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KÄRCHERartyku³ ppromocyjny

Urz¹dzenia wysokociœnieniowe s¹

obecnie najpopularniejszymi narzêdziami

w utrzymaniu czystoœci wokó³ domu.

Ogromne zró¿nicowanie rynkowej oferty

tych urz¹dzeñ pozwala ka¿demu znaleŸæ

w³aœciwy dla jego potrzeb i odpowiedni do

konkretnych wymagañ model. Pomimo ¿e

zasada dzia³ania wszystkich urz¹dzeñ wy-

sokociœnieniowych jest taka sama, to jed-

nak ró¿nice w parametrach technicznych

i wyposa¿eniu wp³ywaj¹ na poziom cza-

soch³onnoœci i zakres prac czyszcz¹cych,

jakie mo¿na wykonaæ urz¹dzeniem wyso-

kociœnieniowym. Które zatem urz¹dzenie

wybraæ? Najmocniejszym argumentem za

stosowaniem w pracach porz¹dkowych

wokó³ domu urz¹dzeñ wysokociœnienio-

wych Kärcher jest trzykrotne god³o Z³oty

Laur Konsumenta oraz Grand Prix 2007,

przyznane firmie Kärcher przez u¿ytkowni-

ków urz¹dzeñ w rankingu prowadzonym

od 2005 roku przez redakcjê Przegl¹du

Gospodarczego.

W ofercie firmy znajduje siê ca³a gama

modeli zró¿nicowanych pod k¹tem para-

metrów technicznych i wyposa¿enia (a w

efekcie i ceny), od urz¹dzeñ klasy podsta-

wowej (seria K 2, np. K 2.59 M EPC, któ-

rego mobilnoœæ, niewielkie rozmiary, niska

waga, wyjmowany zbiornik œrodka czysz-

cz¹cego oraz Soft Bag u³a-

twiaj¹ zarówno prace po-

rz¹dkowe jak i przechowy-

wanie urz¹dzenia), przez

modele kompaktowe (se-

ria K 3, K 4), klasy komfort

(seria K 5, K 6, np. K 5.91 M

Plus o wysokich parame-

trach u¿ytkowych, w tym

m.in. wbudowane dwa

zbiorniki œrodka czyszcz¹-

cego, Soft Bag – specjalna

siatka na wyposa¿enie na

obudowie urz¹dzenia) oraz super dla naj-

bardziej wymagaj¹cych u¿ytkowników

(np. K 7.85 M Plus – charakteryzuj¹cy siê

doskona³ymi parametrami pracy, szero-

kim wyposa¿eniem standardowym i wy-

ró¿niaj¹cym wzornictwem uhonorowa-

nym Design Award Winner przez Industrie

Forum Design Hannower). Wszystkie mo-

dele ciœnieniówek Kärcher ³¹czy wysoki

komfort obs³ugi i troska o œrodowisko na-

turalne (w myciu wysokociœnieniowym zu-

¿ywa siê do 80% mniej wody ni¿ podczas

mycia z wykorzystaniem zwyk³ego wê¿a

ogrodowego), o skutecznoœci czyszcze-

nia ju¿ nawet nie wspominaj¹c. 

Aby u³atwiæ czyszczenie technologi¹

wysokociœnieniow¹ np. tarasów, patio,

drzwi gara¿o-

wych czy elewa-

cji – Kärcher po-

leca specjalne

wyposa¿en ie

dodatkowe do

urz¹dzeñ wyso-

kociœnieniowych

– T-Racer. Wyko-

rzystuj¹c je czy-

œci siê skutecz-

nie i szybko. Do-

datkowo, dziêki

swej budowie 

T-Racer zapo-

biega rozchlapy-

waniu siê brud-

nej wody (np. na

œwie¿o odnowion¹ elewacjê). Maj¹c na

uwadze zró¿nicowane potrzeby klientów

wynikaj¹ce z ró¿nej wielkoœci czyszczo-

nych powierzchni w ofercie znajduj¹ siê

modele o zró¿nicowanej szerokoœci g³owi-

cy czyszcz¹cej: od najmniejszych T100

do najbardziej rozbudowanych T 300. 
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