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NOWA LINIA DOMOW YCH URZĄDZEŃ 
W YSOKOCIŚNIENIOW YCH KÄRCHER!

Kärcher w 2014 wprowadził zmianę w oznakowaniu 

oferty myjek ciśnieniowych do zastosowań domo-

wych. Zmiana służyć ma wygodzie konsumenta, 

który samodzielnie i bez kłopotu będzie mógł doko-

nać wyboru odpowiedniego modelu urządzenia 

bezpośrednio przy półce sklepowej. Wybór optymal-

nego do potrzeb urządzenia spośród 4 klas: K2, K4, 

K5 i K7 umożliwią czytelne grafiki zamieszczone na 

opakowaniu. Cały zsynchronizowany system ikonek 

ułatwi zarówno identyfikację potrzeb jak i wybór, 

optymalnego do potrzeb, urządzenia. Także pod 

kątem rodzaju czyszczonej powierzchni i czasu jaki 

właściciel urządzenia będzie mógł poświęcić na 

sprzątanie! W każdej klasie myjek (K2, K4, K5, K7) 

konsument będzie miał dalszy wybór, gdyż linie 

urządzeń zostały zaprojektowane tak, by spełniały 

różnorodne wymagania klientów.  Wybierając linię 

Standard, użytkownik ma zagwarantowane to, co 

niezbędne dla mycia wysokociśnieniowego.

Linia Compact została zaprojektowana pod kątem 

wysokiej mobilności, kompaktowych rozmiarów 

i łatwości przechowywania oraz pracy w pozycji 

poziomej. Poza kompaktową budową maszyny 

posiadają liczne zalety takie jak: silnik chłodzony 

wodą, system quick connect, pompę ssąco-tłoczącą 

czy trwałą konstrukcję.

Linia Premium to atrakcyjny design odpowiadający 

funkcjonalności urządzenia. Linia ta została zaprojek-

towana pod kątem przyjazności obsługi, bogatego 

wyposażenia i wszechstronności zastosowań. 

Linia eco!ogic zapewnia pracę z pełną troską o śro-

dowisko naturalne. Linia ta zapewnia zmniejszony 

pobór energii elektrycznej oraz mniejsze zużycie 

wody. Urządzenia te przeznaczone są w szczegól-

ności dla tych, którym szczególnie bliska jest idea 

zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo w ramach każdej linii możliwy jest 

wybór zestawu Dom lub Samochód, które wyposa-

żone są w specjalne akcesoria. Zestaw Dom składa 

się m.in. z T-Racera do czyszczenia powierzchni 

płaskich np.: elewacji, tarasu czy podjazdu. Zestaw 

Samochód ze względu na wyposażenie w liczne 

akcesoria tj. lancę pianową, szczotkę obrotową czy 

szampon samochodowy 3 w 1, idealnie nadaje się 

do czyszczenia samochodów.

n   KÄRCHER Sp. z o.o.
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Kärcher, K 7 Premium eco!ogic Dom. Urządzenie wysokociśnieniowe impo-

nujące wysokimi parametrami pracy, wyjątkowym wzornictwem oraz bogatym wyposaże-

niem. Aktywacja trybu eco zmniejsza zużycie wody i energii elektrycznej o 20%, a urządze-

nie doskonale sprawdza się podczas usuwania uporczywych zabrudzeń, jak i codziennych 

lekkich prac, nie generując zbyt wysokich wydatków. Trwałość i wysoką niezawodność 

urządzenia zapewnia chłodzony wodą, mocny silnik i najwyższej jakości.

Kärcher, K4 Premium eco!ogic DOM. Urządzenie wysokociśnieniowe z try-

bem eco (spadek zużycia wody i energii elektrycznej o 20%. Polecane jest do mycia średnich 

i dużych samochodów osobowych, tarasu, mebli ogrodowych, grilla oraz kamiennego 

ogrodzenia czy schodów. Pracę ułatwiają liczne udogodnienia, takie jak Plug ‚n’ Clean − 

system podawania środków czyszczących bezpośrednio z opakowania, system szybkozłączy 

Quick Connect czy pokrętło dozowania środka czyszczącego.

Kärcher, MV 5 Premium. Odkurzacz uniwersalny dedykowany do utrzymania 

czystości w domu i jego otoczeniu − zbiera suchy i wilgotny brud oraz wodę. Funkcja wy-

dmuchu umożliwia usuwanie liści w jedno miejsce, bez potrzeby zasysania ich do zbiornika. 

Zaczep na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas przerw 

w pracy. Podłączenie elektronarzędzi do odkurzacza przez specjalne gniazdo umożliwia 

odsysanie na bieżąco zabrudzeń powstających podczas pracy.

Kärcher, K2 Premium Samochód. Urządzenie wysokociśnieniowe o kompak-

towych wymiarach, niewielkim ciężarze oraz bogatym wyposażeniu standardowym. Po-

ręczne, łatwe w obsłudze i przechowywaniu urządzenie sprawdza się w czyszczeniu mebli, 

narzędzi ogrodowych, tarasów, rowerów. Dodatkowy Zestaw Samochód (środek czyszczący, 

dysza do pianowania i szczotka) usunie zabrudzenia z auta i motocykla. Udogodnieniem jest 

wyjmowany, łatwy do opróżnienia i wyczyszczenia zbiornik na detergent.

Kärcher, AD 3.200. Odkurzacz kominkowy AD 3.200 idealnie nadaje się do usuwania 

popiołu i suchych zabrudzeń. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą a system filtrów pozwala 

na zasysanie dużych ilości popiołu. Dzięki metalowemu zbiornikowi odkurzacz jest maksy-

malnie bezpieczny. Zagięta końcówka węża ssącego ułatwia odkurzanie w narożnikach 

i w trudno dostępnych miejscach w kominku. W wyposażeniu modelu AD 3.200 znajdują się 

dwie rury ssące oraz ssawka podłogowa.

Kärcher, K 5 Kompakt Dom & Samochód. Lekkie urządzenie mobilne 
o kompaktowej budowie i wysokiej skuteczności czyszczenia. Dzięki doskonałej jakości 

wykonania i chłodzonemu wodą silnikowi, urządzenie jest niezawodne w eksploatacji. 

Zestaw Dom i Samochód w komplecie − środki czyszczące do czyszczenia kamienia i szam-

pon samochodowy, dysza do pianowania, szczotka oraz T-Racer T 250 do mycia powierzch-

ni płaskich.

Kärcher, DS 5.800. Odkurzacz z filtrem wodnym DS 5.800 przynosi ulgę wszystkim 

alergikom. Dzięki zastosowaniu wielostopniowego systemu filtracji, wszelkie drobne czą-

steczki kurzu, bakterie, zarodniki grzybów, roztocza czy pyłki kwiatowe zatrzymywane są 

w odkurzaczu! DS 5.800 skutecznie odkurza wszystkie popularne rodzaje podłóg domowych 

np. dywany, tapicerkę i podłogi twarde. Odkurzacz umożliwia również zbieranie niewielkich 

ilości wody (do 0,5 l). 

Kärcher, SC 1.020. Parownica SC 1.020 skutecznie czyści gorącą parą wodną wszelkie 

powierzchnie wodoodporne: od podłóg i okien, przez kabiny prysznicowe, sanitariaty, pie-

karniki i okapy, aż po armaturę kuchenną i łazienkową. Czyszczenie gorącą parą wodną to 

rozwiązanie ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia domowników. Nauk owe badania prze-

prowadzone przez Instytut Higieny i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bonn potwier-

dziły skuteczność bakteriobójczą parownicy na poziomie 99,99%,

Kärcher, WV 50 plus. Myjka do okien WV 50 znakomicie skraca czas pracy, zapew-

niając wysoką skuteczność i komfort mycia okien. Urządzenie przeznaczone jest do mycia 

wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych, luster, a także fliz. Czyszczoną powierzchnię 

wystarczy spryskać środkiem czyszczącym w sprayu, pozostawić na chwilkę a następnie, 

w razie potrzeby, przetrzeć przy pomocy ściereczki z mikrofibry. Na koniec wystarczy zebrać 

wodę przy pomocy urządzenia, który działa niczym odkurzacz wciągając wodę. 
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