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ARTYKU  PROMOCYJNY KÄRCHER

DOM A  L NI!
Elewacja to wizytówka ka dego domu. 
Element ten jest widoczny z daleka i dlate-
go dba o  o to by nie szpeci y go zabrudze-
nia jest tak istotna. Jak mówi znane przy-
s owie: „Jak Ci  widz , tak Ci  pisz ” i jest 
w tym sporo prawdy. Je li chcesz by Twój 
dom robi  doskona e wra enie i pozytywnie 
wiadczy  o Tobie, to powiniene  zadba

o stan elewacji zw aszcza po zimie, gdy 
znajduj  si  na niej liczne zabrudzenia po-
chodz ce z opadów niegu i deszczu. W jaki 
sposób najlepiej to zrobi ? Z pomoc  myj-
ki ci nieniowej linii Full Control Plus mar-
ki Kärcher! To gwarantuje, e praca b dzie 
krótka, a efekty wprawi  w zachwyt zarów-
no odwiedzaj cych Ci  go ci, jak i prze-
chodniów oraz oczywi cie spostrzegaw-
czych s siadów. 

Zabrudzenia atmosferyczne, b oto, osady 
z soli oraz mech i algi szpec  elewacj  domu, 
podjazd, taras czy ogrodzenie. Najszybciej 
i naj atwiej mo na je usun  za pomo-
c  wody pod wysokim ci nieniem i odpo-
wiednio dobranych preparatów do czysz-
czenia i piel gnacji takich powierzchni jak 
kamie , drewno czy tworzywa sztuczne. 
Myjka ci nieniowa doskonale sprawdzi si
te  w ogrodzie, np. do mycia mebli czy na-
rz dzi ogrodowych. Do wszystkich powy -
szych prac szczególnie polecamy wysokoci-
nieniowe urz dzenia z innowacyjnej linii 

Kärcher Full Control Plus, które dzi ki mo -
liwo ci sterowania parametrem ci nienia 
i podawaniem rodka czyszcz cego z pozio-
mu pistoletu gwarantuj  intuicyjn  i komfor-
tow  obs ug .

Wokó  domu mamy do czynienia z wielo-
ma powierzchniami z kamienia, czy to mu-

rek w ogrodzie, czy cie ka, czy te  elewa-
cja. Doskonale sprawdzi si  tu rodek do 
czyszczenia kamienia 3 w 1 marki Kärcher.
Efektywnie usuwa zanieczyszczenia at-
mosferyczne oraz mchy z kamiennych po-
wierzchni, dzi ki czemu idealnie oczy ci 

Po zimie posesja i dom 
wymagaj  szczególnej 
troski. Elewacja domu, 
okna, podjazd, taras 
i ogrodzenie potrzebuj
gruntownego czyszczenia. 
Trzeba usun  mech oraz 
li cie, które za cieli y trawnik 
pó n  jesieni  czy przetka
rynny. We wszystkich 
tych pracach niezb dne 
oka  si  urz dzenia 
wysokoci nieniowe oraz 
odkurzacze uniwersalne. 
Warto pozna  ich zalety 
i przekona  si , jak s
skuteczne. 

Powitaj wiosn
z odkurzaczami WD i myjkami Full Control!
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wszelkie kamienne konstrukcje wokó  na-
szego domu. Preparat tworzy na powierzchni 
pow ok  ochronn  zapobiegaj c  narastaniu 
alg i mchu oraz opó niaj c  proces ponow-
nego zabrudzenia wskutek dzia ania czynni-
ków atmosferycznych.

Myjka ci nieniowa doskonale nadaje si
te  do czyszczenia drewnianych mebli ogro-
dowych, czy drewnianego tarasu. Drewno 
jest materia em delikatnym, o który trzeba 
szczególnie dba . Doskonale nadaje si  do 
tego preparat do czyszczenia drewna 3 w 1
marki Kärcher. Skutecznie usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia w tym olejowe, t uszczo-
we, mineralne oraz emisyjne. Jest wyj tkowo 
wydajny i skuteczny, a dodatkowo zapewnia 
ochron  przed promieniowaniem UV zapo-
biegaj c ciemnieniu drewna. 

NIEZAWODNE, 
PRAKTYCZNE 
I NA KA D  KIESZE
Odkurzacze WD sprawdzaj  si  zarówno 
w domu jak i w jego otoczeniu: usuwaj c za-
nieczyszczenia z podjazdu, alejek ogrodo-
wych, tarasu czy gara u. Bez trudu zbieraj
wod , mieszaniny suchych i mokrych zanie-
czyszcze , takich jak b oto oraz suche mie-
ci, a w przypadku bardziej zaawansowanych 
modeli nawet py . Ich zalet  s  wysoka trwa-
o , wielofunkcyjno  i wyj tkowo korzyst-

na cena w stosunku do jako ci. To wszyst-
ko czyni je odkurzaczami dla ka dego. 
Dodatkowo dost pna w modelach od WD 3
wzwy , funkcja wydmuchu jest przydatna 
kiedy nie chcemy zbiera mieci do zbiorni-
ka. Oznacza to atwe usuwanie zanieczysz-

cze  nagromadzonych na Twojej posesji pod-
czas zimy, na przyk ad zesch ych li ci.

Odkurzacz WD jest te  niezast pionym 
pomocnikiem przy odkurzaniu wn trza 
samochodu. Dzi ki doskona ym parame-
trom pracy skutecznie odsysa mieci z tapi-
cerki, dywaników oraz baga nika. Modele 
z oznaczeniem CAR dodatkowo posiadaj
w wyposa eniu p ask  ssawk  samochodo-
w  oraz ssawk  szczelinow  która u atwia 
odkurzanie trudnodost pnych miejsc, na 
przyk ad pomi dzy fotelami.

Dzi ki urz dzeniom Kärcher, wiosenne 
porz dki na posesji stan  si  prostsze, mniej 
czasoch onne i b d  wymaga y znacznie 
mniejszego wysi ku. 

www.karcher.pl
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