
JUBILEUSZOWA OFERTA
25 URZĄDZEŃ NA 25-LECIE

Oferta ważna od 1.10 do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów. Ceny PLN netto, należy doliczyć 23% VAT.

JUBILEUSZOWA OFERTA



HD 5/15 C Plus

HD 10/25-4 S Plus

HD 6/16-4 M Plus

HD 7/20 G Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe 
bez podgrzewania wody 
 

 ■ wydajność tłoczenia 500 l/h
 ■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
 ■ w standardzie: dysza rotacyjna
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force

Urządzenie wysokociśnieniowe 
bez podgrzewania wody

 ■ wydajność tłoczenia 600 l/h
 ■ ciśnienie robocze 160/16 bar/MPa
 ■ w standardzie: dysza rotacyjna
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force

 ■ GRATIS: pianownica + środek czysz. RM 81 2,5l + kanister

Urządzenie wysokociśnieniowe 
bez podgrzewania wody

 ■ wydajność tłoczenia 500-1000 l/h
 ■ ciśnienie robocze 30-250/3-25 bar/MPa
 ■ w standardzie: dysza rotacyjna
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force

 ■ GRATIS: RM 31, 10 l + środ. czysz. RM 81, 10 l + okulary ochronne

Urządzenie wysokociśnieniowe 
bez podgrzewania wody zasilane spalinowo

 ■ wydajność tłoczenia 700 l/h
 ■ ciśnienie robocze 200/20 bar/MPa
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force
 ■ rodzaj silnika G250FA / Benzyna

zyskujesz
655,5 zł

zyskujesz
810 zł

zyskujesz
492 zł

zyskujesz
400 zł

2 400 zł 4 799 zł

7 800 zł 4 590 zł



HDS 5/15 U

HDS 10/20-4 M

HDS 7/16 C

FR 30

Urządzenie wysokociśnieniowe 
z podgrzewaniem wody

 ■ wydajność tłoczenia 1000 l/h
 ■ ciśnienie robocze 200/20 bar/MPa
 ■ maks. temperatura podawanej wody 155°C
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force

 ■ GRATIS: uniwersalny (sucho/mokro) odkurzacz NT 25/1 Ap

Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: 
ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się 
belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność 
powierzchniową, która jest do 10 razy większa 
od uzyskanej metodami tradycyjnymi.

zyskujesz
169 zł

zyskujesz
1260 zł

zyskujesz
1001 zł

zyskujesz
1260 zł

6 099 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe 
z podgrzewaniem wody 
 

 ■ wydajność tłoczenia 450 l/h
 ■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
 ■ maks. temperatura podawanej wody 80°C
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force

Urządzenie wysokociśnieniowe 
z podgrzewaniem wody 
 

 ■ wydajność tłoczenia 270-660 l/h
 ■ ciśnienie robocze 30-160/3-16 bar/MPa
 ■ maks. temperatura podawanej wody 80°C
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force

14 700 zł

9 240 zł

1 099 zł



T 7/1 Eco!efficiency

T 12/1

T 10/1

NT 20/1 AP TE

Odkurzacz jednofunkcyjny

 ■ wydatek powietrza 46 l/s
 ■ pojemność zbiornika 7 l
 ■ cichy, oszczędność energii

 ■ GRATIS: flizelinowe worki filtracyjne 10 sztuk

Odkurzacz jednofunkcyjny 

 ■ wydatek powietrza 53 l/s
 ■ pojemność zbiornika 12 l
 ■ poziom ciśnienia akustycznego 62 dB
 ■ moc turbiny 800 W

 ■ GRATIS: papierowe worki filtracyjne 10 sztuk

Odkurzacz jednofunkcyjny 

 ■ wydatek powietrza 53 l/s
 ■ pojemność zbiornika 10 l
 ■ moc turbiny 800 W
 ■ poziom ciśnienia akustycznego 59 dB

 ■ GRATIS: papierowe worki filtracyjne 10 sztuk

590 zł

950 zł

zyskujesz
63 zł

zyskujesz
71 zł

zyskujesz
160 zł

zyskujesz
47 zł

Odkurzacz uniwersalny (sucho/ mokro) 

 ■ wydatek powietrza 74 l/s
 ■ podciśnienie 254 mbar
 ■ pojemność zbiornika 20 l
 ■ poziom ciśnienia akustycznego 66 dB
 ■ półautomatyczne otrzepywanie filtra
 ■ ssawka szczelinowa

1 000 zł

620 zł



NT 40/1 Tact Te L

KM 70/20 C 2 SB

NT 65/2 Tact2

KM 75/40 W G

Odkurzacz uniwersalny (sucho/mokro)
 ■ przyłącze do elektronarzędzi
 ■ wydatek powietrza 74 l/s
 ■ Podciśnienie 254 mbar
 ■ pojemność zbiornika 40 l
 ■ poziom ciśnienia akustycznego 68 dB

 ■ GRATIS: filtr z powłoką teflonową

Urządzenie zamiatające 
 

 ■ zamiatarka prowadzona ręcznie
 ■ szerokość robocza z 2 szczotkami 

bocznymi: 920 mm
 ■ pojemność zbiornika 42 l
 ■ wydajność powierzchniowa 2800 m²/h

Urządzenie zamiatające 
 

 ■ trakcja jezdna i odsysanie pyłu
 ■ zasilana spalinowo
 ■ szerokość robocza z 1 szczotką boczną 750 mm
 ■ pojemność zbiornika 40 l
 ■ wydajność powierzchniowa 3375 m²/h

Odkurzacz uniwersalny (sucho/mokro)
 ■ automatyczne otrzepywanie filtra
 ■ wydatek powietrza 2x74 l/s
 ■ podciśnienie 254 mbar
 ■ pojemność zbiornika 65 l
 ■ poziom ciśnienia akustycznego 73 dB

 ■ GRATIS: filtr membranowy

zyskujesz
328 zł

zyskujesz
300 zł

zyskujesz
1601 zł

zyskujesz
268 zł

3 450 zł2 250 zł

2 400 zł 11 899 zł



PUZZI 8/1

PW 30/1

PUZZI 10/1*

SGV 8/5

Urządzenie ekstrakcyjne
 ■ wydatek powietrza 61 l/s
 ■ wydajność powierzchniowa 12-18 m²/h
 ■ zbiornik wody czystej/brudnej 8-7 l
 ■ ssawka do tapicerki

 ■ GRATIS: dysza szczelinowa, 
płyn do prania wykładzin / tapicerki RM 770, 1 l

Elektroszczotka do urządzenia 
Puzzi 10/2 oraz Puzzi 30/4 (dwa modele)

 ■ zwiększa wydajność czyszczenia nawet do 80% 
i wpływa na poprawę jego rezultatów

 ■ usuwa uporczywe zabrudzenia rozczesując 
runo i nadając mu świeży wygląd. 

Urządzenie ekstrakcyjne
 ■ wydatek powietrza 54 l/s
 ■ wydajność powierzchniowa 20-25 m²/h
 ■ zbiornik wody czystej/brudnej 10-9 l
 ■ ssawka do tapicerki oraz dysza podłogowa

 ■ GRATIS: środek do czyszczenia 
wykładzin / tapicerki RM 760, 10 kg

zyskujesz
2410 zł

zyskujesz
301 zł

zyskujesz
116 zł

zyskujesz
410 zł

Odkurzacz parowy
 ■ jednocześnie czyści silnie zabrudzone 

powierzchnie i odsysa wodę wraz 
z rozpuszczonym brudem

 ■ moc grzałki 3000 W
 ■ ciśnienie pary 8 bar
 ■ pojemność zbiornika 5-5 l
 ■ temperatura maks.175°C

1 800 zł 2 400 zł

2 399 zł 13 690 zł

*Promocje się nie łączą.



AIR PURIFIER Oczyszczacz powietrza AF 100
Najnowszy oczyszczacz powietrza z laserowym 
czujnikiem pomiaru jakości powietrza. W zależ-
ności od potrzeb może pracować z jednym 
z pięciu dostępnych filtrów. Przeznaczony 
do pomieszczeń o wielkości do 100 m².

BD 43/25 C Bp

AF 100 OCZYSZCZACZ POWIETRZA

BR 40/10 C ADV

Urządzenie szorująco-zbierające
 ■ szerokość robocza 430 mm
 ■ szerokość odsysania: 850 mm
 ■ zbiornik wody czystej/brudnej 25/25 l
 ■ prędkość obrotowa szczotki 180 obr/min
 ■ wydajność teoretyczna 1720 m²/h

 ■ GRATIS: prosta belka ssąca 850 mm

Oczyszczacz powietrza
 ■ wielkość pomieszczenia: do 100 m2

 ■ tryb automatyczny
 ■ w standardzie: filtry uniwersalne, filtry wstępne
 ■ dostępne filtry (opcjonalnie): antyalergiczny, zdrowotny, 

antysmogowy, TVOC

 ■ GRATIS: filtry antysmogowe

Urządzenie szorująco-zbierające 

 ■ szerokość robocza/odsysania 400 mm
 ■ zbiornik wody czystej/brudnej 10/10 l
 ■ prędkość obrotowa szczotki 1100 obr/min
 ■ wydajność teoretyczna 400 m²/h

 ■ GRATIS: środek czyszczący RM 69, 10 l

NOWOŚĆ2 600 zł

zyskujesz
1046 zł

zyskujesz
920 zł

zyskujesz
400 zł

7 300 zł 7 299 zł



Akcja polega na możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Technologie czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerek 
samochodowych oraz meblowych”. Warunkiem  bezpłatnego udziału w szkoleniu jest zakup urządzenia ekstrakcyjnego Puzzi 
(wszystkie modele z wyłączeniem Puzzi 8/1) w czasie trwania akcji „Kup urządzenie Puzzi, a zaprosimy Cię na szkolenie”.

Uczestnik chcący wziąć udział w szkoleniu powinien zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej: www.kaercher.com/pl/serwis-i-wsparcie/wsparcie-i-obsluga-klienta/akademia-kaercher.html

Istnieje możliwość odbycia szkolenia w trzech wskazanych terminach (do wyboru przez Uczestnika).

Szkolenie jest dostosowane do oczekiwań zarówno klienta 
indywidualnego jak i firm świadczących usługi czystościowe.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji, a nie jedynie wiedzy 
teoretycznej. Nabyte praktyczne umiejętności pozwolą na dobór 
kompleksowej technologii czyszczenia (przekazana zostanie wie-
dza nie tylko o technologii czyszczenia dogłębnego za pomocą 
urządzenia ekstrakcyjnego Puzzi ale także innych najnowszych 
technologiach wykorzystywanych do czyszczenia i pielęgnacji)

zyskujesz
399 zł

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

Po odbytym szkoleniu będą Państwo potrafili zapewnić większą 
skuteczność czyszczenia, minimalizując przy tym nakłady kosz-
towe i czas sprzątania.

Akademia jest jednostką włączoną do rejestru instytucji szkolenio-
wych, a Państwo po odbytym szkoleniu otrzymają certyfikat 
wydany przez organizatora – Kärcher Sp. z o.o. potwierdzający 
nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.
*Promocje się nie łączą.

KUP URZĄDZENIE PUZZI*

http://www.kaercher.com/pl/serwis-i-wsparcie/wsparcie-i-obsluga-klienta/akademia-kaercher.html

