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ODSTAW MIOTŁĘ W KĄT! 
POSTAW NA ZAMIATARKĘ

W otoczeniu domu jest zwykle wiele do zrobienia. 

Trzeba zatroszczyć się o ogród oraz o czystość 

ścieżek, podjazdu czy patio. W tym drugim zdaniu 

warto postawić na nowoczesne rozwiązanie, jakim 

jest zamiatarka. Praca tym urządzeniem jest 5 razy 

szybsza i tak wygodna, że bez żalu odstawisz starą, 

wysłużoną miotłę w kąt. Firma Kärcher ma w swojej 

ofercie bogaty wybór tych urządzeń. Nowością są 

dwie wersje bestsellerowej zamiatarki S 650. 

Czym charakteryzują się zamiatarki Kärcher

i dlaczego warto je mieć? 

Zamiatarki znacznie przyspieszają sprzątanie, sku-

tecznie zamiatają alejki i podjazdy, zbierając liście, 

papiery, kapsle, a nawet piasek i żwir. Istotne jest 

również to, że nie wzniecają kurzu. Warto dodać, 

że zanieczyszczenia zbierane są do specjalnego 

pojemnika. Zamiatarki ręczne całkiem dobrze radzą 

sobie na różnego rodzaju nawierzchniach, szcze-

gólnie w zakamarkach, dzięki temu, że wyposażone 

są w jedną lub dwie szczotki boczne (S 650 posiada 

dwie szczotki boczne). Zamiatarkę można przecho-

wywać w pozycji pionowej dzięki czemu zajmuje 

ona mniej miejsca. W ten sposób bez problemu 

zmieści się pod ścianą w garażu. Są one także wypo-

sażone w ergonomiczny uchwyt prowadzący, który 

możemy dopasować do swojego wzrostu. Zbiornik 

zanieczyszczeń wykonany z lekkiego tworzywa 

sztucznego można wyjąć jedną ręką. Równie łatwe 

jest jego opróżnianie. Wystarczy zdjąć go z ramy 

zamiatarki i wyrzucić śmieci bezpośrednio do kosza. 

Zamiatarka S 750 posiada dodatkowo regulację naci-

sku szczotki bocznej, dzięki czemu możemy ja dosto-

sować do rodzaju sprzątanych zanieczyszczeń.

Idzie nowe!

Ergonomiczny model zamiatarki jakim jest wypo-

sażona w dwie szczotki boczne S 650 zyskał nowe 

wersje. Pierwszą z nich jest S 650 2w1. Model ten 

jest wyposażony dodatkowo (poza dwiema standar-

dowymi szczotkami) w dwie specjalne wymienne  

szczotki przeznaczone do zbierania mokrych zanie-

czyszczeń. Twarde szczotki doskonale poradzą sobie 

z mokrymi zabrudzeniami, co przydaje się zwłaszcza 

jesienią, gdy nasz podjazd czy ścieżki szpecą liście. 

Urządzenie posiada 4-stopniową regulację uchwytu 

co pozwala go dopasować do wzrostu osoby obsłu-

gującej. Drugą nowością w ofercie jest model S 650 

Plus. Zamiatarka wyposażona jest w dwie szczotki 

boczne i ma szerokość roboczą równą 650 mm. 

Pozwala ona na zamiatanie dużych powierzchni oraz 

docieranie do krawędzi i narożników. Idealnie nadaje 

się do sprzątania wszystkich powierzchni od 40 m². 

W zestawie wersji Plus znajduje się chwytak do śmie-

ci z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na 

zamiatarce. Dbałość o porządek na posesji procen-

tuje. Dzięki zamiatarkom otoczenie domu wygląda 

zawsze schludnie i robi doskonałe wrażenie.

n   KÄRCHER Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, Biuro obsługi klienta: +48 12 63 97 105 lub 801 811 234, faks +48 12 63 97 123, e-mail: biuro@pl.kaercher.com
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K 5 Full Control Plus Home. Niezawodna maszyna o wydajności do 40 m²/h, wy-

posażona w chłodzony wodą, trwały silnik. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full 

Control Plus pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptyma-

lizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie naj-

lepszy. Regulacja ciśnienia wody i dozowanie środka czyszczącego jest realizowane 

za pomocą przycisków +/- na nowym pistolecie Full Control Plus. 

K 4 Premium Full Control Home. Urządzenie z dobrymi parametrami pracy oraz 

bogatym wyposażeniem pomoże Ci umyć samochód, rower, taras, meble ogrodowe, 

czy drewniane ogrodzenie. Pistolet wysokociśnieniowy pozwala zapobiec uszkodze-

niu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, dla uzyskania 

jak najlepszego rezultatu pracy. Urządzenie dostępne w zestawie do czyszczenia 

domu – dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. 

K 7 Premium Full Control Plus. Wyjątkowo mocna i niezawodna maszyna wypo-

sażona w chłodzony wodą, trwały silnik. Wydajność powierzchniowa tego urządzenia 

sięga 60 m²/h. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control Plus pozwala zapobiec 

uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak 

by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. 

Odkurzacz uniwersalny WD 5 Premium. Dzięki na nowo zaprojektowanemu 

silnikowi, konstrukcji i akcesoriom, odkurzacz charakteryzuje się wysoką siłą ssania. 

Bogate wyposażenie standardowe gwarantuje szeroki zakres zastosowań w domu 

i w jego otoczeniu. Płaski filtr falisty jest mocowany w specjalnej kasecie – innowa-

cyjna i opatentowana przez Kärcher technologia szybkiego i łatwego wyjmowania 

filtra bez kontaktu z brudem: wystarczy wysunąć i wyjąć kasetę z filtrem.

Odkurzacz uniwersalny WD 3 P Workshop. Odkurzacz doskonale sprawdza się 

w przydomowym warsztacie majsterkowicza przy usuwaniu zanieczyszczeń po piłowa-

niu, cięciu, wierceniu czy szlifowaniu oraz w trakcie  tych prac. Posiada aktywne gniaz-

do do podłączania elektronarzędzi. W wyposażeniu zestaw akcesoriów do odkurzania 

w warsztacie. Podłączenie elektronarzędzi do odkurzacza umożliwia odsysanie zabru-

dzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach. 

Odkurzacz uniwersalny WD 6 Premium. Wysoka siłą ssania i bogate wyposażenie 

standardowe gwarantuje szeroki zakres zastosowań w domu i w jego otoczeniu. 

Funkcja automatycznego oczyszczania filtra – po trzykrotnym naciśnięciu specjalne-

go przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszy-

nie pełną siłę ssania. W standardzie znajduje się 30 litrowy zbiornik na zanieczysz-

czenia wykonany ze stali szlachetnej i wąż ssący o długości 2,2 m. 

Zamiatarka domowa S 750. Pozwala z łatwością posprzątać wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczenia na tarasie czy podjeździe. S 750 wraz ze szczotką boczną ma szero-

kość roboczą równą 700 mm, co doskonale sprawdza się w zamiataniu dużych po-

wierzchni. Bez niej zaś, szerokość robocza wynosi 480 mm, co z kolei umożliwia 

wygodne docieranie do narożników i krawędzi. Dodatkowo nacisk bocznej, składanej 

szczotki można ustawić przy użyciu odpowiedniego przycisku. 

Zamiatarka domowa S 650. Zamiatarka S 650 wyposażona jest w dwie szczotki 

boczne i ma szerokość roboczą równą 650 mm. Pozwala na zamiatanie dużych po-

wierzchni od 40 m². Zamiatarkę można wygodnie przechowywać w pozycji piono-

wej, przy ścianie w garażu: zajmuje niewiele miejsca. Zbiornik zanieczyszczeń można 

przy opróżnianiu odstawiać w pozycji pionowej, a jego zawartość nie rozsypie się.

Zamiatarka domowa S 550. Zamiatarka S 550 wraz ze szczotkami bocznymi ma 

szerokość roboczą równą 550 mm. Pozwala na zamiatanie dużych powierzchni oraz 

docieranie do krawędzi i narożników. Zamiatarka idealnie nadaje się do sprzątania 

wszystkich powierzchni od 30 m². Zamiatarka S 550 posiada 4-stopniowy regu lowa-

ny i ergonomiczny uchwyt, który umożliwia dostosowanie urządzenia do wzrostu 

użytkownika.
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