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KÄRCHER GmbH pierwszego na wiecie urz -

dzenia wysokoci nieniowego dla domu! A to 

oznacza, e KÄRCHER wykreowa  ca kowicie 

nowy segment rynku – rynek konsumencki 

dla wysokoci nieniowych urz dze  czysz-

cz cych! Dzi , 25 lat pó niej – tak-

e w Polsce – s owo KÄRCHER 

jest synonimem urz dzenia pra-

cuj cego wod  pod wysokim ci-

nieniem – dobrze znanej myj-

ki ci nieniowej!  I to w a nie te 

urz dzenia marki KÄRCHER od 

lat uzyskuj  w polskich konkur-

sach o Laur Konsumenta – naj-

wy sze trofea (Z oty Laur i Grand 

Prix Laur Konsumenta). 

Mo e tak e dlatego, e

stosowanie ci nieniówek 

KÄRCHER jest nie tylko 

skuteczne, ale ogranicza a

do 80% zu ycie wody w przy-

domowych pracach czyszcz cych! Uzyskana 

oszcz dno  to nie tylko pieni dze, to nasz wk ad 

w ochron rodowiska! Urz dzenia wysokoci -

nieniowe s  obecnie najpopularniejszymi na-

rz dziami w utrzymaniu czysto ci wokó  domu. 

Ogromne zró nicowanie rynkowej oferty tych 

urz dze  pozwala ka demu znale  w a ciwy 

do jego potrzeb i odpowiedni do konkretnych 

wymaga  model. Pomimo e zasada dzia ania 

wszystkich urz dze  wysokoci nieniowych jest 

taka sama, to jednak ró nice w parametrach tech-

nicznych i  wyposa eniu wp ywaj  na poziom 

czasoch onno ci i zakres prac czyszcz cych, ja-

kie mo na wykona  urz dzeniem wysokoci nie-

niowym.  Które zatem urz dzenie wybra ?

25-lecie rynku konsumenckiego urz dze  wy-

sokoci nieniowych firma KÄRCHER wi tu-

je, oferuj c Pa stwu specjalny, jubileuszowy 

model urz dzenia czyszcz cego wysokim ci-

nieniem wody – K 5.55 Jubilee. Ten daleki na-

st pca historycznie pierwszej ci nieniówki dla 

domu (1984 – HD 555: 55 barów, 500 l/h) oferu-

je Pa stwu skuteczno  i komfort (2009 – K 5.55

Jubilee: 135 barów, 460 l/h)! Pionowa konstruk-

cja, wygodny uchwyt i du e ko a u atwiaj ce 

transport i przemieszczanie, specjalne uchwy-

ty na przechowywanie wyposa enia to pod-

stawowe cechy zwi kszaj ce komfort pracy 

urz dzeniem. A wyposa enie w aluminiow

pomp , silnik indukcyjny, pistolet spryskuj cy z 

9-metrowym w em wysokoci nieniowym, lan-

c  Variopower i lanc  z dysz  rotacyjn  gwaran-

tuj  skuteczno  czyszczenia ka dej powierzch-

ni wokó  domu. KÄRCHER oferuje pe n  gam

urz dze  ci nieniowych do zastosowa  kon-

sumenckich, wykorzystuj c w asne do wiad-

czenia z produkcji urz dze  wysokoci nienio-

wych do zastosowa  profesjonalnych! Teraz ze 

spokojem mo ecie Pa stwo wybiera  pomi dzy 

wi ksz  i mniejsz  moc  lub szerok  gam  do-

datkowego wyposa enia, aby wybrane urz dze-

nie spe ni o wszystkie Pa stwa oczekiwania. 

Wszystkie modele ci nieniówek Kärcher czy 

wysoki komfort obs ugi i troska o rodowisko 

naturalne, o skuteczno ci czyszczenia ju  na-

wet nie wspominaj c! Dla takiego „pomocnika” 

znajdzie si  miejsce w ka dym gara u!

A jak korzysta  z wysokoci nieniowych urz -

dze  KÄRCHER, aby:

 umy  samochód:

spryska  samochód, od maski po baga nik, roz-

tworem rodka czyszcz cego Kärcher, nanosz c

go od do u karoserii a  po dach, aby roztwór jak 

najd u ej dzia a  na powierzchni . Nast pnie 

sp uka  auto p askim strumieniem wysokoci -

nieniowym, zachowuj c bezpieczny dla lakie-

ru. dystans  20–30  cm  dyszy  od  karoserii. Do 

czyszczenia „brudasów” KÄRCHER poleca spe-

cjalne akcesoria, w tym szczotki p askie i obro-

towe – efekt mycia gwarantowany!

 wyczy ci  kosiark  (po uprzednim zapozna-

niu si  ze wskazaniami producenta!):

silnym strumieniem wody o k cie 25°, aby usu-

n   resztki trawy przylegaj ce do no a i kor-

pusu. Strumie  kierowa  pod niewielkim k -

tem   z odleg o ci oko o 20–30 cm. Dzi ki temu, 

woda sp ywa z boku, nie pryskaj c na wszyst-

kie strony. Urz dzeniem wysokoci nieniowym 

mo na umy  tak e inne sprz ty ogrodnicze, 

a nawet grill! 

 umy  pojemnik na mieci:

z u yciem rodka czyszcz cego. Praca w trybie 

niskiego ci nienia wody pozwoli urz dzeniu 

na zassanie rodka czyszcz cego, a nast pnie 

naniesienie roztworu na cianki pojemni-

ka. Z kolei sp ukanie powierzchni nast puje 

strumieniem wody pod wysokim ci nieniem. 

Warto wyposa y  si  w elastyczn  lanc  z dy-

sz  rotacyjn , która dobrze przys u y si  tak-

e myciu podwozia samochodu!

 usun  mech z chodników:

najskuteczniej dysz  rotacyjn , kieruj c  stru-

mie  wody pionowo z odleg o ci 20–30 cm od 

pod o a. Powierzchni  czy ci  pasami na za-

k adki.  

Jubileuszowe K 5.55 Jubilee oraz wszystkie mo-

dele myjek domowych KÄRCHER z oznakowa-

niem Plus maj  w standardzie wyposa enia t

bardzo skuteczn  dysz  rotacyjn !

Wiemy, co polecamy – wysokoci nieniowe 

urz dzenia czyszcz ce KÄRCHER od 25 lat 

dbaj  o czysto  w domach na ca ym wiecie!

KÄRCHER Sp. z o.o.
www.karcher.pl, 0801 811 234

25 lat urz dze  KÄRCHER dla domu
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