
WV 5 PLUS N 
ČIERNA EDÍCIA
Objednávacie číslo: 1.633-467.0

NOVINKA

€ 499,- 
     s DPH

NOVINKA

€ 499,- 
     s DPH

FC 7 CORDLESS 
Objednávacie číslo: 1.055-730.0

VRÁŤTE LESK
VÁŠMU DOMOVU
Vianočná akcia platná od 1.11. - 31.12. 2020

€ 79,-
     s DPH

NOVINKA
Čistič

 tvrdých podláh

NOVINKA
Čistič okien

 s odsávaním

NOVINKA



SC 4 EasyFix SK Set
Obj. číslo: 9.733-001.0

VC 3
Obj. číslo: 1.198-125.0

AD 4 Premium
Obj. číslo: 1.629-731.0

SC 3 EasyFix Upright
Obj. číslo: 1.513-300.0

SE 5.100 
Obj. číslo: 1.081-200.0

Odporúčame dokúpiť Odporúčame dokúpiť

Odporúčame dokúpiť
Odporúčame dokúpiť

Odporúčame dokúpiť

Odporúčame dokúpiť

ZABÍJA AŽ    
99.999%

KORONAVÍRUSOV*

HĹBKOVÉ ČISTENIE 
BEZ CHÉMIE

*Testy ukázali, že pri bodovom čistení s najsilnejším 
tlakom pary po dobu 30 sekúnd s parným čističom 
Kärcher, sa 99,999% obalených vírusov, ako je 
koronavírus alebo chrípka (s výnimkou vírusu 
hepatitídy B), dá odstrániť na bežných hladkých 
tvrdých povrchoch. 
(test-germ: Modi�ed-Vacciniavirus-Ankara)

ZABÍJA AŽ    
99.999%

KORONAVÍRUSOV*

HĹBKOVÉ ČISTENIE 
BEZ CHÉMIE

*Testy ukázali, že pri bodovom čistení s najsilnejším 
tlakom pary po dobu 30 sekúnd s parným čističom 
Kärcher, sa 99,999% obalených vírusov, ako je 
koronavírus alebo chrípka (s výnimkou vírusu 
hepatitídy B), dá odstrániť na bežných hladkých 
tvrdých povrchoch. 
(test-germ: Modi�ed-Vacciniavirus-Ankara)

* Testy ukázali, že pri bodovom čistení s najsilnejším tlakom pary po dobu 30 sekúnd s parným čističom Kärcher, sa 99,999% obalených vírusov, ako je koronavírus alebo chrípka (s výnimkou vírusu hepatitídy B), dá
 odstrániť na bežných hladkých tvrdých povrchoch. (test-germ: Modi� ed-Vacciniavirus-Ankara) ( parné čističe)

Parný čistič
Využite silu horúcej 

pary,ideálnu na čistenie 
podlahy, armatúr, ob-
kladačiek, okien, dige-
storu, varnej dosky,

 či hračiek.

pôvodne € 264,99

€ 254,-
       s DPH

Vysávač
Ušetrí dokupovanie 

� ltračných vreciek: vysá-
vač VC 3 s technológiou 
multicyklónu a priehľad-
nou, umývateľnou nádo-

bou na nečistoty.

€ 142,-
     s DPH

Vysávač popola
a suchých hmôt

Odstráni popol bez 
kontaktu so špinou: 

silný vysávač so 17 l
kovovou nádobou a 

oklepom � ltra.
NÁŠ TIP

€ 142,-
       s DPH

Parný mop
Vďaka prednastaviteľ-
nej a ľahko obsluhova-
teľnej regulácii množst-
va pary v 3 stupňoch 
pre všetky znečistené 

tvrdé podlahy.

NÁŠ TIP

€ 172,-
       s DPH

Viacúčelový
vysávač

Viacúčelový
vysávač

Viacúčelový

Vysoká sacia sila a
energetická efektívnosť: 
viacúčelový vysávač na 

suché a mokré
 vysávanie.

NÁŠ TIP

€ 111,-
    s DPH

Tepovač
extraktor

Na hĺbkové čistenie 
textílií, použiteľný 

aj ako mokro-suchý 
vysávač.

pôvodne € 346,99

€ 316,-
       s DPH

NÁŠ TIP

WD 4
Obj. číslo: 1.348-110.0



KB 5
Obj. číslo: 1.258-000.0

WV 2 Ružová stužka
Obj. číslo: 1.633-485.0

  Z každého predaného WV 2 Premium
“Ružová stužka” prispejete
2 € na boj proti rakovine prsníka

Odporúčame dokúpiť

Odporúčame dokúpiť

Aku-metla 
Pripravená na použitie v 

prípade potreby, a to 
dokonca rýchlejšie ako 
bežný vysávač. Čistiaci 

výkon a minimálny 
priestor na skladovanie. 

NÁŠ TIP

€ 75,-
    s DPH

Čistič okien s
odsávaním 
Ako rovnaké typy 

čističov v zvyčajných 
Kärcher farbách, aj bielo 
ružový model zbaví okná 

nečistôt bez námahy. 

pôvodne € 81,99

€ 60,-
    s DPH

K 3 Premium FC 
Home T 150
Obj. číslo: 1.602-654.0

Odporúčame dokúpiť

Vysokotlakový
čistič 

Vysokotlakový
čistič 

Vysokotlakový

Vysokotlakový čistič K 3 
Premium Full Control 

Home T 150 so súpravou 
na čistenie okolo domu. 

NÁŠ TIP

€ 234,-
     s DPH

FC 3 Cordless
Obj. číslo: 1.055-300.0

Odporúčame dokúpiť

Čistič tvrdých 
podláh

Vďaka svojmu štíhlemu 
tvaru a nízkej hmotnos-
ti sa hravo dostane bez 
námahy aj pod nábytok.

NÁŠ TIP

€ 188,-
       s DPH

Príslušenstvo k 
vysokotlakovým 
čističom

Odporúčame dokúpiť Odporúčame dokúpiť

WB 120
Obj. číslo: 2.644-060.0

Rotujúca 
umývacia kefa

Rotujúca umývacia kefa 
WB 120 s výmenným 

nadstavcom na čistenie 
hladkých porchov ako

(lak,sklo,plast). 

pôvodne € 40,99

€ 36,-
   s DPH

EDI 4 
Obj. číslo: 1.598-900.0

Aku
škrabka na ľad

EDI 4 s rotujúcim 
kotúčom a šiestimi silný-
mi plastovými čepeľami 
odstráni bez námahy aj 

silné vrstvy ľadu na 
sklách vášho auta.

NÁŠ TIP

€ 60,-
    s DPH

- 50%

AKCIA

pri kúpe EDI 4, dostáva 
zákazník 50% zľavu na 
zimnú zmes do 
odstrekovačov

zimná zmes do (-60°)
odstrekovačov-koncentrát
Obj. číslo: 6.296-109.0



pečiatka predajcu

Ponuka platí od 1.11.2020 do 31.12.2020. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Designed by upklyak / Freepik

Puzzi 10/1
Obj. číslo: 1.100-130.0

BR 30/4 C + MF 
Obj. číslo: 1.783-223.0

HD 5/15 C Plus 
Obj. číslo: 1.520-931.0

NT 30/1 Tact Te L
Obj. číslo: 1.148-211.0

CV 38/2 Adv
Obj. číslo: 1.033-336.0

AF 100 
Obj. číslo: 1.024-810.0

Profesionálny 
tepovač-extraktor 
S hubicou na čalúnenie

a podlahovou hubicou sa 
hodí hlavne na hygienické 

a efektívne čistenie 
menších až stredných 

plôch.
pôvodne € 984,99

€ 756,-
       s DPH

Profesionálny 
umývací automat
Kompaktný a veľmi ľah-

ký (iba 11,5 kg) BR 
30/4 C je silnou alter-
natívou k manuálnemu 
čisteniu tvrdých plôch.

pôvodne € 1596,-

€ 1212,-
       s DPH

Profesionálny 
mokro-suchý

vysávač
Vysávač na vysávanie 

suchých a mokrých 
nečistôt so zásuvkou na 
pripojenie elektronára-

dia a 30I nádobou. 

Suchý vysávač 
Tichý, ľahko ovládateľ-
ný vysávač na suché 
vysávanie. Bezpečný 

voči prevráteniu, 
s nožným spínačom.

Odporúčame dokúpiť

RM 756 Multičistič 10l
Obj. číslo: 6.295-914.0

Teraz len € 76,80 (7,68€/1I)(7,68€/1I)

Profesionálny 
studenovodný 
vysokotlakový 

čistič
Patentovaný závit 

ESY!Lock 5-krát rýchlešia
výmena príslušenstva.

Odporúčame dokúpiťOdporúčame dokúpiť

Nástrčný systém
Obj. číslo: 2.115-001.0

Teraz len € 38,40 

Rýchlospojka
Obj. číslo: 2.115-000.0

Teraz len € 66,- Odporúčame dokúpiťOdporúčame dokúpiťOdporúčame dokúpiť

Filtračné vrecká z 
netkanej textílie 10 ks

Obj. číslo: 6.904-315.0
Teraz len € 32,40 (32,40 (3,24€/1ks)32,40 (3,24€/1ks)32,40 (

RM 760 CarpetPro 10kg
Obj. číslo: 6.294-844.0

Teraz len € 121,20 (12,12€/kg)

Odporúčame dokúpiť

€ 699,-
       s DPH

3,24€/1ks)

Odporúčame dokúpiťOdporúčame dokúpiť

Filtračné vrecká z 
netkanej textílie (30I) 5 ks

Obj. číslo: 2.889-154.0
Teraz len € 34,20 (6,84€/1ks)

Odporúčame dokúpiťOdporúčame dokúpiťOdporúčame dokúpiť

Filtračné vrecká z 
netkanej textílie 10 ks

Obj. číslo: 6.904-305.0
Teraz len € 30,60 (3,06€/1ks)(3,06€/1ks)

Valec z mikrovlákna je 
súčasťou výbavy

Obj. číslo: 4.762-453.0

NÁŠ TIP

pôvodne €  708,-

€ 610,80
       s DPH

Vysavač s 
elektrickou 

kefou
Počas vysávania, elek-
trická kefa zdvíha vlas 
koberca, čím sa zabez-
pečí takmer dokonalé 
odstránenie nečistoty.

pôvodne € 678,-

€ 606,-
       s DPH

pôvodne € 378,-

€ 312,-
       s DPH

Čistička vzduchu
Pre kvalitný vzduch v 

miestnostiach do 100 m²: 
mobilná čistička vzduchu 
AF 100 s presným lasero-

vým senzorom.Kan-
celárie, ambulancie, 

domácnosti
€  699,-
       s DPH

www.karcher.sk

PROFESIONAL  PROFESIONAL  PROFESIONAL    PROFESIONAL    PROFESIONAL    PROFESIONAL

VHODNÝ PRE
 ALERGIKOV 

T 12/1 
Obj. číslo: 1.355-100.0


