
Autorizovaný 
predajca

SKUTOČNÉ
MULTITALENTY

Ponuka platí do vypredania zásob.

WD 6 P 
Premium 
1.348-272.0

Extrémne výkonný a efektívny vysávač s 30 l 
antikorovou nádobou, plochým skladaným fil-
trom v odnímateľnej kazete • funkcia fúkania

Viacúčelový vysávač

189,99

429,-

FC 7 Cordless 
1.055-730.0
Akumulátorový čistič tvrdých podláh
All-in-one: odstráni všetky typy suchých aj mokrých nečistôt 
• systém s 2 nádržami • plošný výkon na jedno nabitie 135 
m2 • 2 rôzne režimy čistenia plus funkcia Boost • Lítium-ió-
nová batéria • výdrž 45 min/nabitie • čistiaca a parkovacia 
stanica • univerzálny čistič podláh RM 536 30 ml

WD 3
1.629-800.0
Viacúčelový vysávač
Novo vyvinutá podlahová a sacia hubica • 
zatvárací systém Pull & Push • špeciálny 
patrónový filter - mokré a suché vysávanie 
• 17 l plastová nádoba • sací výkon 200 W

64,99

WD 4 Premium Car EU-I
1.348-160.0
Viacúčelový vysávač
20 l kovová nádoba • plochý skladaný filter - 
mokré a suché vysávanie • patentovaná techno-
lógia vyberania filtra • špeciálne príslušenstvo 
na čistenie auta • výkon 1000 W

139,- 169,-

FC 3 Cordless 
1.055-300.0
Akumulátorový čistič tvrdých podláh
Valce z vysokokvalitného mikrovlákna • systém 
s 2 nádržami • plošný výkon na jednu náplň 
(cca.) 60 m2 • čistiaca a parkovacia pozícia • 
batéria 7,2V • výdrž 20 min/nabitie

WV 2 Premium 
Čierna edícia 1.633-426.0
Čistič okien
Pracovná šírka 28 / 17cm • čistiaci výkon na jed-
no nabitie cca 105 m2 = 35 okien • čistenie bez 
šmúh a kvapkania • Lítium-iónová batéria • čis-
tič skla (koncentrát) 20 ml • rozprašovacia fľaša 
s návlekom z mikrovlákna

56,99

WV 5 Premium Non-Stop 
Cleaning Kit 1.633-447.0
Čistič okien
Pracovná šírka 28 cm • čistiaci výkon na jedno 
nabitie cca 210 m² = 70 okien • čistenie bez šmúh 
a kvapkania • nabíjacia stanica • 2x Lithium-iono-
vá batéria • čistič skla (koncentrát) 20 ml • sprejo-
vá fľaša Extra s mikrofázovým návlekom

93,99

SC 2 Upright EasyFix 
1.513-345.0
Parný mop
Prednastavená regulácia prietoku pary v 2 stupňoch 
na čistenie rôznych povrchov • EasyFix podlahová 
hubica s flexibilným spojom • nonstop para a in-
tegrovaná odvápňovacia kartuša • plošný výkon / 
nádrž cca. 50 m3 • doba nahrievania 30 sec

SC 5 EASYFIX SC 4 EASYFIX SC 3 EASYFIX SC 2 EASYFIX SC 1 EASYFIX

PARNÉ ČISTIČE: ČISTENIE DO HĹBKY PÓROV BEZ CHÉMIE 

Rad parných čističov Kärcher ponúka na každé použitie perfektný parný čistič. Tieto stroje čistia úplne 
bez chémie a dajú sa použiť prakticky všade. Či už v kúpeľni, kuchyni alebo obývačke – odstránia 
99,99 % všet     kých bežných domácich baktérií z tvrdých plôch. Sú prínosom pre hygienu a ponúkajú vyšší 
čistiaci výkon ako bežné ručné čistiace metódy pomocou čistiacich prostriedkov**. Intenzívna para a vše-
stranné príslušenstvo sa postarajú o to, aby boli armatúry, obkladačky, varné dosky, digestory a dokonca 
aj najmenšie škáry a kútiky dôkladne čisté.

3 3

1

3 Čistota v celom dome

Koniec namáhavému umývaniu a drhnutiu! Vysoko efek-

tívne parné čističe Kärcher umožňujú čistenie bez námahy 

a postarajú sa o perfektnú čistotu v celom dome. Zaria -

de              nia sú všestranne využiteľné a vďaka rozmanitému 

prí    slušenstvu nahrádzajú množstvo bežných čistiacich 

po    mô      cok. Ku klasickým oblastiam využitia patria bežné 

tvrdé podlahy v domácnosti v celej obytnej časti, kuchyňa 

(napr. armatúry, umývadlo, digestor, pracovné plochy), 

ako aj kúpeľňa (napr. sprchovací kút, armatúry, umývadlá, 

obkladačky, škáry).

4 Pohodlná práca vďaka novému príslušenstvu

Vďaka novej podlahovej hubici EasyFix so suchým zipsom 

sa utierka na podlahu z mikrovlákna upevňuje na podla-

hovú hubicu bez zohýbania – jednoduchým pritlačením. 

Po skončení práce sa dá utierka odstrániť bez kontaktu 

so špinou: Jedno ducho pristúpte nohou pútko a utierku 

odtiahnite smerom nahor.

1 Silný výber: všestranný rad SC

SC 5 EasyFix –  najsilnejší, vďaka funkcii VapoHydro

    odstráni aj nepoddajnú špinu

SC 4 EasyFix – pohodlný, s odnímateľnou nádržou

SC 3 EasyFix – vždy pripravený, s najkratšou dobou  

    nahrievania

SC 2 EasyFix – základný, perfektný štart do čistenia parou

SC 1 EasyFix – kompaktný, šikovný a okamžite použiteľný

2 Čistota do hĺbky pórov bez chémie

Vedecké testy potvrdzujú: Parné čističe Kärcher odstránia   

99,99 % všetkých bežných baktérií v domácnostiach na tvr-

dých plochách – a to úplne bez chémie, iba pomocou pary.** 

Vďaka vysokej teplote pary a dobrému prevlhčeniu utierok 

sa baktérie spoľahlivo eliminujú. 

Pre zdravé bývanie – vhodné pre deti a alergikov

2 3

** 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.

Odstráni

baktérií

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

** 

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 166 - 177.   Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 178 – 183.
156
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119,-

SC 3 Upright EasyFix 
1.513-300.0
Parný mop
Inteligentné nastavenie tvrdosti vody • EasyFix podla-
hová hubica s flexibilným spojom • kobercový klzák na 
osvieženie kobercov • plošný výkon / nádrž cca. 60 m3 
• doba nahrievania len 30 sec • LED ukazovateľ

SC 5 EASYFIX SC 4 EASYFIX SC 3 EASYFIX SC 2 EASYFIX SC 1 EASYFIX

PARNÉ ČISTIČE: ČISTENIE DO HĹBKY PÓROV BEZ CHÉMIE 

Rad parných čističov Kärcher ponúka na každé použitie perfektný parný čistič. Tieto stroje čistia úplne 
bez chémie a dajú sa použiť prakticky všade. Či už v kúpeľni, kuchyni alebo obývačke – odstránia 
99,99 % všet     kých bežných domácich baktérií z tvrdých plôch. Sú prínosom pre hygienu a ponúkajú vyšší 
čistiaci výkon ako bežné ručné čistiace metódy pomocou čistiacich prostriedkov**. Intenzívna para a vše-
stranné príslušenstvo sa postarajú o to, aby boli armatúry, obkladačky, varné dosky, digestory a dokonca 
aj najmenšie škáry a kútiky dôkladne čisté.

3 3

1

3 Čistota v celom dome

Koniec namáhavému umývaniu a drhnutiu! Vysoko efek-

tívne parné čističe Kärcher umožňujú čistenie bez námahy 

a postarajú sa o perfektnú čistotu v celom dome. Zaria -

de              nia sú všestranne využiteľné a vďaka rozmanitému 

prí    slušenstvu nahrádzajú množstvo bežných čistiacich 

po    mô      cok. Ku klasickým oblastiam využitia patria bežné 

tvrdé podlahy v domácnosti v celej obytnej časti, kuchyňa 

(napr. armatúry, umývadlo, digestor, pracovné plochy), 

ako aj kúpeľňa (napr. sprchovací kút, armatúry, umývadlá, 

obkladačky, škáry).

4 Pohodlná práca vďaka novému príslušenstvu

Vďaka novej podlahovej hubici EasyFix so suchým zipsom 

sa utierka na podlahu z mikrovlákna upevňuje na podla-

hovú hubicu bez zohýbania – jednoduchým pritlačením. 

Po skončení práce sa dá utierka odstrániť bez kontaktu 

so špinou: Jedno ducho pristúpte nohou pútko a utierku 

odtiahnite smerom nahor.

1 Silný výber: všestranný rad SC

SC 5 EasyFix –  najsilnejší, vďaka funkcii VapoHydro

    odstráni aj nepoddajnú špinu

SC 4 EasyFix – pohodlný, s odnímateľnou nádržou

SC 3 EasyFix – vždy pripravený, s najkratšou dobou  

    nahrievania

SC 2 EasyFix – základný, perfektný štart do čistenia parou

SC 1 EasyFix – kompaktný, šikovný a okamžite použiteľný

2 Čistota do hĺbky pórov bez chémie

Vedecké testy potvrdzujú: Parné čističe Kärcher odstránia   

99,99 % všetkých bežných baktérií v domácnostiach na tvr-

dých plochách – a to úplne bez chémie, iba pomocou pary.** 

Vďaka vysokej teplote pary a dobrému prevlhčeniu utierok 

sa baktérie spoľahlivo eliminujú. 

Pre zdravé bývanie – vhodné pre deti a alergikov

2 3

** 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.

Odstráni

baktérií

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

** 

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 166 - 177.   Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 178 – 183.
156
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139,-



2

WD 3 P
1.629-882.0
Viacúčelový vysávač
Špeciálny patrónový filter - mokré a suché vy-
sávanie bez výmeny filtra • optimálna podla-
hová hubica a sacia hadica • sacia hadica 2 m 
• objem nádoby 17 l • výkon 1000 W 

88,99

WD 5 Premium
1.348-230.0
Viacúčelový vysávač
25 l kovová nádoba • plochý skladaný filter - 
mokré a suché vysávanie • patentovaná techno-
lógia vyberania filtra • výkon 1100 W

149,99

SE 4001
1.081-130.0
Tepovač - extraktor 
Hadica na nástrek a extrakciu • držadlo 3 v 1 • 
• hubica na suché vysávanie čalúnenia • pou-
žitie aj ako mokro-suchý vysávač • štrbinová 
hubica • výkon 1400 W

189,-

SE 4002
1.081-140.0
Tepovač - extraktor 
Hadica na nástrek a extrakciu • inovovaná tepova-
cia hubica • použitie aj ako mokro-suchý vysávač 
• hubica s násadou na tvrdé plochy • štrbinová 
hubica • hubica na čalúnenie • výkon 1400 W

245,-

189,99

SC 4 EasyFix 
1.512-450.0
Parný čistič
Odnímateľná, permanentne dopĺňateľná nádrž • 
max. tlak 3,5 bar • plošný výkon / nádrž cca. 100 
m² • podlahová hubica EasyFix + predlžovacia 
trubica • ručná hubica, tryska s kruhovým prú-
dom, kruhová kefka, handra na podlahu, návlek

SC 5 EASYFIX SC 4 EASYFIX SC 3 EASYFIX SC 2 EASYFIX SC 1 EASYFIX

PARNÉ ČISTIČE: ČISTENIE DO HĹBKY PÓROV BEZ CHÉMIE 

Rad parných čističov Kärcher ponúka na každé použitie perfektný parný čistič. Tieto stroje čistia úplne 
bez chémie a dajú sa použiť prakticky všade. Či už v kúpeľni, kuchyni alebo obývačke – odstránia 
99,99 % všet     kých bežných domácich baktérií z tvrdých plôch. Sú prínosom pre hygienu a ponúkajú vyšší 
čistiaci výkon ako bežné ručné čistiace metódy pomocou čistiacich prostriedkov**. Intenzívna para a vše-
stranné príslušenstvo sa postarajú o to, aby boli armatúry, obkladačky, varné dosky, digestory a dokonca 
aj najmenšie škáry a kútiky dôkladne čisté.

3 3

1

3 Čistota v celom dome

Koniec namáhavému umývaniu a drhnutiu! Vysoko efek-

tívne parné čističe Kärcher umožňujú čistenie bez námahy 

a postarajú sa o perfektnú čistotu v celom dome. Zaria -

de              nia sú všestranne využiteľné a vďaka rozmanitému 

prí    slušenstvu nahrádzajú množstvo bežných čistiacich 

po    mô      cok. Ku klasickým oblastiam využitia patria bežné 

tvrdé podlahy v domácnosti v celej obytnej časti, kuchyňa 

(napr. armatúry, umývadlo, digestor, pracovné plochy), 

ako aj kúpeľňa (napr. sprchovací kút, armatúry, umývadlá, 

obkladačky, škáry).

4 Pohodlná práca vďaka novému príslušenstvu

Vďaka novej podlahovej hubici EasyFix so suchým zipsom 

sa utierka na podlahu z mikrovlákna upevňuje na podla-

hovú hubicu bez zohýbania – jednoduchým pritlačením. 

Po skončení práce sa dá utierka odstrániť bez kontaktu 

so špinou: Jedno ducho pristúpte nohou pútko a utierku 

odtiahnite smerom nahor.

1 Silný výber: všestranný rad SC

SC 5 EasyFix –  najsilnejší, vďaka funkcii VapoHydro

    odstráni aj nepoddajnú špinu

SC 4 EasyFix – pohodlný, s odnímateľnou nádržou

SC 3 EasyFix – vždy pripravený, s najkratšou dobou  

    nahrievania

SC 2 EasyFix – základný, perfektný štart do čistenia parou

SC 1 EasyFix – kompaktný, šikovný a okamžite použiteľný

2 Čistota do hĺbky pórov bez chémie

Vedecké testy potvrdzujú: Parné čističe Kärcher odstránia   

99,99 % všetkých bežných baktérií v domácnostiach na tvr-

dých plochách – a to úplne bez chémie, iba pomocou pary.** 

Vďaka vysokej teplote pary a dobrému prevlhčeniu utierok 

sa baktérie spoľahlivo eliminujú. 

Pre zdravé bývanie – vhodné pre deti a alergikov

2 3

** 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.

Odstráni

baktérií

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV
BEZ CHÉMIE

** 

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 166 - 177.   Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 178 – 183.
156
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WV 6 Plus 
1.633-510.0
Čistič okien
Pracovná šírka 28 cm • čistiaci výkon na jed-
no nabitie cca 300 m2 = 100 okien • čistenie 
bez šmúh a kvapkania • Lítium-iónová batéria 
• čistič skla (koncentrát) 20 ml • sprejová fľaša 
Extra s mikrofázovým návlekom

S 6 Twin
1.766-460.0
Zametací stroj
Pracovná šírka s bočnou metlou 86 cm • 
max. plošný výkon 3000 (m²/h) • nádoba 
na nečistoty 38 l • plynule nastaviteľná 
bočná kefa • odkladacia poloha

299,-

74,99

SC 1 EasyFix EU 
1.516-330.0
Parný čistič
Malý, šikovný a skladný • intenzívny ráz 
pary s tlakom 3,0 bar • multifunkčné prís-
lušenstvo • plošný výkon 20 m2

84,99

SC 2 EasyFix EU 
1.512-050.0
Parný čistič
2-stupňová regulácia prietoku pary • odklada-
nie príslušenstva a parkovacia poloha • mul-
tifunkčné príslušenstvo • plošný výkon 75 m2

109,99

SC 2 Deluxe EasyFix
1.513-243.0
Parný čistič
Tlak pary 3,2 bar • plošný výkon 75 m2 • 
2-stupňová regulácia pary • ručná hubica, 
bodová tryska, kruhová kefka • utierka na 
podlahu a návlek na ručnú hubicu • LED 
indikátor ohrevu • vrecko na príslušenstvo

139,-

SC 5 EasyFix Iron Plug 
1.512-530.0
Parný čistič
Odnímateľná, permanentne dopĺňateľná nádrž • max. 
tlak 4,2 bar • plošný výkon / nádrž cca. 150 m² • plynulé 
riadenie pary • funkcia VapoHydro • nová tryska Com-
fort Plus • podlahová hubica EasyFix + predlžovacia 
trubica (2 × 0,5 m) • návlek z mikrovlákna

369,-

WD 3 CAR
1.629-809.0
Viacúčelový vysávač
Suché a mokré vysávanie • funkcia vyfukovania • 
extra dlhá štrbinová hubica (35 cm) • hubica na vysá-
vanie auta • sacia kefka s mäkkými štetinami • sacia 
hadica 2 m • objem nádoby 17 l • výkon 1000 W 

89,-

SE 5.100 
1.081-200.0
Tepovač - extraktor 
Hadica na nástrek a extrakciu • systém s 2 nádr-
žami • hubica na suché vysávanie čalúnenia • 
štrbinová hubica • hubica na čalúnenie • použi-
tie aj ako mokro-suchý vysávač • výkon 1400 W

269,-

S 4 Twin
1.766-360.0
Zametací stroj
Pracovná šírka s bočnou metlou 68 cm • 
max. plošný výkon 2400 (m²/h) • nádoba 
na nečistoty 20 l • plynule nastaviteľná ru-
koväť • odkladacia poloha

139,-

AD 4 Premium 
1.629-731.0
Vysávač popola a suchých hmôt
Integrovaný oklep filtra stlačením gombíka • 
1-dielny filtračný systém • nehorľavý materi-
ál, kovová nádoba (17 l) a opláštená kovová 
hadica • energetická trieda A+ • výkon 600 W

119,99

Kärcher VC 2
1.198-105.0
Vreckový vysávač
Hygienický filter HEPA • regulácia výkonu na 
stroji • praktický držiak sacej trubice a podlaho-
vej hubice • akčný rádius 7,5 m • príkon 700 W

99,-



3

K 5 Power Control Car & Home 
1.324-558.0
Vysokotlakový čistič
Tlak 20-145 bar • prietok 500 l/hod • plošný výkon 40 m2/h 
• Power Control pištoľ • hadica 10 m • rotačná tryska • 
súprava pre dom: čistič povrchov T 5, čistič kameňov 
a fasád, 3v1, 1 l • súprava pre auto: rotujúca umývacia 
kefa, 0,3 l penovacia tryska, autošampón 3v1, 1 l

379,-

K 7 Smart Control
1.317-200.0
Vysokotlakový čistič
Tlak 20-180 bar • prietok 600 l/hod • plošný 
výkon 60 m2/h • pištoľ Smart Control a rozpra-
šovač 3 v 1 Multi Jet • rotačná tryska • hadica 
10 m • Bluetooth kompatibilný • režim Boost

509,-

K 7 Smart Control Home 
1.317-203.0
Vysokotlakový čistič
Tlak 20-180 bar • prietok 600 l/hod • plošný výkon 60 
m2/h • pištoľ Smart Control a rozprašovač 3 v 1 Multi 
Jet • teleskopická rukoväť • hadica 10 m • Bluetooth 
kompatibilný • režim Boost • čistič kameňov 3v1, 1l

K 2 Power Control 
Car & Home 1.673-607.0
Vysokotlakový čistič
Tlak 20-110 bar • prietok 360 l/hod • plošný výkon 20 
m2/h • Power Control pištoľ • Vario Power pracovný ná-
stavec • rotačná tryska • súprava pre dom: čistič povr-
chov T 1, prostriedok Patio & Deck, 0,5 l • súprava pre 
auto: umývacia kefa, penovacia tryska, autošampón, 0,5l

K 4 Power Control 
1.324-030.0
Vysokotlakový čistič
Tlak 20-130 bar • prietok 420 l/hod • 
plošný výkon 30 m2/h • Power Control 
pištoľ • hadica 8 m • nadstavec Vario 
Power Jet • rotačná tryska

239,99 379,99

K 5 Premium Smart 
Control 1.324-670.0
Vysokotlakový čistič
Tlak 20-145 bar • prietok 500 l/hod • 
plošný výkon 40 m2/h • pištoľ Smart 
Control a rozprašovač 3 v 1 Multi Jet • 
hadica 10 m • Bluetooth kompatibilný 
• režim Boost • rotačná tryska

K 3 Power Control Car & Home 
1.676-105.0
Vysokotlakový čistič
Tlak 20-120 bar • prietok 380 l/hod • plošný výkon 25 m2/h • 
Full Control pištoľ • hadica 7 m • nadstavec Vario Power Jet • 
rotačná tryska • súprava pre dom: čistič povrchov T 1, pro-
striedok Patio & Deck, 0,5 l • súprava pre auto: umývacia 
kefa, penovacia tryska, autošampón, 0,5 l

189,99

K 4 Power Control 
Car & Home 1.324-041.0
Vysokotlakový čistič
Tlak 20-130 bar • prietok 420 l/hod • plošný výkon 30 m2/h • 
Power Control pištoľ • hadica 6 m • nadstavec Vario Power 
Jet • rotačná tryska • súprava pre dom: čistič povrchov T 5, 
čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l • súprava pre auto: rotujúca 
umývacia kefa, penovacia tryska, autošampón 3v1, 1l

289,-

549,99

139,-

K 3 Power Control 
1.676-100.0
Vysokotlakový čistič
Tlak 20-120 bar • prietok 380 l/hod • 
plošný výkon 25 m2/h • Power Control 
pištoľ • hadica 7 m • nadstavec Vario 
Power Jet • rotačná tryska

149,9999,99

K 2 Power Control 
1.673-600.0
Vysokotlakový čistič
Tlak 20-110 bar • prietok 360 l/hod • ploš-
ný výkon 20 m2/h • Power Control pištoľ • 
teleskopická rukoväť • hadica 5 m • Vario 
Power pracovný nástavec • rotačná tryska

189,99

FC 5
1.055-400.0
Čistič tvrdých podláh
2v1 - čistenie a odsávanie suchých aj mokrých 
nečistôt v jednom kroku • pracovná šírka 30 cm • 
plošný výkon 60 m2 • čistiaca hlava s flexibilným kĺ-
bom • systém s 2 nádržami • funkcia samočistenia

EDI 4 
1.598-900.0
Škrabka na ľad
Rotačný disk s robustnými plastovými čepeľami 
• výkonné lítium-iónové články • výdž batéria 
15 min / nabitie • LED ukazovateľ na stroji • jed-
noduchá manipulácia • ochranný kryt

44,99

T 12/1 eco!efficiency 
1.355-135.0
Profesionálny vysávač
Výkon 500 W • sacia hadica a trubica 
• filtračné vrecko • 6-násobný filtrač-
ný systém • hlučnosť 60 dB

289,-

ProNT 200 
1.378-520.0
Profesionálny viacúčelový vysávač
Mokré a suché vysávanie • podlahová hubi-
ca • štrbinová hubica • sacia hadica 2,5 m • 
objem nádoby 20 l • výkon 1350 W 

189,-

Puzzi 8/1 C 
1.100-225.0
Profesionálny tepovač - extraktor
Max. plošný výkon (m²/h) 12 - 18 • nádrž na čistú 
/ špinavú vodu 8/7 l • striekacia hadica s integro-
vaným prívodom vody • výkon turbíny 1200 W • 
nízka hmotnosť len 9,8 kg • hubica na čalúnenie

499,-

T 12/1 
1.355-100.0
Suchý vysávač
Suché vysávanie • 6-násobný filtračný sys-
tém • max. príkon 800 W • objem nádoby 
12 l • hlučnosť 62 dB • dĺžka kábla 12 m

255,-



Dostupnosť akciových produktov a darčekov je limitovaná uvedeným časovým obdobím, prípadne vypredaním zásob a nemusí byť dostupná. Technické parametre výrobkov sú prevzaté z katalógov výrobcov. Predajca sa ospravedlňuje za prípadné 
technické nezrovnalosti. Niektoré obrázky použité v tomto letáku môžu byť len ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajní uvedených 
v letáku. V prípade, že sa výrobok uverejnený v letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, zodpovedná osoba predajne zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Podľa zákona 208/2005 Z. z. o zaobchádzaní 
s elektrozariadeniami a elektroodpadom je v cenách výrobkov zahrnutý recyklačný poplatok podľa sadzobníka pre jednotlivé typy výrobkov.

DUNAJSKÁ STREDA Galantská cesta 22, tel. +421 31 551 54 23, 551 54 27
ŠAMORÍN Kasárenská ul. 16, tel. + 421 31 560 12 22
ŠAĽA Hlavná 61, tel. +421 917 655 544, +421 903 797 938
Tovar nemusí byť ihneď dostupný vo všetkých predajniach. Nedostupný tovar si môžete objednať u personálu predajne.

DO 
50 km

• vyberte si tovar z našej ponuky
• zaplaťte ho priamo na predajni
• tovar odvezieme domov do 50 km

ROZVOZ TOVARU 
ZADARMO DO 50 KM

4

94,99

BP 4 Garden EU
1.645-367
Záhradné čerpadlo
Výkon 1000 W • prietok max. (l/h): 4000 • do-
pravná výška/tlak max. (m/bar): 45 / 4,5 • výš-
ka nasávania 8 m • teplota na prívode, max. 
35 °C • automatické spúšťanie a zastavovanie

Puzzi 10/1 
1.100-130.0
Profesionálny tepovač - extraktor
Max. plošný výkon (m²/h) 20 - 25 • nádrž na 
čistú / špinavú vodu 10/9 l • výkon turbíny 
1250 W • striekacia hadica s integrovaným 
prívodom vody • hubica na čalúnenie

WVP 10 Adv
1.633-560.0
Batériový vysávač okien
Výkonná lítium-iónová batéria 35 min/ 1 nabitie 
• objem nádoby 200 ml • odsávacia hubica 28 
cm • úzka odsávacia hubica 17 cm • súprava so 
sprejovou fľašou Extra • návlek z mikrovlákna • 
mikrofázový návlek • 2x Lithium-ionová batéria • 
nabíjacia stanica • čistiaci prostriedok

599,- 199,- 269,-

BP 5 Home & Garden 
1.645-355.0
Domové a záhradné čerpadlo
Výkon 1000 W • prietok max. (l/h): 6000 • 
dopravná výška/tlak max. (m/bar): 48 / 4,8 
• výška nasávania 8 m • teplota na prívode, 
max. 35 °C • viacstupňový pohon čerpadla

Kärcher 6.295-840.0
Čistič skla (koncentrát) RM 503

Kärcher 6.295-771.0
Tekutý čistič kobercov 
RM 519, 1L 

Kärcher 2.863-215.0
Sada príslušenstva pre parný čistič

31,-

3 bavlnené obrúsky pre podlahovú hubi-
cu, 3 bavlnené poťahy pre ručnú hubicu, 
2 červené a 2 čierne okrúhle kefy

Kärcher 6.905-921.0
2ks utierok z mikrovlákna

21,99

1 utierky na podlahu a 1 návlek 
na ručnú hubicu

Kärcher 2.863-221
Sada na čistenie interiéru auta

15,99

Štetec s tvrdými štetinami na čalúnenie a 
kobercov • sací štetec s mäkkými šteti-
nami na chúlostivé povrchy

Vysúvateľná od 0,6 do 1,5 m • kompatibilita s všetkými 
čističmi okien s odsávaním a vibrujúcou aku stierkou

Predlžovacia súprava 
pre čistič okien

34,99

Kärcher 2.633-144.0 Kärcher 6.959-130.0
2-vrstvové papierové 
filtračné vrecká, 5 ks

9,50

Kärcher 2.885-018.0
Tepovacia hubica na čalúnenie

24,99

Ideálna na čistenie čalúneného nábytku 
a autosedadiel až do hĺbky vlákien

7,99

6,50

Kärcher 6.295-763.0
Čistič dvojkolesových vozidiel

7,49

Šetrne a vysoko účinne odstraňuje typické 
znečistenie, ako je brzdný prach, oder z pne-
umatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.

Kärcher 6.295-750.0
Autošampón 3v1

6,99

Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostrie-
dok na dôkladné umývanie áut. Neškodí 
životnému prostrediu a je šetrný k lakova-
ným a plastovým povrchom.

Kärcher 6.296-048.0
Čistič diskov Premium RM 667

11,99

S maximálnou čistiacou silnou a zložením 
s rýchlym účinkom. Inteligentná zmena 
farby udáva aktívnu dobu pôsobenia.

Kärcher 6.296-107.0
Čistič a ochrana kokpitu vozidla

8,99

Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a 
gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné 
povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú 
príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.

Kärcher 6.296-105.0
Čistič autoskiel

7,99

Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez 
šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje 
hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty.

Umožňuje lepšie stekanie dažďovej vody 
a odďaľuje opätovné znečistenie.

Mimoriadne rýchle schnutie a dôkladné 
čistenie.

Vrecká sa vyznačujú vysokou odolnosťou 
a spoľahlivo zadržia aj jemný prach.


