
BUDUJEMY DOM 9/2016186

ARTYKU  PROMOCYJNY KÄRCHER  

ZAMIATARKI MARKI 
KÄRCHER – 5 RAZY 
SZYBSZE NI  TRADYCYJNA 
MIOT A
 Jesieni  zamiatanie chodników czy cie-
ek bywa bardzo m cz cym zaj ciem. 

Rozwi zaniem tego problemu jest zamia-
tarka. Sprawia ona, e praca jest nie tyl-
ko bardziej komfortowa, ale i du o szyb-
sza ni  przy u yciu tradycyjnej miot y. 
Kärcher – specjalista w dziedzinie utrzy-
mania czysto ci posiada w swojej ofercie 
trzy modele ergonomicznych urz dze ,
które wa  tylko 11 kg – S 550, S 650 oraz 
13 kg – S 750. 

Model S 650 posiada szczotk  walcow
oraz szczotki boczne, które nap dzane s
przez dwa du e ko a. To zapewnia stabil-
no  i wspania e rezultaty zamiatania na-
wet na zakr tach. Modele S 550 i S 650 
maj  16-litrowy pojemnik na zanieczysz-
czenia, który mo e sta  samodzielnie i jest 
wyj tkowo atwy w opró nianiu. Podwozie 
zamiatarek jest wykonane z wysokiej jako-
ci tworzywa sztucznego, które jest odpor-

ne na uderzenia, wilgo  oraz zmiany tem-
peratury. 

Z kolei model S 750 posiada regula-
cj  docisku szczotki bocznej do pod o-
a, dzi ki czemu mo emy dopasowa

go do naszych indywidualnych potrzeb. 
Zamiatarka S 750 zosta a te  wyposa o-
na w pojemny, 32-litrowy zbiornik umo -
liwiaj cy zebranie du ej ilo ci mieci 
bez konieczno ci cz stego opró niania. 
Zamiatarki mo na przechowywa  w pozy-
cji pionowej, co sprawia, e zajmuj  ma o

miejsca i z atwo ci  zmieszcz  si  w ka -
dym gara u.

URZ DZENIA 
WYSOKOCI NIENIOWE FULL 
CONTROL – NIEZAST PIONE 
W MYCIU KOSTKI BRUKOWEJ
Urz dzenia linii Full Control s  bardzo uni-
wersalne i nadaj  si  do czyszczenia bar-
dzo wielu powierzchni. Jednym z mo li-
wych zastosowa  urz dzenia jest w a nie 
mycie kostki brukowej. W urz dzeniach 
Full Control ci nienie wody mo na ustawi ,
w zale no ci od czyszczonej powierzch-
ni, poprzez przekr cenie lancy. Sugestywne 
piktogramy (p otek, samochód i ciana) po-
kazuj  na wy wietlaczu jaki poziom ci nie-
nia zosta  wybrany. Przyk adowo, kiedy na 
wy wietlaczu pojawia si  symbol przedsta-
wiaj cy cian , to oznacza, e ci nienie jest 
ustawione na maksymalny poziom i mo e-
my czy ci  twarde, odporne powierzchnie 
np. kostk  brukow . Urz dzenia posiada-
j  opcj  podawania rodka czyszcz cego po 
przekr ceniu lancy – wszystko wi c mo e-
my zrobi  korzystaj c tylko z pistoletu i lan-
cy – dzi ki czemu mamy wszystko pod kon-
trol .

Wszystkie urz dzenia w standardzie po-
siadaj  tj. lanc  rotacyjn  i lanc  Vario 
Power z piktogramami. Lanca rotacyj-

na, która pracuje wiruj cym strumieniem 
punktowym s u y do czyszczenia najbar-
dziej uporczywych zabrudze  i pracujemy 
ni  na najwy szych obrotach. Lanca Vario 
Power produkuje strumie  p aski, który 
umo liwia bardzo precyzyjne czyszczenie. 

Kolejn  zalet  urz dze  Full Control 
jest to, e posiadaj  one silniki ch odzo-
ne wod . Zanim woda zostanie u yta 
do czyszczenia, przep ywa przez silnik, 
ch odz c go. Zapewnia to wysok  wydaj-
no  i trwa o  tych urz dze . W wersji 
Home urz dzenie dost pne jest z akceso-
rium do czyszczenia powierzchni p askich 
– T-Racer. Pozwala ono na szybkie, atwe 
i bez rozprysków wody, czyszczenie ele-
wacji czy tarasów, w czasie znacznie krót-
szym ni  za pomoc  lancy. 

Czysta kostka brukowa z Kärcher
Jesie  to czas wzmo onych prac 
wokó  domu. Dbamy w tym czasie 
o nasze otoczenie, przygotowuj c
si  na nadej cie zimy. W jaki sposób 
zadba  o wy o one kostk  brukow
podjazdy, cie ki czy chodniki? 
To proste z urz dzeniami marki 
Kärcher. Li ci i innych zanieczyszcze
pozb dziemy si  za pomoc
domowej zamiatarki, a wymy  kostk
pomo e nam urz dzenie ci nieniowe 
z serii Full Control.
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