €*: 6,99

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike

 ■ Rozprašovací zavlažovač CS 90 pre malé 

   plochy a  záhrady je vybavený robustným hrotom

 ■ Max. zavlažovaná plocha 64 m2

 ■ Zavlažovač sa dá ľahko napojiť na záhradnú hadicu a

   je kompatibilný so všetkými dostupnými klik systémami

Objednávacie číslo: 2.645-024.0

Cena v €*: 6,99
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Štvorcový zavlažovač OS 3.220

 ■ Štvorcový zavlažovač OS 3.220 slúži na zavlažovanie  

   stredne veľkých a veľkých plôch a záhrad. 

 ■ Dosah pravouhlého zavlažovača sa dá podľa potreby

   bezstupňovo nastavovať - pri maximálnej zavlažovanej 

   ploche 220 m2. 

 ■ Inovačný rozprašovací zavlažovač je vybaveným 

   hnacím  zariadením s dlhou životnosťou.

Objednávacie číslo: 2.645-133.0

Cena v €*: 22,99

Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S

 ■ Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S slúži na zavlažovanie

   stredne veľkých a veľkých plôch a záhrad. 

 ■ Maximálna zavlažovaná plocha štvorcového

   zavlažovača je 320 m2. 

 ■ Prietok vody inovačného rozprašovacieho zavlažovača

   sa dá podľa potreby nastaviť - od nuly po maximum.

Objednávacie číslo: 2.645-134.0

Cena v €*: 43,99

Štvorcový zavlažovač OS 5.320 SV

 ■ Plynulé nastavovanie dosahu

 ■ Hnacie zariadenie s obzvlášť dlhou životnosťou

 ■ Ochrana proti rozstreku pre pohodlné nasmerovanie

 ■ Nastaviteľný prietok vody (0-max)

 ■ Max. zavlažovaná plocha** 320 m2

Objednávacie číslo: 2.645-135.0

Cena v €*: 40,-

AKCIA
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MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE: ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY

Dobre odložené, no aj napriek tomu vždy poruke! Hadicové vozíky a 

odkladacie systémy poskytujú hadiciam bezpečný a čistý domov. Už sa 

nebudete o ne potkýnať. A nemusíte ich ani zložito ťahať a prenášať. 

Kompaktný hadicový box CR 3.110

 ■  Na zavlažovanie na balkónoch, strešných terasách 

a v malých záhradách

 ■ Šetrí miesto pri odkladaní, ideálne sa hodí do bytov

 ■ Nedochádza k znečisťovaniu a vytekaniu vody

 ■ Pohodlné a rýchle navíjanie a odvíjanie

Technické údaje

Kapacita hadice: 5/16" (8 mm) = max. 10 m

Objednávacie číslo: 2.645-210.0

Cena v €*: 48,99

Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic

 ■ Pre pohodlné zavlažovanie záhrady

 ■ Automatické, usporiadané vťahovanie hadice

 ■ Plochý nástenný držiak šetriaci miesto

 ■ Natáčanie od 0° do 180°

 ■  Nastaviteľná zarážka natáčania na ochranu susediacich 

stien a predmetov 

 ■ Pohodlné odkladanie príslušenstva

Technické údaje

Kapacita hadice: 1/2" (13 mm) = max. 20 m

Objednávacie číslo: 2.645-218.0

Cena v €*: 162,-
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Držiak hadice Premium HR 7.300

 ■ Praktické a úsporné odkladanie hadíc, postreko va čov 

   a spŕch, priestorný odkladací box na záhradné 

   rukavice, nožnice, lopatky atď.

 ■ Možnosť upevnenia pre polievací tyčový nadstavec

 ■ alebo postrekovač

 ■ Odnímateľný hadicový bubon (2-v-1)

 ■ S nástenným držiakom a 2 hadicovými spojkami

 ■ Zmontovaný

Technické údaje

Kapacita hadice: 5/8" (15 mm) = max. 20 m

Kapacita hadice: 1/2" (13 mm) = max. 30 m

Objednávacie číslo: 2.645-210.0

Cena v €*: 48,99

Držiak hadice Premium 
HR 7.315 Kit 1/2"

 ■  Odnímateľný držiak hadice (2-v-1) na mobilné alebo 

stacionárne využitie 

 ■  Dostatočný odkladací priestor pre záhradné rukavice, 

nožnice, lopatky atď.

 ■ Možnosť upevnenia tyčového polievacieho nadstavca 

   alebo postrekovača

 ■ Vrátane držiaka na stenu, 15 m 1/2“ hadice PrimoFlex

Technické údaje

Kapacita hadice: 1/2" (13 mm) = max. 30 m

Kapacita hadice: 5/8“ (15 mm) = max. 20 m

Objednávacie číslo: 2.645-164.0

Cena v €*: 81,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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Vyššia mobilita, menej ťahania a mykania: Nové hadicové vozíky výrazne 

uľahčujú prácu v záhrade. Hadica sa konečne nemusí namáhavo ťahať 

záhradou, ale po  hodl  ne sa premiestni pomocou hadicového vozíka. 

Takto ľahko a elegantne obídete prekážky. Hadica sa pritom jednoducho 

odvinie a po celej dĺžke trasy sa položí na zem. Dlhá časť hadice sa 

jednoducho pripojí na vo  dovodný kohútik a krátka hadica sa použije na 

polievanie. Výsledok: Nie je nutné trápiť sa s ťahaním hadice, vozík sa 

nepreklápa a dochádza k výrazne men ším poškodeniam.

MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE: ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY

Kovový hadicový vozík HT 80 M Kit

 ■ Pevný, nehrdzavejúci, s dlhou životnosťou

 ■ Protišmyková, ergonomická rukoväť

 ■ Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie

 ■ Vedenie hadice a voľne otočná ručná kľuka

 ■ Vrátane 20 m (1/2") hadice Plus PrimoFlex®

Technické údaje

Kapacita hadice: 1/2" (13 mm) = max. 80 m

Kapacita hadice: 5/8" (15 mm) = max. 60 m

Kapacita hadice: 3/4" (19 mm) = max. 40 m

Objednávacie číslo: 2.645-043.0

Cena v €*: 152,99

Hadicový vozík 
HT 4.520 Kit 1/2"

 ■ Na mobilné zavlažovanie záhrady

 ■   Pohodlné zavlažovanie s krátkou hadicou priamo v 

   mieste použitia

 ■ Vrátane 20 m (1/2") hadice Plus PrimoFlex®

 ■ Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie

 ■ Funkcia sklápania pre úsporné odkladanie

 ■  Možnosť upevnenia tyčového polievacieho nadstavca 

   alebo  postrekovača

Technické údaje

Kapacita hadice: 1/2" (13 mm) = max. 50 m

Kapacita hadice: 5/8" (15 mm) = max. 35 m

Kapacita hadice: 3/4" (19 mm) = max. 25 m

Objednávacie číslo: 2.645-168.0

Cena v €*: 81,99

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
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Kovový hadicový vozík HT 80 M 

■ Oceľový rám a bubon robustný a odolný voči hrdzi 

■ Protišmyková, ergonomická rukoväť

■ Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie

■ Vedenie hadice a voľne otočná ručná kľuka

■ Zahnutá hadicová prípojka

■ S dvomi univerzálnymi hadi co  vý  mi spojkami Plus 

■ (2.645-193.0)

Technické údaje

Kapacita hadice: 1/2" (13 mm) = max. 80 m

Kapacita hadice: 5/8" (15 mm) = max. 60 m

Kapacita hadice: 3/4" (19 mm) = max. 40 m

Objednávacie číslo: 2.645-042.0

Cena v €*: 101,99

Hadicový vozík HT 4.500

■ Protišmyková, ergonomická rukoväť

■ Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie

■ Vedenie hadice a voľne otočná ručná kľuka

■ Zahnutá hadicová prípojka

■ Možnosť upevnenia pre polie va  cí tyčový nadstavec

alebo po  strekovač

Technické údaje

Kapacita hadice: 1/2" (13 mm) = max. 50 m

Kapacita hadice: 5/8" (15 mm) = max. 35 m

Kapacita hadice: 3/4" (19 mm) = max. 23 m

Objednávacie číslo: 2.645-170.0

Cena v €*: 65,99

Hadicový vozík HT 3.420  Kit 1/2"

■ HT 3.420 Kit 1/2" s 20 m 1/2“ hadicou PrimoFlex® 

■ Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie

■ Sklápanie pre úsporu miesta

■ Zmontovaný

■ Voľnobežná ručná kľuka

■ 3x štandardná hadicová spojka

Technické údaje

Kapacita hadice: 1/2" (13 mm) = max. 40 m

Kapacita hadice: 5/8" (15 mm) = max. 30 m

Kapacita hadice: 3/4" (19 mm) = max. 20 m

Objednávacie číslo: 2.645-166.0

Cena v €*: 70,99
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Držiak hadice Premium s boxom

 ■  Praktické a úsporné odkladanie hadíc

 ■ Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch

 ■ Odkladací priečinok pre prípojky na vodovodný 

   kohútik, spojky a záhradné rukavice

 ■ Prídavný odkladací box pre záhradné nožnice a 

   iné záhradné náradie

Objednávacie číslo: 2.645-162.0

Cena v €*: 29,99

Držiak hadice Plus

 ■  Praktické a úsporné odkladanie hadíc

 ■ Možnosť odkladania postrekovačov a spŕch

 ■ Odkladací priečinok pre prípojky na vodovodný 

   kohútik, spojky a záhradné rukavice

Objednávacie číslo: 2.645-161.0

Cena v €*: 12,99

Držiak hadice

 ■  Robustné spracovanie

 ■ Jednoduché upevnenie na vonkajšie steny

 ■ Pre všetky známe záhradné hadice

 ■ Praktický držiak šetrí miesto a ponúka možnosť pre

   odkladanie postrekovačov a spŕch

Objednávacie číslo: 2.645-044.0

Cena v €*: 4,99

Nástenný držiak pre záhradnú sprchu

 ■ Možnosť pripevnenia tyčových polievacích 

   nadstavcov  pre použitie ako záhradnej sprchy

 ■ Môže sa používať aj na vnútorných stenách na 

   odkladanie tyčových polievacích nadstavcov a 

   ostatných rúrok (priemer rúrky 16 –20 mm)

 ■ Vrátane hmoždiniek a skrutiek

Objednávacie číslo: 2.645-182.0

Cena v €*: 6,99
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Kvalitné hadice PrimoFlex®. Pevné, fl exibilné, odolné voči zalomeniu a 

bez zmäkčovadiel. A pre vhodné pripojenie máme naše extra tesné 

hadicové spojky. 

 Hadica Performance Premium 1/2" -20m 

 ■  Kvalitná hadica s priemerom 1/2" pre náročneho užívateľa
 ■ Neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, bárium ani

   olovo a tým je zdravotne úplne neškodná
 ■ Anti-Torsion technológia proti skrúcaniu a zalomeniu
 ■ Inovovaný špirálový výplet pre optimálny výkon
 ■ Vysoká tepelná odolnosť -20 do +60 C

Objednávacie číslo: 2.645-324.0

Cena v €*: 40,99

Hadica Performance  Plus 1/2" -20m

 ■ 3-vrstvová záhradná hadica s výpletom odolným

   voči tlaku(až do 45 Bar)
 ■ Neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, bárium ani

   olovo a tým je zdravotne úplne neškodná
 ■ Vonkajšia vrstva odolná voči poveternostným vplyvom 

   chráni materiál a nepriehľadná medzivrstva zabraňuje 
   tvorbe rias v hadici

Objednávacie číslo: 2.645-318.0

Cena v €*: 24,99

Hadica PrimoFlex® 1/2" -20m

 ■  Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2")

   na zavlažovanie malých až veľkých plôch a záhrad

 ■ Teplotne odolná a zdravotne neškodná

 ■ Výplet odolný voči tlaku, extrémne fl exibilná, 

   robustná a odolná voči prelomeniu
 ■ Prietržný tlak: 24 bar.

Objednávacie číslo: 2.645-138.0

Cena v €*: 21,99
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MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE

PREHĽAD VŠETKÝCH POSTREKOVAČOV, 
TYČOVÝCH POLIEVACÍCH NADSTAVCOV A 
ZAVLAŽOVAČOV

* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

Postrekovače

Záhradné sprchy a tyčové polievacie nadstavce

Zavlažovače

O
bj

. č
.

Ce
na

 v
 €

*

Multifunkčná kovová striekacia pištoľ Premium 2.645-271.0 26,99

Kovová striekacia pištoľ Premium 2.645-270.0 19,99

Multifunkčná striekacia pištoľ Plus 2.645-269.0 18,99

Striekacia pištoľ Plus 2.645-268.0 12,99

Multifunkčná striekacia pištoľ 2.645-266.0 11,99

Striekacia pištoľ 2.645-265.0 9,99

Regulovateľný postrekovač 2.645-267.0 7,99

Postrekovač 2.645-264.0 3,99

Súprava s multifunkčnou striekacou pištoľou Plus 2.645-290.0 30,99

Súprava so striekacou pištoľou 2.645-289.0 15,99

Súprava s postrekovačom 2.645-288.0 11,99

Mosadzný postrekovač 2.645-054.0 9,99

Záhradná sprcha 2.645-181.0 40,99

Polievací tyčový nadstavec Premium 2.645-137.0 26,99

Polievací tyčový nadstavec Plus 2.645-158.0 21,99

Polievací tyčový nadstavec 2.645-157.0 19,99

Nástenný držiak 2.645-182.0 6,99

Kruhový zavlažovač RS 130/3 2.645-019.0 17,99

Kruhový zavlažovač RS 120/2 2.645-020.0 15,99

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario 2.645-025.0 6,99

Multifunkčný plošný zavlažovač MS 100, so 6 možnosťami nastavenia 2.645-026.0 11,99

Impulzný, kruhový a sektorový zavlažovač PS 300 2.645-023.0 19,99

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike 2.645-024.0 6,99

Štvorcový zavlažovač OS 5.320 SV 2.645-135.0 45,99

Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S 2.645-134.0 43,99

Štvorcový zavlažovač OS 3.220 2.645-133.0 22,99

Akcia
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PREHĽAD VŠETKÝCH HADICOVÝCH 
ZÁSUVNÝCH SYSTÉMOV.

Násuvné hadicové systémy

O
bj

. č
.

Ce
na

 v
 €

*

Univerzálna hadicová spojka Premium 2.645-195.0 6,99

Univerzálna hadicová spojka Premium so systémom Aqua Stop 2.645-196.0 8,99

Univerzálna hadicová spojka Plus 2.645-193.0 4,99

Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop 2.645-194.0 5,99

Univerzálna hadicová spojka 2.645-191.0 3,99

Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop 2.645-192.0 4,99

Univerzálna spojka na opravu hadíc 2.645-197.0 3,99

Regulačný ventil 2.645-198.0 10,99

Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2 2.645-006.0 1,99

Prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4 2.645-007.0 1,99

Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry 2.645-010.0 5,99

2-cestný rozvádzač 2.645-199.0 10,99

3-cestný rozvádzač 2.645-200.0 30,99

2-cestná spojka 2.645-008.0 1,99

3-cestná spojka 2.645-009.0 2,99

Strojová prípojka G1/2 2.645-098.0 1,99

Strojová prípojka G3/4 2.645-099.0 2,99

Mosadzná hadicová spojka, 1/2" a 5/8" 2.645-015.0 8,99

Mosadzná hadicová spojka, 1/2" a 5/8", so systémom Aqua Stop 2.645-017.0 8,99

Mosadzná hadicová spojka, 3/4" 2.645-016.0 9,99

Mosadzná hadicová spojka, 3/4", so systémom Aqua Stop 2.645-018.0 9,99

Mosadzná hadicová spojka na opravu 1/2" a 5/8" hadíc 2.645-102.0 8,99

Mosadzná hadicová spojka na opravu 3/4" hadíc 2.645-103.0 9,99

Mosadzná 2-cestná spojka 2.645-100.0 4,99

Mosadzná 3-cestná spojka 2.645-101.0 7,99

Mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2 2.645-013.0 4,99

Mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G1 2.645-014.0 4,99
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* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH

MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE

PREHĽAD VŠETKÝCH HADÍC, SYSTÉMOV 
NA ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÝCH 
VOZÍKOV

Hadice

Hadicové súpravy

O
bj

. č
.

Ce
na

 v
 €

*

Hadica Performance Premium 1/2“, 20 m 2.645-324.0 40,99

Hadica Performance Premium 1/2“, 50 m 2.645-325.0 91,99

Hadica Performance Plus 1/2“, 20 m 2.645-318.0 24,99

Hadica Performance Plus 1/2“, 50 m 2.645-319.0 65,99

Hadica Performance Plus 3/4“, 25 m 2.645-322.0 55,99

Hadica Performance Plus 3/4“, 50 m 2.645-323.0 70,99

Hadica PrimoFlex® 1/2“, 20 m 2.645-138.0 21,99

Hadica PrimoFlex® 1/2“, 50 m 2.645-139.0 50,99

Hadica PrimoFlex® 3/4“, 25 m 2.645-142.0 50,99

Hadica PrimoFlex® 3/4“, 50 m 2.645-143.0 101,99

Súprava so špirálovou hadicou 10 m 2.645-178.0 36,99

Súprava so špirálovou hadicou Set 10 m 2.645-179.0 33,99

Hadicová súprava 1/2“, 15 m s držiakom hadice 2.645-114.0 38,99

Hadicová súprava 1/2", 20 m 2.645-115.0 40,99

Pripojovacia súprava pre hadicový vozík (1,5 m) 2.645-122.0 11,99

Kovový hadicový vozík HT 80 M 2.645-042.0 101,99

Kovový hadicový vozík HT 80 M/Kit 2.645-043.0 152,99

Hadicový vozík HT 4.500 2.645-170.0 65,99

Hadicový vozík HT 4.520 Kit 1/2“ 2.645-168.0 81,99

Hadicový vozík HT 3.420 Kit 1/2“ 2.645-166.0 70,99

Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic 2.645-218.0 162,99

Kompaktný hadicový box CR 3.110 2.645-210.0 48,99

Držiak hadice Premium HR 7.300 2.645-163.0 46,99

Držiak hadice Premium HR 7.315 Kit 1/2“ 2.645-164.0 81,99

Držiak hadice Premium s boxom 2.645-162.0 29,99

Držiak hadice Plus 2.645-161.0 12,99

Držiak na hadicu 2.645-044.0 4,99

Odkladanie hadíc a hadicové vozíky

Akcia

Akcia
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VODNÝ FILTER

ČERSTVÝ 
VZDUCH

HEPA-fi lter
Vysokovýkonný fi lter 

zadrží alergénny peľ, spóry húb, 

baktérie a výlučky roztočov.

Vodný fi lter
Inovatívny fi ltračný systém 

s vodným fi ltrom odfi ltruje 

nečistoty, postará sa o čerstvý 

a čistý vzduch.

PIKTOGRAMY

3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

VODOU CHLADENÝ MOTOR

OBZVLÁŠŤ
VÝKONNÝ

3-v-1 Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky so špeciál-

nou formulou 3-v-1. Perfektný 

čistiaci účinok, šetrná sta   rost   -

livosť a spo            ľahlivá ochrana.

Trieda Full Control
Vysokotlakové čističe 

Full Con         trol.

Smart Home
Tento produkt môže byť 

ovládaný cez aplikáciu v  

domácom prostredí.

18 V lítium-iónový systém
Stroje s vymeniteľ nou 18 V 

lítium-ió novou batériou 

Kärcher.

36 V lítium-iónový systém
Stroje s vymeniteľ nou 36 V 

lítium-ió novou batériou 

Kärcher.

Vodou chladený motor
Vysokotlakové čističe vybavené 

vodou chladeným motorom 

pre dlhšiu životnosť.

Trieda Full Control Plus
Nové vysokotlakové čističe 

patria Full Control Plus.

Pracovný nadstavec Vario 
Power
Plynulá regulácia tlaku od naj-

nižšieho až po najvyšší.

+100 % SILY

Rotačná tryska
Rotačná tryska proti najne pod                   -

da nej   ším nečistotám na tvrdých 

povrchoch.

Elektrostatická ochrana
Pohodlná a bezpečná manipulá-

cia vďaka elektrostatickej 

ochrane na rukoväti.

OD VYNÁLEZCU 
VYSÁVAČOV NA OKNÁ

JEDINÝ

ORIGINÁL

Originál
Kärcher ako vynálezca vysá-

vača na okná odštartoval re-

volúciu v umývaní okien 

a umývanie okien sperfekcio     -

nalizoval.

SENZOR MERANIA VLHKOSTI

AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVANIE 
PODĽA POTREBY

AUTOMATICKÉ 
VYPÍNANIE

POISTKA PROTI 

CHODU NASUCHO

Hygienickejší 
a lepší čistiaci 

výkon

ČISTÍ LEPŠIE AKO MOP

BEZ NÁMAHY

MULTIFUNKČNOSŤ

ŠETRENIE

VODOU

EFEKTÍVNE & CIELENÉ
ZAVLAŽOVANIE

PRIATEĽSKÉ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

BEZ

FTALÁTOV

Čistota do hĺbky pórov 
bez chémie*
Pri dôkladnom čistení bu-

de odstránených až 99,99% 

bežných baktérií v domácnos ti.

Odstráni

baktérií

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

Lepší čistiaci výkon**
Čistenie parnými čističmi je 

hygienickejšie ako ma   nuálne 

čistenie s mopom a čistiacim 

prostriedkom.

Multifunkčnosť bez námahy
Naše parné čističe sú multi-

funkčné pre všestranné vy   uži-

tie v do    mác    nosti a umožňujú 

čistenie bez ná    mahy.

Aqua Stop
Vďaka funkcii Aqua Stop mô -

že te hadice  pohodlne odpá-

jať bez ne  žiadúceho roz     stre     -

kovania.

Šetrenie vodou
Produkty zavlažujú efektívne, 

voda sa dopravuje presne tam, 

kde je potrebná.

Kov
Robustné kovové prvky 

pre dlhšiu životnosť.

Bez ftalátov
Bez škodlivých zmäkčovadiel 

a ťažkých kovov.

Poistka proti chodu nasucho
Vstavaná poistka proti chodu 

nasucho chráni čerpadlá, 

automaticky ich vypína.

Automatické zavlažovanie
Zavlažovanie sa spustí auto-

maticky v závislosti od op     ti -

málnej vlhkosti pôdy 

pre rastliny.

ELEKTROSTATICKÁ
OCHRANA

ČISTÝ 
VZDUCH

* Pri dôkladnom čistení pomocou parného čističa Kärcher sa odstráni 99,99 percent všetkých bežných baktérií na bežných domácich tvrdých plochách.

**  Pri dôkladnom čistení parným čističom Kärcher je čistiaci výkon lepší ako pri čistení ručným mopom a čistiacim prostriedkom. Testované podľa medzinárodných výkonových noriem.

*** Pri čistení tvrdých podláh pomocou FC 5 vďaka kombinácii oboch krokov vysávania a stierania iba v jednej pracovnej operácii.

**** Čistiaci výkon čističa FC 5 oproti bežnému mopu s návlekom v testovacej kategórii „stieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov efektívnosti čistenia, zbierania špiny a čistenia okrajov.

EXCELENTNÝ
ČISTIACI VÝKON

Excelentný čistiaci výkon
Pri vysávaní výborný zber 

nečistôt z kobercov aj tvrdých 

podláh.

BEZVRECKOVÝ
FILTRAČNÝ SYSTÉM

VYČISTÍ VIAC
V KRATŠOM ČASE

rýchlejší

Až do

ŽIADNE KVAPKY

RÝCHLEJŠIE

ČISTENIE OKIEN 
S KÄRCHER ČISTIČOM WV

AKO BEŽNÝMI METÓDAMI

ŽIADNE ŠMUHY

ČISTIACI
VÝKON

Extrémne kompaktný
Možnosť uskladnenia aj 

v extrémne malých 

priestoroch. (VC 5)

EXTRÉMNE
KOMPAKTNÝ

Bezvreckový fi ltračný 
systém
Rýchle a jednoduché čistenie,  

nie je potrebné nakupovať 

fi ltračné vrecká.

Ůspora času 50 %***
Vynechanie vysávania 

pred u mývaním šetrí 50% 

času pri čistení podláh. (FC 5)

Lepší čistiaci výkon o 20 %****
Rotujúce valce s funkciou 

samočistenia sa postarajú 

o hygienickejší výsledok 

čistenia. (FC 5)

Žiadne kvapky
Akumulátorové vysávače 

na okná rýchlo a spoľahlivo 

odsávajú vodu z hladkých plôch.

Žiadne šmuhy
Gumové stierky spolu 

s odsávacou funkciou sú 

zárukou výsledku bez šmúh.

3x rýchlejšie
S akumulátorovým vysávačom 

na okná ide čistenie 3x rých     -

lejšie ako pri bežných metód-

ach.
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Všetky ceny v tomto katalógu sú nezáväzné odporúčané predajné ceny v eurách s DPH.

Váš obchodný partner Kärcher:

Centrála
KÄRCHER Slovakia, s.r.o

Bratislavská 31

949 01 Nitra

Tel. +421/37/65 55 798

Fax +421/37/65 55 799

karcher@karcher.sk

www.karcher.sk

Kärcher Center Nitra
Predaj, servis, požičovňa

Bratislavská 31

949 01 Nitra

Tel. +421/37/32 12 120

Fax +421/37/65 55 799

predajna_ni@karcher.sk

Kärcher Center Trnava
Predaj, servis, požičovňa

Trstínska cesta 3 (City Park)

917 01 Trnava

Tel. +421/33/32 32 320

Fax +421/37/65 55 799

predajna_tt@karcher.sk

Kärcher Center Prešov
Predaj, servis, požičovňa

Solivarská 14839/1C

080 01 Prešov

Tel. +421/51/32 32 340

Fax. +421/37/65 55 799

predajna_po@karcher.sk

Kärcher Center Bratislava
Predaj, servis, požičovňa

Pestovateľská 13 (OC KORZO)

821 04 Bratislava

Tel. +421/02/32 11 7310

Fax +421/02/32 11 7315

predajna_ba@karcher.sk

Kärcher Center Trenčín
Predaj, servis, požičovňa

Belá 7634 (OC CUBE)

913 21 Trenčianska Turná

Tel.  +421/32/32 32 330

Fax. +421/37/65 55 799

predajna_tn@karcher.sk

Kärcher pobočky

Kärcher Center Košice
Predaj, servis, požičovňa

Dopravná 4

040 13 Košice

Tel. +421/55/32 11 300

Fax +421/55/32 11 305

predajna_ke@karcher.sk
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