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25-lecie rynku 

konsumenckie-

go urz dze  wyso-

koci nieniowych 

firma KÄRCHER 

wi tuje, oferu-

j c Pa stwu spe-

cjalny, jubile-

uszowy 

model 

urz -

dzenia 

czyszcz ce-

go wysokim ci nie-

niem wody – K 5.55 Jubilee. 

Ten daleki nast pca historycznie pierw-

szej ci nieniówki dla domu (1984 – HD 555: 

55 barów, 500 l/h) oferuje Pa stwu skutecz-

no  i komfort (2009 – K 5.55 Jubilee: 135 ba-

rów, 460 l/h)! Pionowa konstrukcja, wygod-

ny uchwyt i du e ko a u atwiaj ce transport 

i przemieszczanie, specjalne profile na obudo-

wie 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, 

lanc  Variopower i lanc  z dysz  rotacyjn

gwarantuj  skuteczno  czyszczenia ka dej

powierzchni wokó  domu. Wart podkre lenia 

jest fakt, i  stosowanie wysokoci nieniowych 

urz dze  czyszcz cych KÄRCHER ogranicza 

a  do 80% zu ycie wody, w stosunku do trady-

cyjnego mycia w em ogrodowym! Uzyskana 

oszcz dno  to nie tylko pieni dze, ale i dba-

o  o rodowisko!

KÄRCHER oferuje pe n  gam  urz dze  ci-

nieniowych do zastosowa  konsumenckich, 

wykorzystuj c w asne do wiadczenia z pro-

dukcji urz dze  wysokoci nieniowych do za-

stosowa  profesjonalnych! Teraz ze spokojem 

mo ecie Pa stwo wybiera  pomi dzy wi k-

sz  i mniejsz  moc  lub szerok  gam  dodat-

kowego wyposa enia, aby wybrane urz dze-

nie spe ni o wszystkie Pa stwa oczekiwania. 

Nasze urz dzenie jubileuszowe K 5.55 Jubilee 

mo ecie Pa stwo naby  równie  ze specjal-

nym wyposa eniem T-Racer (T 400) do czysz-

czenia (bez rozprysków wody) pionowych 

i poziomych powierzchni, takich jak: taras, 

patio, elewacja, murek, drzwi gara owe!

Kilka porad – jak np.:
1. Umy  samochod

 spryska  samochód, od maski po ba-

ga nik, roztworem 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 lakieru dystans  

20 –30  cm  dyszy  od  karoserii.

2. Wyczy ci  kosiark  (po uprzednim zapo-

znaniu si  ze wskazaniami producenta!):

 silnym strumieniem wody o k cie 25°, 

aby usun   resztki trawy przylegaj ce do 

no a i korpusu. Strumie  kierowa  pod nie-

wielkim k tem z odleg o ci oko o 20–30 cm. 

Dzi ki temu woda sp ywa z boku, nie pry-

skaj c na wszystkie strony.

3. Umy  pojemnik na mieci:

 z u yciem rodka czyszcz cego. Praca 

w trybie niskiego ci nienia wody pozwo-

li urz dzeniu na zassanie rodka czyszcz -

cego, a nast pnie naniesienie roztworu na 

cianki pojemnika. Z kolei sp ukanie po-

wierzchni nast puje strumieniem wody pod 

wysokim ci nieniem. 

4. Usun  mech z chodników:

 najskuteczniej dysz  rotacyjn , kieruj c

strumie  wody pionowo z odleg o ci 

20–30 cm od pod o a. Powierzchni  czy ci

pasami na zak adki.   

Wiemy, co polecamy – ju  od 25 lat oferuje-

my urz dzenia dla domu!

Rok 1984 to data wyprodukowania przez Alfred Kärcher GmbH pierw-
szego na wiecie urz dzenia wysokoci nieniowego dla prywatnego od-
biorcy! A to oznacza, e firma KÄRCHER wykreowa a ca kowicie nowy 
segment rynku – rynek konsumencki dla wysokoci nieniowych urz dze
czyszcz cych! Dzi  25 lat pó niej – tak e w Polsce s owo KÄRCHER 
jest synonimem urz dzenia pracuj cego wod  pod wysokim ci nieniem 
– dobrze znanej myjki ci nieniowej!

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

KÄRCHER w domu ju  25 lat!
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