


ΠΛΥΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ο εφευρέτης των πλυστικών, πρωτοπορεί ξανά
µε τα πρώτα υδρόψυκτα µηχανήµατα για ιδιώτες
κάνοντας πάλι πράξη την ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΥΠΕΡΟΧΗΣ.
Στην Kärcher, η υπόσχεση υπεροχής στα πλυστικά µηχανήµατα δεν µένει στα λόγια.
Αποδεικνύεται µε την εφαρµογή µοναδικών καινοτοµιών, όπως ο υδρόψυκτος κινητήρας,
άλλα και βάσει συγκριτικών test του παγκοσµίου φήµης ινστιτούτου Fraunhofer.

2ΑΠΟ
ΤΩΡΑ3
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓ
ΥΗ

ΣΗ
Σ!

Κωδ.: 1.673-228.0

€99,99€119,99

 Εύκολο στη µεταφορά
 Απαιτεί µικρό χώρο για αποθήκευση
 Περιλαµβάνει ακροφύσιο αφρού,
 απορρυπαντικό και βούρτσα

110 bar
360 lt/h
1,4 KW

Γρήγορο, εύκολο και 
αποτελεσµατικό καθάρισµα.

 Mε αντλία τεχνολογίας αιχµής,
 κατασκευασµένη από σύνθετο υλικό
 υαλονηµάτων
 Turbo µπεκ
 Αποθήκευση εξαρτηµάτων

110 bar
360 lt/h
1,4 KW
Κωδ.: 1.673-121.0

€79,99€99,99

Το ελαφρύτερο στον κόσµο,
για γρήγορες δουλειές.

4kg
MONO

TO EΛΑΦΡΥΤΕΡΟ ΣΤΟΝ
 ΚΟ

ΣΜ
Ο

Κ2 Compact Κ2 Car Κ2 Car & Home 

Κωδ.: 1.673-225.0

€139,99€169,99

 Εύκολο στη µεταφορά
 Απαιτεί µικρό χώρο για αποθήκευση
 Εξάρτηµα καθαρισµού δαπέδων
 & τοίχων Τ50
 Περιλαµβάνει ακροφύσιο αφρού,
 απορρυπαντικά και βούρτσα

110 bar
360 lt/h
1,4 KW

Γρήγορο, εύκολο και 
αποτελεσµατικό καθάρισµα.

K3 Home  T150

Κωδ.: 1.601-821.0

€169,99€189,99

 Εξάρτηµα καθαρισµού δαπέδων
 & τοίχων Τ150
 Τακτική αποθήκευση µε γάντζο
 για το λάστιχο υψηλής πίεσης
 ∆οχείο απορρυπαντικού

120 bar
380 lt/h
1,6 KW

Ελαφρύ, µε επιπλέον ανέσεις
και ισχύ.

Για µοναδικό αποτέλεσµα στο πλύσιµο
του αυτοκινήτου από άκρη σε άκρη.

Kärcher: ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΥΠΕΡΟΧΗΣ.
Υπεροχή που αποδεικνύεται στην πράξη. 

Ασύγκριτη αποτελεσµατικότητα, οικονοµία και 
αξιοπιστία, µε πιστοποίηση!
Τα πλυστικά µηχανήµατα Kärcher προσφέρουν τα ανώτερα 
αποτελέσµατα καθαρισµού, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα 
και ασύγκριτη εξοικονόµηση νερού, ενέργειας, χρόνου 
άρα και χρήµατος. Ο µεγαλύτερος ευρωπαϊκός οργανισµός 
εφαρµοσµένων ερευνών, το ίδρυµα Fraunhofer, επιβεβαιώ- 
νει την ανωτερότητα των πλυστικών µηχανηµάτων Kärcher 
και πιστοποιεί την υπεροχή τους, µεταξύ άλλων, στην απο- 
µάκρυνση ρύπων και την καθαριστική τους απόδοση σε 
σύγκριση µε τα υπόλοιπα πλυστικά.
 

 έως 50% χαµηλότερη
 κατανάλωση νερού*
 έως 50% χαµηλότερη
 κατανάλωση ενέργειας*

*σε σχέση µε τα συµβατικά
  πλυστικά µηχανήµατα

 έως 50%
 εξοικονόµηση χρόνου*
 µειωµένο θόρυβο
 (έως οκτώ φορές)

 αυξηµένη απόδοση
 µεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Υδρόψυκτος κινητήρας. Μοναδική, παγκόσµια 
καινοτοµία από την Kärcher!
Και στα πλυστικά µηχανήµατα, η Kärcher πρωτοπορεί και 
ηγείται. Γιατί, µόνο η Kärcher προσφέρει υδρόψυκτα 
πλυστικά για οικιακή χρήση, µε τα οποία ο καταναλωτής 
εξασφαλίζει:

-50%

Save Water

Save Time

-50%

Save Energy

-50%
 Κορυφαία απόδοση: µε 50% γρηγορότερο
 καθάρισµα από τα ανταγωνιστικά πλυστικά

 Εξοικονόµηση νερού και ενέργειας έως 50%

 Λιγότερο θόρυβο (έως 8 φορές)

 Καινοτοµία (λόγω υδρόψυκτου κινητήρα)

 Μοναδική αξιοπιστία (λόγω 100% γερµανικής 
 τεχνολογίας)

 Ευελιξία (λόγω γκάµας επιλογών)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ι∆ΑΝΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛ
ΙΣΜ

ΟΥ
 

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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€199,99€219,99

Κωδ.: 1.637-310.0

 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας
 Τηλεσκοπική λαβή
 Μεγάλη διάρκεια ζωής
 Εύκολο στην αποθήκευση

20-130 bar
420 lt/h
1,8 KW

Κατάλληλο για το σπίτι,
τον κήπο και το αυτοκίνητο.

€289,99€314,99

Κωδ.: 1.630-720.0

 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας
 Μεγάλη διάρκεια ζωής
 Τηλεσκοπική λαβή για µεγάλη ευελιξία
 Εύκολο στην αποθήκευση και 
 στη µεταφορά

20-145 bar
500 lt/h
2,1 KW

Ακόµα πιο αποτελεσµατικό,
πιο πρακτικό, πιο εύχρηστο.
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Κ4 Compact

€269,99€289,99

Κωδ.: 1.180-158.0

 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας
 Γάντζος στήριξης σωλήνα υψηλής πίεσης
 Εξάρτηµα καθαρισµού δαπέδων
 & τοίχων Τ350
 Εύκολη ρύθµιση δοσολογίας απορρυ-
 παντικού και σύστηµα Plug ‘n’ clean

20-130 bar
420 lt/h
1,8 KW

Ιδανικό για τον ολοκληρωµένο
καθαρισµό του σπιτιού.

Κ4 Home

€249,99€269,99

Κωδ.: 1.324-000.0

 Πιστόλι Full Control µε ένδειξη LED 
 Οδηγός εφαρµογών µε εικονίδια 
 στην κάνη µέσω ενδείξεων LED
 Σύστηµα Plug ‘n’ clean για εύκολη 
 χρήση απορρυπαντικού
 Υδρόψυκτος- επαγωγικός κινητήρας
 Τηλεσκοπική λαβή

20-130 max  bar
420 lt/h
1,8 KW

Άνεση στα χέρια σας.

Κ4 FC   Κ5 Compact

€329,99€369,99

Κωδ.: 1.324-500.0

 Πιστόλι Full Control µε ένδειξη LED 
 Οδηγός εφαρµογών µε εικονίδια 
 στην κάνη µέσω ενδείξεων LED
 Σύστηµα Plug ‘n’ clean για εύκολη 
 χρήση απορρυπαντικού
 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας
 Τηλεσκοπική λαβή

20-145 max  bar
500 lt/h
2,1 KW

Άνεση και πλήρης έλεγχος
στα χέρια σας.

ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

K5 FC  

€499,99€549,99

Κωδ.: 1.317-000.0

 Πιστόλι Full Control µε ένδειξη LED 
 Οδηγός εφαρµογών µε εικονίδια 
 στην κάνη µέσω ενδείξεων LED
 Σύστηµα Plug ‘n’ clean για εύκολη 
 χρήση απορρυπαντικού
 Ανέµη λάστιχου υψηλής πίεσης
 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας

20-160 max  bar
600 lt/h
3,0 KW

Κατάλληλο για τις πιο απαιτητικές
εργασίες καθαρισµού.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΜΕ
ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ 

K7 FC

€599,99€669,99

Κωδ.: 1.317-103.0

 Πιστόλι Full Control µε ένδειξη LED 
 Οδηγός εφαρµογών µε εικονίδια 
 στην κάνη µέσω ενδείξεων LED
 Σύστηµα Plug ‘n’ clean για εύκολη 
 χρήση απορρυπαντικού
 Υδρόψυκτος - επαγωγικός κινητήρας
 Εξάρτηµα καθαρισµού δαπέδων 
 & τοίχων Τ450
 Ανέµη λάστιχου υψηλής πίεσης

20-160 max  bar
600 lt/h
3,0 KW

Ιδανικό για τον ολοκληρωµένο
καθαρισµό του σπιτιού.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΜΕ ΑΚΟΜΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

K7 Premium FC Home 

 Ρυθµιζόµενη, εργονοµική λαβή
 Ρυθµιζόµενη πλευρική βούρτσα
 Εύκολη αποθήκευση

€279,99€299,99

Κωδ.: 1.766-910.0

2500 m²/h
480 mm
32 lt

Σκόνη και ακαθαρσίες συλλέγονται 
και δεν σκορπίζονται.

5 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΠΟ
ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΣΚΟΥΠΑ�ΣΑΡΩΘΡΟ

S750

Φέρτε µας το παλιό σας µηχάνηµα και 
επωφεληθείτε από σηµαντικές εκπτώσεις 
στην αγορά του καινούργιου σας. Ισχύει 
για τα µηχανήµατα που έχουν το ειδικό 
σηµατάκι.

Αξιοποίηση άλλων πηγών νερού

Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ
ΕΥΕΛΙΚΤΟ

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ
ΓΙΑ ΠΙΟ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΕΞΟΠΛ
ΙΣΜ

ΟΥ
 

Επιπλέον οικονοµία - Αξιοποίηση άλλων
πηγών νερού.
Κάντε οικονοµία στο νερό και προστατεύστε 
το περιβάλλον χρησιµοποιώντας, για τις εργασίες 
καθαρισµού, νερό από δεξαµενές ή πηγάδια. 
Προσαρµόζοντας το κατάλληλο εξάρτηµα 
δεν απαιτείται σύνδεση µε την κεντρική παροχή 
νερού, καθώς µπορείτε να τραβήξετε νερό 
απευθείας από πηγάδι ή δεξαµενή νερού. 
Επίσης, πλένοντας π.χ. το αυτοκίνητο, τη µηχανή 
ή το ποδήλατό σας µε πλυστικό µηχάνηµα Kärcher, 
καταναλώνετε ακόµα λιγότερο νερό.

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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Εξειδικευµένες λύσεις για κάθε ανάγκη
καθαρισµού, για ακόµα περισσότερες
δυνατότητες του πλυστικού σας και
υπεροχή στο maximum! 
Εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητες του πλυστικού σας
στο maximum! Από την µικρότερη ως τη µεγαλύτερη ανάγκη σας
για εξειδικευµένες εφαρµογές καθαρισµού, στην Kärcher σας 
παρέχουµε µία ευρεία γκάµα εξαρτηµάτων που χαρακτηρίζονται
για τα κορυφαία υλικά τους, την ασύγκριτη ποιότητα κατασκευής 
και για τη µοναδική αντοχή τους.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

T�RACERS

Εξάρτηµα τοίχων και δαπέδων 
T-Racer T 350
Για τον καθαρισµό διάφορων τύπων επιφανειών 
χωρίς πιτσίλισµα. Με σύστηµα ρύθµισης πίεσης για 
τον καθαρισµό πέτρινων και ξύλινων επιφανειών. 
Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισµό κάθετων 
επιφανειών, όπως πόρτες γκαράζ.

Κωδ.: 2.643-252.0  €79,99

Βούρτσα ισχύος WB 60
Για τον καθαρισµό µεγάλων επιφανειών όπως 
αυτοκίνητα, σκάφη, ρολά κ.α., µε πλάτος εργασίας 
248 mm.

Κωδ.: 2.643-233.0  €25,99

Περιστροφική βούρτσα πλύσης WB 100
Με σύνδεσµο, για τον καθαρισµό γυάλινων και 
πλαστικών λείων επιφανειών.

Κωδ.: 2.643-236.0  €44,99

Προέκταση λάστιχου Quick Connect
XH 10 Q
Προέκταση λάστιχου υψηλής πίεσης για µεγαλύτερη 
ευελιξία, υψηλής ποιότητας, µήκους 10 m DN-8. 
Για µηχανήµατα των σειρών K3 - K7 από το 2008 
µε σύνδεσµο Quick Connect και ορισµένα µηχανήµατα 
της σειράς Κ2 από το 2010 µε σύνδεσµο Quick 
Connect. Για σύνδεση της σκανδάλης µε το λάστιχο 
υψηλής πίεσης.

Κωδ.: 2.641-710.0  €89,99

Λάστιχο υψηλής πίεσης, 9 m
Για µηχανήµατα των σειρών K2 - K7 µε σύστηµα 
Quick Connect (βιδωτή σύνδεση), από το 2009 και 
έπειτα, στα οποία το λάστιχο είναι προσαρτηµένο 
στη σκανδάλη και το µηχάνηµα µε ταχεία σύνδεση.

Κωδ.: 2.641-721.0  €59,99

ΒΟΥΡΤΣΕΣ

ΚΑΝΕΣ

Για αποτελεσµατικό καθαρισµό
κάθε δαπέδου.

Για καθαρό αυτοκίνητο
µε µια κίνηση.

Κάνη Vario Power VP 160 για σειρές 
K5 - K7
Mε δέσµη χαµηλής πίεσης (χρήση χηµικού) και δέσµη 
υψηλής πίεσης. Εύκολη ρύθµιση της πίεσης µέσω 
της κάνης.

Κωδ.: 2.643-242.0  €39,99

Τούρµπο µπεκ DB 160 για σειρές 
K 5 – K 7
Με ισχυρό ακροφύσιο (περιστρεφόµενη δέσµη) 
για την αφαίρεση πολύ επίµονων ρύπων. Ιδανικό 
για επιφάνειες µε µούχλα.

Κωδ.: 2.643-243.0  €46,99

Κάνη Jet 360˚ VP 160 S
Η κοντή κάνη Jet 360˚ µε την υψηλή πίεση και 
την ευελιξία των 360˚ µπορεί να καθαρίσει
αποτελεσµατικά και τις πιο δύσκολα προσβάσιµες 
επιφάνειες. Κατάλληλο για τις σειρές Κ5 - Κ7.

Κωδ.: 2.643-254.0  €39,99

Κάνη Vario Power VP 145 για σειρές
K3 - K4
Mε δέσµη χαµηλής πίεσης (χρήση χηµικού) και δέσµη 
υψηλής πίεσης. Εύκολη ρύθµιση της πίεσης µέσω της 
κάνης.

Κωδ.: 2.643-235.0  €39,99

Τούρµπο µπεκ DB 145 για σειρές K2 - K4
Με ισχυρό ακροφύσιο (περιστρεφόµενη δέσµη) 
για την αφαίρεση πολύ επίµονων ρύπων. Ιδανικό 
για επιφάνειες µε µούχλα.

Κωδ.: 2.643-244.0  €44,99

1
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Εξάρτηµα τοίχων και δαπέδων 
T-Racer T 450
Για τον καθαρισµό διάφορων τύπων επιφανειών 
χωρίς πιτσίλισµα. Με σύστηµα Plug ’n’ Clean για 
εύκολη αλλαγή χηµικών καθαριστικών, extra 
ακροφύσιο για γωνίες, σύστηµα ρύθµισης πίεσης για 
τον καθαρισµό πέτρινων και ξύλινων επιφανειών. 
Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισµό τοίχων.

Κωδ.: 2.643-214.0  €109,99

Τηλεσκοπική κάνη (1,20 - 4 m)
Για εύκολο καθαρισµό δυσπρόσιτων σηµείων, 
µε ιµάντα µεταφοράς και εργονοµική σκανδάλη.

Κωδ.: 2.642-347.0  €139,99

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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Σωλήνας αναρρόφησης SH 5 eco!logic
Για άντληση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως 
πηγάδια, µήκους 5 m µε ειδικό φίλτρο χωρίς φθαλικά 
και PVC, σε ανακυκλώσιµη οικολογική συσκευασία.

Κωδ.: 2.643-100.0  €29,99

Kit απόφραξης σωληνώσεων 
PC 15, 15 m
Kit απόφραξης σωληνώσεων µε σωλήνα 15 m 
για αποτελεσµατικό καθαρισµό και απόφραξη 
σωληνώσεων και αποχετεύσεων.

Κωδ.: 2.637-767.0  €94,99

Ανταλλακτικό πιστόλι G 160
Ανταλλακτικό πιστόλι για πλυστικά µηχανήµατα υψηλής 
πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher σειράς K2- K7. 
Για όλα τα πλυστικά µηχανήµατα πίεσης, στα οποία 
ο σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται στο πιστόλι 
µε ασφάλεια (χωρίς ταχυσύνδεσµο Quick Connect). 

Κωδ.: 2.641-959.0  €25,99

Φίλτρο νερού
Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του 
πλυστικού µηχανήµατος από το βρώµικο νερό και 
από τα σωµατίδια που βρίσκονται στο νερό.

Κωδ.: 4.730-059.0  €16,49

KIT ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΑΣΤΙΧΩΝ:

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστόλι Full Control µε ένδειξη LED 

 Βολική ρύθµιση πίεσης µε άµεσο feedback µέσω των LED
 ενδείξεων στη λαβή του πιστολιού που επιτρέπει στον χρήστη
 να επιλέξει το ιδανικό επίπεδο πίεσης ανάλογα µε την
 επιφάνεια καθαρισµού
 Οδηγός εφαρµογών από τα εικονίδια στην κάνη ψεκασµού
 και στο πιστόλι
 Αλλαγή στη λειτουργία χηµικού απλά µε το στρίψιµο της κάνης

Σετ λάστιχου υψηλής πίεσης 
HK 7.5 (7,5 m) Κωδ.: 2.641-828.0  €57,99
HK 12 (12 m) Κωδ.: 2.642-953.0  €69,99
Kit εξαρτηµάτων µε λάστιχο υψηλής πίεσης, σκανδάλη 
και αντάπτορα για µετασκευή του πρακτικού συστήµατος 
ταχείας σύνδεσης Quick Connect. Για µηχανήµατα 
των σειρών K 2 – K 7. Συµβατό µε όλα τα καταναλωτικά 
µηχανήµατα υψηλής πίεσης Kärcher µε έτος κατασκευής 
έως το 1992. Μη συµβατό µε µηχανήµατα που 
διαθέτουν ανέµη.

4

5 6

Για έξυπνη απόφραση
σωληνώσεων.

Για να καθαρίσετε όσα
δεν φανταζόσασταν ποτέ.

2

4

6

Kit απόφραξης σωληνώσεων 
PC 7.5, 7,5 m
Kit απόφραξης σωληνώσεων µε σωλήνα 7,5 m 
για αποτελεσµατικό καθαρισµό και απόφραξη 
σωληνώσεων και αποχετεύσεων.

Κωδ.: 2.637-729.0  €69,99

Κάνη αφρού FJ 6
Κατάλληλη για παραγωγή και εφαρµογή αφρού 
για πλύσιµο και περιποίηση αυτοκινήτων, πέτρινων 
& ξύλινων επιφανειών και προσόψεων.

Κωδ.: 2.643-147.0 €19,99

Σετ αµµοβολής/υδραµµοβολής
Σετ αµµοβολής/υδραµµοβολής για την αφαίρεση 
σκουριάς, µπογιάς και επίµονης βρωµιάς σε 
συνδυασµό µε τα χηµικά καθαριστικά της Kärcher.

Κωδ.: 2.638-792.0  €76,99

Kit εξαρτηµάτων καθαρισµού
ξύλινων επιφανειών
Για καθαρισµό, περιποίηση και συντήρηση ξύλινων 
επιφανειών. Συµβατό µε όλα τα καταναλωτικά 
µηχανήµατα υψηλής πίεσης των σειρών K 2 – K 7 
της Kärcher.

Κωδ.: 2.643-553.0  €114,99

Ανταλλακτικό πιστόλι µε Quick 
Connect G 160 Q
Ανταλλακτικό πιστόλι µε ταχυσύνδεσµο και µαλακή 
λαβή, συµβατό µε τα καταναλωτικά µηχανήµατα 
υψηλής πίεσης των σειρών K3 - K7 της Kärcher.

Κωδ.: 2.642-172.0  €35,99

Καθαριστικό σασί
Καθαριστικό σασί οχηµάτων για αποτελεσµατικό 
καθαρισµό και αφαίρεση βρωµιάς, λάσπης, άµµου 
και επικαθήσεων αλάτων. Περιλαµβάνει ακροφύσιο 
για την εφαρµογή κεριού στο σασί. Κατάλληλο 
για σασί οχηµάτων ύψους από 11 – 38 cm.

Κωδ.: 2.642-561.0  €89,99

3 Kit καθαρισµού υδρορροών.
Για εύκολο και αποτελεσµατικό καθάρισµα 
των υδρορροών. 

Κωδ.: 2.642-240.0  €99,99

3

Για εργασίες καθαρισµού
υψηλών απαιτήσεων.

Για καθαρές
υδρορροές
µε ευκολία
και σιγουριά.

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η δύναµη των χηµικών καθαριστικών
στην υπηρεσία των πιο απαιτητικών
αποστολών.

ΧΗΜΙΚΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαριστικό Ultra foam (1 lt)
Με έξτρα αφρό για ακόµα πιο βαθύ καθαρισµό. 
Χάρη στη νέα σύστασή του, αφαιρεί αποτελεσµατικά 
ρύπους από λάδια, λίπη και κοινούς ρύπους
οχηµάτων. Χωρίς φωσφορικά άλατα και ήπιο 
µε τα υλικά.

Κωδ.: 6.295-743.0  €7,99

Καθαριστικό πέτρινων επιφανειών 
και προσόψεων (5 lt)
Ισχυρό καθαριστικό για εύκολη αφαίρεση ρύπων 
από λάδια, λίπη, καπνιά, σκόνη, που δηµιουργούνται 
στις πέτρινες και αλουµινένιες προσόψεις κτιρίων, 
πέτρινων τοίχων και άλλων πέτρινων επιφανειών. 
Με προστατευτική φόρµουλα για διαρκή 
αποτελέσµατα καθαρισµού και προστασία από 
τις καιρικές συνθήκες.

Κωδ.: 6.295-359.0  €13,99

Καθαριστικό ζαντών (0,5 lt)
Ισχυρό καθαριστικό ζαντών µε µοναδική φόρµουλα 
3-σε-1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισµού χάρη 
στην ενεργή σύνθεσή του για την ήπια αφαίρεση 
ρύπων από κάθε τύπου οχήµατα. Με φόρµουλα 
για έξτρα λάµψη και γρήγορο στέγνωµα. Καθαρισµός, 
περιποίηση και προστασία ταυτόχρονα.

Κωδ.: 6.295-760.0  €7,99

Καθαριστικό για σκάφη RM 613, 3-σε-1 (1 lt)
Ισχυρό καθαριστικό για τον καθαρισµό σκαφών. 
Αποτελεσµατική αφαίρεση άλγης, λαδιών και υπολειµµάτων 
αλµυρού νερού. Η προστασία UV καθυστερεί το κιτρίνισµα 
και τον αποχρωµατισµό 
του πλαστικού. Προστατεύει τα υλικά για να παρέχει 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Κωδ.: 6.295-834.0  €8,99  

Καθαριστικό γενικής χρήσης RM 555 (5 lt)
Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων για την 
αποµάκρυνση όλων των ρύπων. Κατάλληλο 
για όλες τις επιφάνειες.

Κωδ.: 6.295-357.0  €11,39

Καθαριστικό αυτοκινήτου RM 565 (5 lt)
Ήπιο αλκαλικό αφρογόνο καθαριστικό για 
ολοκληρωµένο καθαρισµό οχηµάτων. Φιλικό 
προς το περιβάλλον. Προστατεύει τις βαµµένες 
και πλαστικές επιφάνειες.

Κωδ.: 6.295-360.0  €9,99€

Καθαριστικό για αυλές & βεράντες 
σε συσκευασία πτυχωτού κάνιστρου
(0,5 lt => 5 lt)
Συµπυκνωµένο καθαριστικό σε πρακτική συσκευασία 
πτυχωτού κάνιστρου. Για την ήπια αφαίρεση ρύπων 
από λάδια, λίπη, καπνιά, µούχλας από ξύλινα 
ή πέτρινα µπαλκόνια και αυλές.

Κωδ.: 6.295-388.0  €8,99

Άµµος - Σακί (25 kg)
Κόκκοι άµµου για την αποµάκρυνση 
σκουριάς/βαφής. Μέγεθος 0,2-0,8 mm. Ιδανικό 
για τον καθαρισµό κάγκελων, µωσαϊκών, τσιµέντου, 
τούβλων και ξύλου.

6.295-564.0  €18,99

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Για να αποµακρύνετε
δύσκολες βρωµιές.

Για όπου απαιτείται η προστασία
της επιφάνειας που καθαρίζετε.

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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Όταν η υπεροχή µεταφράζεται
σε µοναδική διάρκεια ζωής 
και αξιοπιστία, για το σπίτι και
τον κήπο σας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΤΛΗΣΗΣ

€59,99€69,99

Κωδ.: 1.645-500.0

 Μεγ. µέγεθος σωµατιδίων 20 mm
 Απλός καθορισµός στάθµης
 ενεργοποίησης
 Ευελιξία και αντοχή

5.500 lt/h
4,5 m / 0,5 bar
250 W

Άντληση κατά την επαφή µε το νερό.

SP 1 Dirt *EU

ΓΡΗΓΟΡΟ, ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

€79,99€99,99

Κωδ.: 1.645-502.0

 Μεγ. µέγεθος σωµατιδίων 20 mm
 Απλός καθορισµός στάθµης
 ενεργοποίησης
 Εκκίνηση µε το πάτηµα ενός κουµπιού

7.000 lt/h
6 m / 0,6 bar
350 W

Στεγνά και καθαρά γρήγορα και
µε περισσότερη ισχύ.

SP 3 Dirt *EU

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

€189,99€209,99

Κωδ.: 1.645-506.0

 Εξαιρετική αντοχή
 Μεγ. µέγεθος σωµατιδίων 30 mm
 Εκκίνηση µε µπουτόν

15.500 lt/h
8 m / 0,8 bar
750 W

Ανώτατη κατηγορία
υψηλής άντλησης.

SP 7 Dirt Inox *EU

Η “ΕΞΥΠΝΗ” ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΛΙΑ

€99,99€114,99

Κωδ.: 1.645-350.0

 Εργονοµική λαβή
 Σύνδεση χωρίς τη χρήση εργαλείων
 Άνετος ποδοδιακόπτης.

700 W
3.000 lt/h
35 m / 3,5 bar

Αθόρυβη, απλή και
βολική στον χειρισµό.

BP 2 Garden

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ,
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

€329,99€359,99€

Κωδ.: 1.645-355.0

 Αποδοτική λειτουργία 4 σταδίων
 Οθόνη για έλεγχο λαθών
 Με δύο εξόδους νερού

1000 W
6000 lt/h
48 m / 4,8 bar

Βολική. ∆υνατή. Αξιόπιστη.

BP 5 Home & Garden

Ι∆ΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

€99,99€109,99

Κωδ.: 1.645-465.0 

 Με διακόπτη on/off στο σύστηµα
 άντλησης
 Εργονοµική σχεδίαση για άντληση
 από βαρέλια

400 W
3800 lt/h
11 m / 1,1 bar

Αντλώντας βρόχινο νερό, εξοικονοµεί
πόσιµο νερό και χρήµατα.

BP 1 Barrel Set

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΤΛΗΣΗ 

€234,99€249,99

Κωδ.: 1.645-420.0

 Περίβληµα από ανοξείδωτο ατσάλι
 Περιλαµβάνει σετ συνδέσµων
 λαστίχου
 Με διακόπτη που επιπλέει

800 W
5.700 lt/h
32 m / 3,2 bar

Στιβαρότητα και αντοχή στον χρόνο.

BP 2 Cistern

Ι∆ΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΗΓΑ∆ΙΑ

award 2014
best of the best
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€129,99€149,99

Κωδ.: 1.645-507

 Μεγ. µέγεθος σωµατιδίων 20 mm
 Περιλαµβάνει το λάστιχο
 για άµεση εφαρµογή

9.500 lt/h
7 m / 0,7 bar
500 W

Όλα τα απαραίτητα σε ένα κουτί.

SP 5 Dirt Set

ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΗΠΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΛΙ YΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

Για άντληση που µπορείς να
εµπιστευτείς στο µέγιστο βαθµό.

2ΑΠΟ
ΤΩΡΑ5
ΧΡΟΝΙΑ3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓ

ΥΗ
ΣΗ

Σ!

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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Best in class. Best eve�where!
Πάρτε στα χέρια σας τις καλύτερες
και καθαρίστε τα πάντα µέσα και 
έξω από το σπίτι.
Η απόδοση, η οικονοµία, η εργονοµία, η αντοχή και 
η ...πολυµήχανη φύση είναι γενικά χαρακτηριστικά 
των µηχανηµάτων Kärcher. Εδώ όµως, τα χαρακτηριστικά 
αυτά φτάνουν στην αποκορύφωσή τους, αφού σε κάθε 
επίπεδο σύγκρισης οι σκούπες πολλαπλών εφαρµογών 
Kärcher, απλά δεν έχουν αντίπαλο.

ΣΚΟΥΠΕΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. 

2ΑΠΟ
ΤΩΡΑ3
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Σ!

 ∆υνατότητα ξηρής - 
 υγρής αναρρόφησης
 Φίλτρο αφρού
 Στιβαρός πλαστικός κάδος
 Θέση στάθµευσης

WD 2

1000 W
12 lt

Κωδ.: 1.629-760.0

€59,99

Για το γκαράζ και 
το αυτοκίνητο.

ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΛΥΣΗ

WD 3 Premium 

 Λειτουργία φυσητήρα
 Στιβαρός µεταλλικός κάδος
 10% λιγότερη κατανάλωση
 ενέργειας
 10% µεγαλύτερη
 αναρροφητική ισχύ

1000 W
17 lt

Κωδ.: 1.629-840.0

€89,99€119,99€79.99

OΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

Συµπαγής, πρακτική,
ευέλικτη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΚΑΙ ΩΣ

ΦΥΣΗ-
ΤΗΡΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΚΑΙ ΩΣ

ΦΥΣΗ-
ΤΗΡΑΣ

 20% µεγαλύτερη
 αναρροφητική ισχύς
 25% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας
 Άνετη, γρήγορη και υγιεινή
 αφαίρεση φίλτρου
 Μηχανικό τίναγµα φίλτρου

WD 5

1100 W
25 lt

Κωδ.: 1.348-190.0

€159,99€179,99

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Αποτελεσµατική σε µικρές
και µεγάλες προκλήσεις. 

Για να µαζέψετε τα νερά 
από το πάτωµα.

Φέρτε µας το παλιό σας µηχάνηµα και 
επωφεληθείτε από σηµαντικές εκπτώσεις 
στην αγορά του καινούργιου σας.
Ισχύει για τα µηχανήµατα που έχουν 
το ειδικό σηµατάκι.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ 

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΚΑΙ ΩΣ

ΦΥΣΗ-
ΤΗΡΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΚΑΙ ΩΣ

ΦΥΣΗ-
ΤΗΡΑΣ

WD 6 P Premium

1300 W
30 lt

Κωδ.: 1.348-270.0

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ,
ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

Σύνδεση µε εξάρτηµα για ταυτόχρονη
αναρρόφηση της σκόνης.

 20% µεγαλύτερη αναρροφητική ισχύς
 12% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας
 Άνετη, γρήγορη και υγιεινή
 αφαίρεση φίλτρου
 Εύκολο άδειασµα του κάδου
 Μηχανικό τίναγµα φίλτρου

Κωδ.: 1.629-660.0

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΤΖΑΚΙΑ
ΚΑΙ ΣΟΜΠΕΣ

Σκούπα στάχτης και ξηρής σκόνης.

 Αποτελεσµατική σε τζάκια,
 ψησταριές και σόµπες
 Ασφαλής λειτουργία και αντοχή 
 των φίλτρων σε υψηλές θερµοκρασίες 
 ∆ύο φίλτρα, για αναρρόφηση
 µεγάλης ποσότητας στάχτης 

€119,99€139,99€209,99€229,99

AD 3 Premium 

1200 W
200 mbar
65 lt/s

Για να µαζέψετε τη στάχτη
από το τζάκι και την ψησταριά.

Για να αποµακρύνετε
τα φύλλα από τον κήπο.

Για να καθαρίσετε µπάζα,
χώµα και πέτρες.

€19,99€24,99

Κωδ.: 1.679-100.0

Η ΠΙΟ ΜΙΚΡΗ ΣΚΟΥΠΑ

Για χρήση τρυπανιού, χωρίς
σκόνη και ακαταστασία.

 Ελεύθερο χέρι για να κρατάτε
 το τρυπάνι

DDC 50

ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΑΧΤΗΣ
PREMIUM
Το εξάρτηµα αυτό χρησιµοποιείται
οπουδήποτε απαιτείται αποµάκρυνση
στάχτης (από τζάκι, ψησταριά κλπ) 
ή αποµάκρυνση χονδρόκοκκης 
σκόνης. Το φίλτρο στάχτης συνδέεται 
στη συνέχεια της ηλεκτρικής σκούπας
πολλαπλών εφαρµογών. 
Η χονδρόκοκκος σκόνη παραµένει
στον κάδο και µόνο η ψιλή σκόνη 
εισέρχεται στη χάρτινη σακούλα
φίλτρου. Μετά από κάθε χρήση, απλά
αδειάστε το δοχείο και καθαρίστε το 
µε νερό. 

€49,99
Κωδ.: 2.863-161.0

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ 

1

1

2

2

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
2ΑΠΟ

ΤΩΡΑ3
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

 Παγίδευση της σκόνης
 στο νερό
 Συγκράτηση 99,99% κάθε
 αλλεργιογόνου σωµατιδίου
 Χωρίς σακούλα

900 W
2 lt

Κωδ.: 1.195-210.0

€299,99€329,99

Σκούπα ξηρής αναρρόφησης
µε φίλτρο νερού.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΣΠΙ∆Α
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Κ 55 plus 

 Κατάλληλο για κάθε δάπεδο
 Χωρίς καλώδια,
 επαναφορτιζόµενο
 Εύκολη αλλαγή βούρτσας
 Επιπλέον βούρτσα µε έξυπνο
 τρόπο καθαρισµού, για τρίχες
 κατοικιδίων

60-100 m²
30 min αυτονοµία
0,5 lt

Κωδ.: 1.258-509.0

Βάλτε τέλος σε ψίχουλα,
χνούδια, σκόνη και τρίχες.

ΞΕΧΑΣΤΕ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΣΙ
ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

€64,99€75,99

 Easy slider - προστατεύει
 έπιπλα και σκούπα
 Quick click: µοναδικό σύστηµα
 αλλαγής εξαρτηµάτων
 Απόλυτο φίλτρο ΗΕΡΑ 12
 Αυτόµατο τύλιγµα καλωδίου
 Energy A

600 W
4 lt

Κωδ.: 1.195-600.0

€249,99

Υψηλή αναρρόφηση, χαµηλή
στάθµη θορύβου.

ΕΞΥΠΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DS 5.800 VC 6

€109,47€146,37

1000 W
7 lt
230 mbar
40 lt/s

Κωδ.: 1.527-181.0

ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Εύκολη στη χρήση και στη
µεταφορά µε µόλις 3,5 kg βάρος.

 Χαµηλός θόρυβος λειτουργίας
 Εξαιρετικά ελαφριά
 Προφυλακτήρας ανθεκτικός
 στις συγκρούσεις

T 7/1 Classic

72dB

AA

kWh/annum

B
C
D

E
F
G

665/2013 - I

ABCDEFGABCDEFG

ABCDEFG

VC 6 / VC 6 PREMIUM

25,8

Για να καθαρίσετε
καναπέδες και
υφασµάτινες επιφάνειες.

Για σκούπισµα
µε µια κίνηση.

Για καθαρά χαλιά,
σε βάθος.

Για µοναδικό
αποτέλεσµα
στις µοκέτες.

Καλύπτουµε κάθε ανάγκη καθαρισµού κι ακόµα περισσότερα. Έτσι κατακτούµε
την κορυφαία θέση στο σπίτι σας.
Η υπεροχή, οφείλεται να αποδεικνύεται καθηµερινά. Με σκούπες που είτε αποτελούν µοναδικές καινοτοµίες, είτε έχουν
διακριθεί µε βραβεία, είτε έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών ως αξεπέραστες, στην Kärcher 25 χρόνια 
κερδίζουµε κορυφές στο πιο δύσκολο και απαιτητικό πεδίο. Τη ζωή και την καθηµερινότητά σας.

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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2ΑΠΟ
ΤΩΡΑ3
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

Το αυθεντικό είναι πάντα το καλύτερο! Για εντυπωσιακά καθαρά τζάµια,
πιο γρήγορα και πιο εύκολα από ποτέ, ένας είναι ο εφευρέτης του τζαµοκαθαριστή.

ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 

Γιατί το αξεπέραστο αποτέλεσµα δεν µένει στην επιφάνεια: µπορεί να καθαρίζει σε βάθος, 
αλλά και να πλένει και να µαζεύει και νερά!
Πολλά περισσότερα από όσα έχετε συνηθίσει να σας παρέχει ένα µηχάνηµα. Ακόµα ένα πεδίο, 
που υποσχόµαστε να συνεχίσουµε να υπερέχουµε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 Νερό και απορρυπαντικό ψεκάζονται και 
 αναρροφώνται αµέσως
 Σύστηµα δύο κάδων καθαρού και 
 ακάθαρτου νερού
 Ιδανική για όσους υποφέρουν από αλλεργίες

Κωδ.: 1.081-130.0

Βαθύς και αποτελεσµατικός 
καθαρισµός.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΧΑΛΙΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ, ΣΑΛΟΝΙΑ

SE 4001

€219,99€249,99

 Μεγάλη χωρητικότητα κάδου χάρη
 στο επίπεδο φίλτρο
 Σύστηµα δύο κάδων καθαρού και 
 ακάθαρτου νερού
 Άριστη ως σκούπα πολλαπλών εφαρµογών 
 (αναρρόφηση νερού-σκόνης)

1400 W
4/4 lt
210 mbar

Κωδ.: 1.081-200.0

Κορυφαία λύση για απόλυτα υγιεινή 
καθαριότητα.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

€309,99€329,99

SE 5.100

1400 W
4/4 lt
210 mbar

25 min αυτονοµία
75 τµ ανά φόρτιση

Κωδ.: 1.633-301.0

Για αποτέλεσµα µε µία κίνηση.

 Καθαρά παράθυρα, καθρέπτες 
 και λείες επιφάνειες
 Χωρίς στάξιµο, χωρίς ατέλειες
 Χωρίς καλώδια και κούραση

€59,99€69,99

WV 2 plus 

ΚΑΘΑΡΑ ΤΖΑΜΙΑ. ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ,
ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ, ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Για αστραφτερά τζάµια
χωρίς κόπο.

Προέκταση τζαµοκαθαριστή   
Ακόµα και τα πιο ψηλά παράθυρα 
ή τζάµια δεν αποτελούν πλέον 
πρόβληµα, µε τη νέα προέκταση 
για τον τζαµοκαθαριστή.

Κωδ.: 2.633-111.0  €49,99

Πανάκια µε µικροΐνες
Τα πανάκια µε µικροΐνες εξασφαλίζουν 
ολοκληρωµένη αποµάκρυνση της 
βρωµιάς από κάθε επιφάνεια.

Κωδ.: 2.633-100.0  €11,49

Καθαριστικό τζαµιών (500 ml)
Καθαριστικό τζαµιών. Αποµακρύνει όλους 
τους ρύπους όπως λίπος, δαχτυλιές 
και ατµοσφαιρικό ρύπο. 500ml

Κωδ.: 6.295-772.0  €4,99

Ρύγχος αναρρόφησης
170 mm *(WV 50 plus)
& **(WV2 plus)
Κατάλληλο για στενά παράθυρα
και επιφάνειες.

Κωδ.: *2.633-002.0  €12,99
Κωδ.: **2.633-112.0  €12,99

Εξάρτηµα χειρός 
για τη SE 4001
Εργαλείο χειρός για τον καθαρισµό 
καναπέδων, καθισµάτων αυτοκινήτου 
και πολυθρόνων.

Κωδ.: 2.885-018.0  

€28,49

Σκόνη καθαρισµού 
υφασµάτινων επιφανειών 
(800 gr) για τη SE 4001 
Βασικό απορρυπαντικό σε σκόνη 
για τον καθαρισµό υφασµάτινων 
καλυµµάτων και ταπετσαριών.

Κωδ.: 6.290-175.0

€15,99

Καθαριστικό χαλιών 
RM 519 (1 lt)
Υγρό καθαριστικό µε φόρµουλα 
για γρηγορότερο στέγνωµα.

Κωδ.: 6.295-771.0

€8,99

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Να παρέχεις 100% αποτελεσµατικό, υγιεινό και φυσικό καθαρισµό, 
χωρίς ίχνος χηµικών. Αυτό σηµαίνει υπεροχή!
∆εν θα συµβιβαστούµε ποτέ µε τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Με τίποτα λιγότερο από το απόλυτο.
Με τίποτα λιγότερο από το 100%. Για τα ατµοσυστήµατά µας, αυτό δεν είναι καινούργιο. Το υπηρετούν 
σε πατώµατα, µπάνια, κουζίνες και όπου αλλού χρειάζεται, µε συνέπεια και σιγουριά.

2ΑΠΟ
ΤΩΡΑ3
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Σ!

100 °C

L A B O R  E N D E R S
Prof .  Dr .  med.  G ise la  Enders  & Kol legen,  MVZ • Mediz in ische Diagnost ik

1

2

      Αφαλάτωση της συσκευής
Μετά από 3 συνεχόµενες χρήσεις του ατµοσυστήµατος, πλένετε τον κάδο µε καθαρό νερό για να αποµακρυνθούν 
τα άλατα. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, χρησιµοποιήστε το προϊόν RM 511 για να αποµακρύνετε τα άλατα.

Κωδ.: 6.295-206.0   (9 τµχ.)   €11,99

      Πανάκια καθαρισµού
Τα πανάκια καθαρισµού που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό πλένονται στους 60 ˚C χωρίς µαλακτικό 
ρούχων επειδή έτσι µειώνεται η ικανότητά τους να απορροφούν τη βρωµιά και τις σταγόνες νερού.

Κωδ.: 6.960-019.0   (Σετ 2 δαπέδου, 3 χειρός)   €16,49

21

ΑΤΜΟΣ

 30ΣΕ 

ΣΥΝΕΧΗΣ

ΑΤΜΟΥ
ΡΟΗ 

SC 1 SC 1 + Floor kit

 Πλήρης γκάµα
 εξαρτηµάτων
 Πολλαπλές εφαρµογές
 Βαλβίδα ασφαλείας

1200 W
0,25 lt
3,0 bar

1200 W
0,25 lt
3,0 bar

Κωδ.: 1.516-260.0

Με πίεση 3 bar και µεγάλες 
δυνατότητες!

Ο ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΛΑ
ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ!

  Χρόνος θέρµανσης µόνο 
 σε 30 sec
  Συνεχής αναπλήρωση 
  ∆εν απαιτείται αφαλάτωση

1900 W
1,0 lt
3,5 bar

Κωδ.: 1.513-000.0

Ατµός σε µόλις 30’’, µε συνεχή
αναπλήρωση νερού χωρίς
διπλό κάδο!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ!
ΕΝΕΡΓΟ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ
ΚΑΙ …ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ! 

SC 3

€159,99

 Κλείδωµα ασφαλείας
 για παιδιά
 Εργαλείο χειρός, πέλµα δαπέδου
 Ρύθµιση ροής ατµού

1500 W
1,0 lt
3,2 bar

Κωδ.: 1.512-000.0

Μπάνιο, κουζίνα, υφάσµατα,
δάπεδα καθαρίζονται γρήγορα
και αποτελεσµατικά.

ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

SC 2

€119,99€ 129,99

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ
ΤΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

Κωδ.: 1.516-264.0

Τέλειο, υγιεινό
σφουγγάρισµα.

 Ποικιλία εξαρτηµάτων για πολλαπλές
 εφαρµογές
 Εύκολη εναλλαγή εξαρτηµάτων
 Εύκολη µεταφορά και αποθήκευση

€89,99€ 109,99€69,99€ 79,99

Βαθύς καθαρισµός µε ατµό, χωρίς χηµικά.
Σκοτώνει το 99,99% των οικιακών βακτηρίων.

Χάρη στην ισχυρή και αποτελεσµατική δράση 
του ατµού, το πανί καθαρισµού για το δάπεδο 
φτάνει σε υψηλές θερµοκρασίες µε αποτέλεσµα 
τα ατµοσυστήµατα της Kärcher να εξουδετερώνουν 
το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηριδίων. 
Ακόµα και στο πανάκι δεν ανιχνεύονται βακτήρια 
µετά τον καθαρισµό.

Επικυρωµένο από

Ο ατµός φτάνει στη θερµοκρασία των 
100 °C περίπου την ώρα που εξέρχεται 
από το ακροφύσιο. Χάρη στην υψηλή 
αυτή θερµοκρασία, οι ρύποι αφαιρούνται 
αποτελεσµατικά χωρίς τη χρήση χηµικών.

Το ιδιαίτερα αποδοτικό εξάρτηµα 
δαπέδου της Kärcher παγιδεύει τη 
θερµότητα κάτω από το ακροφύσιο 
ώστε ο καυτός ατµός να διεισδύσει 
στο πανί χωρίς απώλειες θερµότητας 
και να µπορέσει να έρθει σε άµεση 
επαφή µε το πάτωµα.

Χάρη στα µικροσκοπικά σωµατίδια του 
ατµού, οι επίµονοι ρύποι εξουδετερώνονται 
αποτελεσµατικά και αξιόπιστα φτάνοντας 
ακόµα και τα πιο δυσπρόσιτα σηµεία 
που δεν µπορούν να καθαριστούν 
µε τις κλασικές χειρωνακτικές µεθόδους 
καθαρισµού ή µε τη χρήση βούρτσας.

Η πίεση στο θερµαντήρα φτάνει το λιγότερο 
τα 3,2 bar. Έτσι, ο ατµός εξέρχεται 
από το ακροφύσιο µε ταχύτητα περίπου 170 
χλµ/ώρα. Το αποτέλεσµα είναι µία πολύ 
ισχυρή δόση ατµού που αφαιρεί τη βρωµιά 
σε µηδενικό χρόνο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

€ 179,99

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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SC 4 Iron Kit SC 5 SV 7

 Εξαρτήµατα πάντα έτοιµα
 για χρήση
 Περιλαµβάνει σίδερο ατµού
 Χώρος αποθήκευσης
 εξαρτηµάτων

2000 W
0,5 + 0,8 lt
3,5 bar

Κωδ.: 1.512-408.0

Μειώστε το χρόνο
σιδερώµατος στο µισό.

€329,99€369,99 €379,99€429,99

 Ρύθµιση ατµού, 4 στάδια
 Ρύθµιση ξηρού - υγρού ατµού
 Εργονοµικό πέλµα για άνετο
 καθάρισµα
 Αποθήκευση εξαρτηµάτων

2200 W
0,5 + 1,5 lt
4,2 bar

Κωδ.: 1.512-500.0

Εργονοµικό και άνετο για
κάθε εφαρµογή.

  Σύστηµα δύο κάδων
  Φίλτρο ΗΕΡΑ
  Ρύθµιση παροχής ατµού
 σε 5 βαθµίδες
  Βαλβίδα ασφαλείας

2200 W
1,2 + 0,6 lt
4,0 bar

Κωδ.: 1.439-410.0

Αναρρόφηση, καθαρισµός
και στέγνωµα µε µία κίνηση.

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΣΥΝΕΧΗΣ

ΑΤΜΟΥ
ΡΟΗ 

ΣΥΝΕΧΗΣ

ΑΤΜΟΥ
ΡΟΗ 

SC 4

 Εξαρτήµατα πάντα έτοιµα
 για χρήση
 Βαλβίδα ασφαλείας
 Απεριόριστη αυτονοµία

2000 W
0,5 + 0,8 lt
3,5 bar

Κωδ.: 1.512-405.0

Σύστηµα δύο κάδων,
για συνεχή καθάρισµα
χωρίς διακοπές.

ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΙ∆ΕΡΩΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
∆ΥΝΑΜΗ ΑΤΜΟΥ

ΠΙΟ ΑΠΛΑ, ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ
ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Α∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΤΜΟΥ

€219,99€239,99

ΣΥΝΕΧΗΣ

ΑΤΜΟΥ
ΡΟΗ 

€589,99€639,99

Για 100% αθώο καθαρισµό
χωρίς χηµικά.

Για επιπλέον χρήσεις
της δύναµης του ατµού. 

Για να αποµακρύνετε
εύκολα λίπη και άλατα.

Για υγιεινό καθαρισµό
του πατώµατος.

Φυσικός καθαρισµός – µόνο µε ατµό!
Με ένα ατµοσύστηµα µπορεί να καθαριστεί σχεδόν κάθε 
επιφάνεια µεσά στο σπίτι γρήγορα, αποτελεσµατικά και 
πάνω από όλα υγιεινά – ακόµα και στα πιο δυσπρόσιτα 
σηµεία. Χωρίς να µένουν γραµµές, αφού δε χρησιµοποιούνται 
χηµικά καθαριστικά, και χωρίς σηµάδια αφού το νερό είναι 
απιονισµένο όταν µετατρέπεται σε ατµό.  Άλατα στο µπάνιο, 
λίπη στην κουζίνα, στρώµατα, δάπεδα και υφάσµατα έχουν 
το δικό τους τρόπο καθαρισµού γρήγορα, εύκολα και 
αποτελεσµατικά.

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ 

Φέρτε µας το παλιό σας µηχάνηµα 
και επωφεληθείτε από σηµαντικές 
εκπτώσεις στην αγορά του 
καινούργιου σας. Ισχύει για τα 
µηχανήµατα που έχουν το ειδικό 
σηµατάκι.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ 

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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Ό,τι λύση µπορείτε να φανταστείτε,
για έναν κήπο τόσο περιποιηµένο
που δεν φαντάζεστε.

Μπορεί να καλύψει τουλάχιστον
15 γλάστρες.
Κατάλληλο για µπαλκόνια.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΗΠΟΥ

Σύνδεσµος T (5 τµχ.)
µε ρύθµιση ροής νερού

Κωδ.: 2.645-231.0

€8,49

Κωδ.: 2.645-276.0  €49,99

Ρυθµιζόµενο
ακροφύσιο ψεκασµού 
Κωδ.: 2.645-265.0

€9,99 

Πιστόλι ψεκασµού plus 
Κωδ.: 2.645-266.0

€11,99 

Μεταλλικό πιστόλι
ψεκασµού Premium 
Κωδ.: 2.645-270.0

€22,99 

Ντους κήπου
Κωδ.: 2.645-181.0

€39,99  

ΠΙΣΤΟΛΙΑ & ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Λάστιχο Primo Flex
 Ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις (όριο 24 bar)
 Ακίνδυνο για την υγεία (χωρίς φθαλικό εστέρα,
 κάδµιο, µόλυβδο, βάριο)
 3 στρώσεις
 Ανθεκτικό σε θερµοκρασίες από -20°C έως 65°C 

Λάστιχο Primo Flex plus 
 Ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις (όριο 45 bar)
 Ακίνδυνο για την υγεία (χωρίς φθαλικό εστέρα,
 κάδµιο, µόλυβδο, βάριο)
 3 στρώσεις και ίνες KEVLAR
 Ανθεκτικό σε θερµοκρασίες από -20°C έως 65°C 

Λάστιχο Primo Flex premium
 Ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις (όριο 50 bar)
 Ακίνδυνο για την υγεία (χωρίς φθαλικό εστέρα,
 κάδµιο, µόλυβδο, βάριο)
 5 στρώσεις και ίνες KEVLAR (διπλή ενίσχυση)
 Ανθεκτικό σε θερµοκρασίες από -20°C έως 65°C 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ

1/2” 5/8” 3/4”

20 m

Κωδ.: 2.645-138.0

€ 19,99

50 m

Κωδ.: 2.645-139.0

€ 49,99

25 m

Κωδ.: 2.645-140.0

€ 30,99

50 m

Κωδ.: 2.645-141.0

€ 62,99

25 m

Κωδ.: 2.645-142.0

€ 47,99

50 m

Κωδ.: 2.645-143.0

€ 94,99

1/2” 5/8” 3/4”

20 m

Κωδ.: 2.645-144.0

€ 29,99

50 m

Κωδ.: 2.645-145.0

€ 69,99

25 m

Κωδ.: 2.645-146.0

€ 39,99

50 m

Κωδ.: 2.645-147.0

€ 79,99

25 m

Κωδ.: 2.645-148.0 

€ 59,99

50 m

Κωδ.: 2.645-149.0

€ 119,99

1/2” 5/8”

20 m

Κωδ.: 2.645-150.0

€ 39,99

50 m

Κωδ.: 2.645-151.0

€ 99,99

25 m

Κωδ.: 2.645-152.0

€ 61,99

50 m

Κωδ.: 2.645-153.0

€ 124,99

1

3

3

4 4

5

7

6 4 4

1

1

SensoTimerTM ST6 eco!ogic
Για τέλεια διαχείριση του ποτίσµατος,
Προγραµµατιστής Senso TimerTM µε µονό
αισθητήρα υγρασίας µε ραδιοσυχνότητα.

Κωδ.: 2.645-213.Ο  €119,99  

Σετ ποτίσµατος
για γλάστρες  

Περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα
εξαρτήµατα για το αποτελεσµατικό
πότισµα του κήπου.

Κωδ.: 2.645-238.0  €99,99 

Kärcher Rain box
για τον κήπο 

Η πιο ολοκληρωµένη γκάµα λύσεων για τον κήπο σας είναι 
εδώ και ήρθε για να κυριαρχήσει! Με µοναδικές καινοτοµίες, 
µε υλικά και κατασκευή µοναδικής αντοχής και µε την 
αξιοπιστία που χαρακτηρίζει κάθε προϊόν µας, η υπεροχή 
Kärcher έρχεται για να κάνει τη ζωή στον κήπο σας, υπέροχη.

2

Σετ λάστιχο σπιράλ 
Κωδ.: 2.645-178.0

€35,69 

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ, ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΒΡΥΣΗΣ & ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Αντάπτορας βρύσης
G ¾ - G ½. Με συστολή.
∆υνατότητα σύνδεσης µε 2
µεγέθη σπειρώµατος.

Κωδ.: 2.645-006.0  €2,10  

Ορειχάλκινος σύνδεσµος
1/2’’ και 5/8’’
µε aquastop.

Κωδ.: 2.645-017.0

€8,69 

Ορειχάλκινος σύνδεσµος
1/2’’ και 5/8’’
Άνετος λαστιχένιος δακτύλιος στη λαβή.
Απλός χειρισµός και καλύτερη στερέωση.

Κωδ.: 2.645-015.0  €7,99  

Ακροφύσιο 
ψεκασµού
Εύκολη ρύθµιση της πίεσης.

Κωδ.: 2.645-264.0  €3,99  

Σύνδεσµος για όλα
τα λάστιχα 1/2''
∆εν στάζει, δεν σπάει. Μεγάλη
αντοχή, µεγάλη διάρκεια ζωής.
Εύκολος χειρισµός.

Κωδ.: 2.645-191.Ο  €3,79  

Σύνδεσµος για όλα
τα λάστιχα premium
Εργονοµικός σχεδιασµός. Το µεταλλικό
τµήµα και η αντοχή διασφαλίζουν µεγάλη
διάρκεια ζωής.

Κωδ.: 2.645-195.Ο  €7,29  

Σύνδεσµος για όλα
τα λάστιχα plus
Με σύστηµα aquastop. Εσοχή στη λαβή
για την εύκολη σύνδεση ακροφυσίων
και ψεκαστικών.

Κωδ.: 2.645-192.Ο  €4,49€  

Ορειχάλκινο
ακροφύσιο ψεκασµού
Εξαιρετικά ανθεκτικό. Κατάλληλο
για το πότισµα µικρών/µεσαίων
περιοχών.

Κωδ.: 2.645-054.Ο  €9,99  

Σύνδεσµος βρύσης
δύο εξόδων µε ρύθµιση
Κατάλληλος για όλες τις βρύσες.
2 στόµια για σύνδεση µε 2 λάστιχα
νερού.

Κωδ.: 2.645-199.Ο  €9,99  

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

Περιστροφικό
ψεκαστικό PS 300, παλµικό
Ρύθµιση γωνίας άρδευσης (30º - 360º).
Για µεσαίες και µεγάλες επιφάνειες.
Ρύθµιση γωνίας ψεκασµού για πότισµα
και κάτω από δέντρα.

Κωδ.: 2.645-023.Ο

€17,99 

Ψεκαστικό παραλληλόγραµµο
περιοχών ΟS 5.320 SV
Για µεσαίες και µεγάλες επιφάνειες.
Ρύθµιση ροής νερού (0 - max). 
Ρυθµιζόµενο πλάτος ψεκασµού.

Κωδ.: 2.645-135.Ο

€45,99

Περιστροφικό
ψεκαστικό RS 120
Ρυθµιζόµενη γωνία ψεκασµού.
Για µικρές περιοχές και κήπους.
Κατάλληλο για όλες
τις µάρκες.

Κωδ.: 2.645-020.Ο

€14,99

2

2

3

3

4

4 4 4 4 4

5

5

5

5
5

6

6

7

7
7

8

8

8

87

5 5
Αποτελεσµατικό πότισµα όσο και
όπου χρειάζεται.

Λάστιχο διαβροχής 10 m

€ 18,99 Κωδ.: 2.645-229.0

Λάστιχο 10 m
 για το Rain system 

Κωδ.: 2.645-227.0

€16,49

Ακροφύσιο
σταγόνας
(10 τµχ.)
Κωδ.: 2.645-234.0

€7,19

∆ακτύλιος
στεγανοποίησης
(10 τµχ.)
Κωδ.: 2.645-235.0

€5,99

Ακροφύσιο
ψεκασµού
micro (10 τµχ.)
Κωδ.: 2.645-236.0

€11,99

Προγραµµατιστής
WT 4
Κωδ.: 2.645-174.0

€41,99

Set λάστιχου
διαποτισµού
Κωδ.: 2.645-241.0

€47,49

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η καινοτοµία και η αξιοπιστία στο κορυφαίο τους επίπεδο.
Ο Νο1 κατασκευαστής στην κατηγορία, ορίζει τι σηµαίνει
υπεροχή.

1ΑΠΟ
ΤΩΡΑ2
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

HD 5/11 P PLUS

 Λειτουργεί και κάθετα
 και ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
 Μονοφασικό
 Ακροφύσιο ισχύος

Κωδ.: 1.520-191.0

€496,00 €909,00
€1.212,00

€1.429,00
€1.905,00

€1.376,00

110 bar
500 lt/h
2,2 KW

20-175 max  bar
240-700 lt/h
4,7 KW

PORTABLE CLASS

Μικρό µέγεθος,
εύκολη µεταφορά.

HD 5/15 C PLUS

 Λειτουργεί και κάθετα
 και ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
 Μονοφασικό
 Τριπλό ακροφύσιο/
 Ακροφύσιο ισχύος
 Αυτόµατος τερµατισµός
 λειτουργίας

Κωδ.: 1.520-142.0

€609,00
€814,00€ 661,00

150 bar
500 lt/h
2,8 KW

COMPACT CLASS.
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ, ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Ελαφρύ, εύκολη
µεταφορά.

HD 7/18 C PLUS

Κωδ.: 1.151-614.0

COMPACT CLASS ΜΕ
ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Ανθεκτικό για όλες
τις εργασίες.

 Τριπλό ακροφύσιο που καθιστά
 εύκολη και γρήγορη τη ρύθµιση
 της δέσµης νερού
 Μεταφέρεται εύκολα σε κάθε
 τύπου επαγγελµατικά οχήµατα
 Τριφασικό
 Servo Control

HD 6/16-4 Μ PLUS

30-160 bar
230-600 lt/h
3,4 KW

Κωδ.: 1.524-124.0

ΜΕΣΑΙΑ ΣΕΙΡΑ,
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ

Τροχήλατο, ισχυρό,
εύχρηστο.

 Σύστηµα αντιστρέβλωσης (AVS),
 για εύκολη και ασφαλή λειτουργία
 Αντλία τριών εµβόλων για
 µακρά διάρκεια ζωής
 Τετραπολικός, αργόστροφος,
 µονοφασικός κινητήρας
 Servo Control

HD 9/20-4 Μ PLUS

40-200 bar
460-900 lt/h
7 KW

Κωδ.: 1.524-406.0

Ο ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΣΑΣ. ΜΕΣΑΙΑ ΣΕΙΡΑ

Αλλαγή χηµικού χωρίς
παύση εργασίας.

 Τετραπολικός αργόστροφος
 τριφασικός κινητήρας
 Σύστηµα δοσοµέτρησης χηµικού
 καθαριστικού Switch-Chem 
 Σύστηµα αντιστρέβλωσης
 (AVS), για εύκολη και ασφαλή
 λειτουργία
 Servo Control

Όργανα ελέγχου φιλικά προς τον χρήστη
Η εργασία µε µηχανήµατα καθαρισµού υψηλής πίεσης Kärcher γίνεται ιδιαίτερα εύκολη, ασφαλής και αποτελεσµατική, µε εργονοµικό σχεδιασµό και πρακτικές λεπτοµέρειες όπως:

Όλα τα ακροφύσια για όλα τα 
πλυστικά µηχανήµατα Kärcher έχουν 
σχεδιαστεί για να καλύπτουν κάθε 
πρόβληµα καθαρισµού προσφέροντας 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 
Για παράδειγµα, το ακροφύσιο ισχύος
turbo ενισχύει την πίεση κατά 40%.

Το νέο πιστόλι
µε Easy Press
για ξεκούραστο
κράτηµα.

Τον άνετο χειρισµό
απ’ ευθείας από την
κάνη και το σύστηµα
AVS για αποφυγή 
στρέβλωσης του σωλήνα 
υψηλής πίεσης.

Τη λειτουργία 
Servo Control
για εύκολο
έλεγχο 
πίεσης/ροής.

Για αποτελεσµατικό καθαρισµό
δαπέδων και τοίχων.

Για καθαρό επαγγελµατικό εξοπλισµό,
µε οικονοµία και ασφάλεια.

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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HDS 5/15 U (όρθιου τύπου)

 H αντλία υψηλής πίεσης διαθέτει τρία
 έµβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
 Μεγάλο φίλτρο εισαγωγής
 Μονοφασικό µηχάνηµα
 Με µεγάλες ρόδες για εύκολη µεταφορά

Κωδ.: 1.064-043.0

150 bar
450 lt/h
2,7 KW / 230 V

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΙΟ
...∆ΡΟΣΕΡΗ ΤΙΜΗ!

Ενισχυµένο φίλτρο νερού για
προστασία της αντλίας.

 Σύστηµα προστασίας από διαρροές
 ∆ύο δεξαµενές απορρυπαντικού
 Λειτουργία eco efficiency
 ∆ύο δοχεία χηµικού 
 Easy Press

Κωδ.: 1.071-420.0

30- 200 bar
500-1000 lt/h
7,8 KW / 400 V

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.

 Προστασία από ξηρή λειτουργία
 Αισθητήρας θερµοκρασίας καυσαερίων
 Πίνακας ελέγχου µε ενδεικτικές λυχνίες
 Σύστηµα διακοπής λειτουργίας σε
 περίπτωση χαµηλής στάθµης καυσίµου
 Λειτουργία eco efficiency

Κωδ.: 1.174-218.0

30-180 bar
300-800 lt/h
6 KW / 400 V

ΙΣΧΥΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO EFFICIENCY

Τετραπολικός υδρόψυκτος κινητήρας.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΖΕΣΤΟΥ � ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
Συνδυάζοντας το µέλλον της τεχνολογίας µε την παραδοσιακά αξεπέραστη αντοχή. 
Έτσι διευρύνουµε την απόστασή µας από κάθε άλλη επιλογή.
Για τα πλυστικά µηχανήµατα Kärcher για επαγγελµατική χρήση, στο σύνολό τους, µπορούµε να είµαστε µόνο περήφανοι. 
Όχι µόνο γιατί υπερέχουν σε κάθε σύγκριση, αλλά κυρίως γιατί διακρίνονται εκεί που έχουµε υποσχεθεί να αποδίδουν τα µέγιστα: 
στην επαγγελµατική σας δραστηριότητα.

€1.529,00€2.040,00 €2.729,00€3.825,00 €3.489,00€4.650,00 

Το ζεστό νερό κάνει τη διαφορά

Καλύτερα αποτελέσµατα
καθαρισµού

Μείωση χρόνου
στεγνώµατος

Μείωση µικροβιακού
φορτίου

Μείωση κατανάλωσης
χηµικού

Εξοικονόµηση
χρόνου

Φέρτε µας το παλιό σας πλυστικό
µηχάνηµα και κερδίστε!

Φέρτε µας το παλιό σας πλυστικό
µηχάνηµα και κερδίστε!

Φέρτε µας το παλιό σας πλυστικό
µηχάνηµα και κερδίστε!

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛ
ΙΣΜ

ΟΥ
 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛ

ΙΣΜ

ΟΥ
 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛ

ΙΣΜ

ΟΥ
 

1ΑΠΟ
ΤΩΡΑ2
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Για καθαρισµό των πιο 
απαιτητικών επιφανειών.

Για καθαρά επαγγελµατικά 
οχήµατα, εύκολα και γρήγορα.

HDS 10/20-4 MHDS 8/18-4 C

Το πλυστικό σας µηχάνηµα
έχει γίνει µπελάς; Η Kärcher
σας δίνει τη δυνατότητα 
να το αντικαταστήσετε µε
ένα από τα κορυφαία πλυστικά
µηχανήµατα της αγοράς.

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τούρµπο µπεκ  Κωδικός Τιµή
Για HD 5/11 P 4.767-023.0 €78,78 + Φ.Π.Α.

Για HD 5/15 C Plus, HD 5/17 C Plus 4.763-931.0 €123,54 + Φ.Π.Α.

Για HD 6/16-4 M Plus 4.763-252.0 €123,54 + Φ.Π.Α.

Για HD 9/20-4 M Plus, HD 7/18 C Plus,
HDS 8/18- 4M 4.763-253.0 €123,54+ Φ.Π.Α.

Για HDS 10/20-4M 4.763-250.0 €123,54 + Φ.Π.Α.

Tριπλό µπεκ  Κωδικός Τιµή
Για HD 5/11 P 4.767-148.0 €67,13 + Φ.Π.Α.

Για HD 5/15 C Plus 4.767-145.0 €67,13 + Φ.Π.Α.

Για HD 5/17 C Plus 4.767-144.0 €67,13 + Φ.Π.Α.

Για HD 6/16-4 M Plus 4.767-149.0 €67,13 + Φ.Π.Α.

Για HD 7/18 C Plus 4.767-150.0 €67,13 + Φ.Π.Α.

Για HD 9/20-4 M Plus 4.767-154.0 €67,13 + Φ.Π.Α.

Για HDS 5/15 U 4.767-144.0 €67,13 + Φ.Π.Α.

Εξάρτηµα δαπέδων και τοίχων FRV 30 Κωδικός Τιµή
Εξάρτηµα δαπέδων και τοίχων FRV 30 2.642-999.0 €514,08 + Φ.Π.Α.

Σωλήνας αναρρόφησης 4.440-939.0 €33,42  + Φ.Π.Α.

Εξάρτηµα υδραµµοβολής  Κωδικός Τιµή
Εξάρτηµα υδραµµοβολής 4.762-022.0 €176,15 + Φ.Π.Α.

Κιτ ακροφυσίου για υδραµµοβολή. Κατάλληλο για την αποµάκρυνση σκουριάς, παλαιού 
χρώµατος από εξωτερικές επιφάνειες. 

Εξάρτηµα δαπέδων και τοίχων FR 30 Me  Κωδικός Τιµή
Εξάρτηµα δαπέδων και τοίχων FR 30 Me 2.640-355.0 €491,40 + Φ.Π.Α.

Μπεκ για την αποµάκρυνση τσίχλας  Κωδικός Τιµή
Μπεκ για την αποµάκρυνση τσίχλας 2.642-843.0 €770,96 + Φ.Π.Α.

Μπεκ υδραµµοβολής  Κωδικός Τιµή
Για HD 5/11, HD 5/15 C Plus, HD 5/17 C Plus,
ΗD 7/18 C Plus, HDS 5/15 U 2.638-526.0 €77,55 + Φ.Π.Α.

Για  HD 6/16-4 M Plus 2.637-900.0 €77,55 + Φ.Π.Α.

Για HD 9/20-4 M Plus, HDS 8/18-4 M 2.637-902.0 €77,55 + Φ.Π.Α.

Για HDS 10/20-4 M 2.637-903.0 €77,55 + Φ.Π.Α.

Λάστιχα απόφραξης (20 m, Φ 6 mm) Κωδικός Τιµή
Για HD 5/11, HD 5/15 C Plus, HD 5/17 C Plus,
HD 6/16-4 M Plus, HDS 5/11 U,
HDS 5/15 U(120 bar) 6.390-028.0 €149,69 + Φ.Π.Α.

Για HD 7/18 C Plus, HD 9/20-4 M Plus,
HDS8/18-4M, HDS 10/20-4 M (250 bar) 6.390-030.0 €264,60 + Φ.Π.Α.

Μπεκ απόφραξης Κωδικός Τιµή
Για HD5/15 C Plus, HD 5/17 C Plus,
HD 6/16-4 M Plus, HD 7/18 C Plus, HD 9/20-4 M Plus,
HDS 5/11 U, HDS 5/15 U, HDS 8/18-4M 5.763-015.0 €25,17 + Φ.Π.Α.

Για ΗDS 10/20-4 M 5.763-019.0 €25,17 + Φ.Π.Α.

Ακροφύσιο κατάλληλο για την αφαίρεση κολληµένων
τσιχλών σε λείες επιφάνειες µε µηχανήµατα κρύου / ζεστού -
κρύου νερού.

Aλκαλικό βασικό καθαριστικό για τα µηχανήµατα υψηλής πίεσης 
στον τοµέα της βιοµηχανίας και των συνεργείων. Αποµακρύνει τις 
πλέον επίµονες ακαθαρσίες όπως λάδι, γράσσο και πίσσα. ∆ραστικό 
σε όλες τις θερµοκρασίες. 

Καθαριστικό λαδιού και γράσσου RM 31

  Λίτρα  Κωδικός Τιµή
 2,5 lt 6.295-584.0 €17,16 + Φ.Π.Α.
 10 lt 6.295-068.0 €44,52 + Φ.Π.Α.
 20 lt 6.295-069.0 €82,14 + Φ.Π.Α.

Συµπυκνωµένο καθαριστικό για τα µηχανήµατα υψηλής πίεσης για 
επίµονες ακαθαρσίες από το λάδι, λίπος και ορυκτά. Κατάλληλο για 
το πλύσιµο των αυτοκινήτων, τον καθαρισµό µουσαµάδων και το 
πλύσιµο των κινητήρων χωρίς ΝΤΑ.

Ενεργό καθαριστικό, αλκαλικό RM 81 NTA Free

  Λίτρα  Κωδικός Τιµή
 2,5 lt 6.295-555.0 €19,80 + Φ.Π.Α.
 10 lt 6.295-556.0 €54,15 + Φ.Π.Α.
 20 lt 6.295-557.0 €99,81 + Φ.Π.Α.

Αποµακρύνει αποθέσεις και επιχρίσεις από πέτρα, σκουριά, µπύρα και 
λευκές πετρώδεις ύλες καθώς επίσης λίπος και πρωτεΐνες. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για τον καθαρισµό του εσωτερικού δεξαµενών στον τοµέα 
των ειδών διατροφής. 

Ενεργό καθαριστικό όξινο RM 25

  Λίτρα  Κωδικός Τιµή
 2,5 lt 6.295-588.0 €23,31 + Φ.Π.Α.
 10 lt 6.295-113.0 €75,78 + Φ.Π.Α.
 20 lt 6.295-420.0 €144,32 + Φ.Π.Α.

Αποσκληρυντικό υγρών που εµποδίζει την επικάθηση αλάτων στα 
θερµαινόµενα µέρη σε µηχανήµατα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου 
νερού. ∆εν περιέχει φωσφορικά.

Αποσκληρυντικό υγρών RM 110

  Λίτρα  Κωδικός Τιµή
 1 lt 6.295-627.0 €7,78 + Φ.Π.Α.
 10 lt 6.295-303.0 €69,17 + Φ.Π.Α.
 20 lt 6.295-488.0 €119,53 + Φ.Π.Α.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Μπεκ για FRV 30 Κωδικός Τιµή
Μπεκ για FRV 30 2.642-430.0 €64,57 + Φ.Π.Α.

Μπεκ για FRV 30 2.642-431.0 €64,57 + Φ.Π.Α.

Μπεκ για FRV 30 2.642-433.0 €64,57 + Φ.Π.Α.

Μπεκ για FR 30 Μe Κωδικός Τιµή
 (500-650 lt/h) 2.640.401.0 €31,37 + Φ.Π.Α.

(850-1100 lt/h) 2.640.442.0 €31,37 + Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 � ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

18 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

Κωδικός Περιγραφή Πίεση Θερµοκρασία oC ∆ιάµετρος  Μήκος  Σύνδεση Σύνδεση Τιµή 
    Εσωτ.   στο πιστόλι στο µηχάνηµα Λιανικής

 
Λάστιχο Υ.Π. µε χωνευτό περιστρεφόµενο άκρο, 
σύστηµα αντιστρέβλωσης AVS και ενισχυµένη 
πλαστική χειρολαβή.  

6.391-484.0
(6.391-168.0) 250

6.391-483.0 
(6.390-171.0)

6.391-419.0 
(6.391-342.0)

Λάστιχο Υ.Π. µε δύο άκρα βιδωτά  (22 x 1,5) µε ενισχυ-
µένες πλαστικές χειρολαβές, κατάλληλο για επέκταση
(απαιτείται σύνδεσµος 5.403.175.0).

6.391-676.0
Λάστιχο Υ.Π. µε δύο άκρα βιδωτά  (22 x 1,5) 
µε ενισχυµένες πλαστικές χειρολαβές , κατάλληλο 
για επέκταση (απαιτείται σύνδεσµος 5.403.175.0).
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ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

11 mm

11 mm

M 22 x 1,5

11 mm

10

10

10

20

M 22 x 1,5

M 22 x 1,5

M 22 x 1,5

Μ 22 x 1,5

€54,27

€76,60

€62,18

€126,85

Κωδικός Περιγραφή Πίεση Θερµοκρασία oC ∆ιάµετρος  Μήκος  Σύνδεση Σύνδεση Τιµή 
    Εσωτ.   στο πιστόλι στην κάνη Λιανικής

 

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

4.775-539.0 
(4.775-026.0)

4.775-532.0 
(4.775-283.0)

Πιστόλι µε δύο άκρα (22 x 1,5) κατάλληλο 
για όλα τα πλυστικά ζεστού και κρύου νερού. 250 155 M 22 x 1,5

Ένωση 
Μ 22 x 1,5 €44,53

Πιστόλι servopress µε απαλή λαβή
στη σκανδάλη, µε δύο άκρα (22 x 1,5).

300 155
Ένωση 
Μ 22 x 1,5 €61,15M 22 x 1,5

€13,06

3 δέσµες πίσω και µία δέσµη µπροστά, 
συνδέεται στο άκρο του λάστιχου 
απόφραξης (1/8΄΄). 

5.763-054.0
5.763-053.0
5.763-055.0
(5.763-016.0)
5.763-056.0
(5.763-020.0) 

Κωδικός Περιγραφή Τιµή 
  Λιανικής

Κωδικός Περιγραφή Τιµή 
  Λιανικής

€64,02

Τούρµπο µπεκ µε σύνδεση 18 x 1,5, 400 bar, 80˚C.
Για κάθε µηχάνηµα απαιτείται ο κατάλληλος κωδικός.

4.767-116.0 
(4.763-931.0)           
4.767.117.0  
(4.763-252.0) 
4.767.119.0 
(4.763-250.0)

(4.767.116.0 µέγεθος 035)
(4.767.117.0 µέγεθος 040)
(4.767.119.0  µέγεθος 055/060) 

Κωδικός Περιγραφή Τιµή 
  Λιανικής

€4,94Σύνδεσµος µε αρσενικά σπειρώµατα  22 x 1,5, για την
ένωση δύο λάστιχων υψηλής πίεσης, 350 bar ,155˚C.

5.403-175.0 
(4.403-002.0)Σε
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K�PARTS ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Οικονοµία και αξιοπιστία µε τη σφραγίδα της Kärcher. Ή πολύ απλά, ανταλλακτικά και 
εξαρτήµατα µε εγγύηση υπεροχής. 

Κωδικός Περιγραφή Πίεση Θερµοκρασία oC ∆ιάµετρος  Μήκος  Σύνδεση Σύνδεση Τιµή 
    Εσωτ.   στo πιστόλι στο µηχάνηµα Λιανικής

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ

6.391-479.0 
(6.390-030.0)

Λάστιχο απόφραξης µε σύστηµα αντιστρέβλωσης AVS, 
ειδικά ευέλικτο, ανθεκτικό στο λάδι (για το λάστιχο 
της απόφραξης, απαιτείται το κατάλληλο ακροφύσιο 
-βλέπε σχετικά µεγέθη ακροφυσίων). 

250 150 6 Μ 22 x 1,51/8''20 µ. €85,16

Κωδικός Περιγραφή Πίεση Θερµοκρασία oC ∆ιάµετρος  Μήκος  Σύνδεση Σύνδεση Τιµή 
    Εσωτ.   στο πιστόλι στο µπεκ Λιανικής

 

ΚΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Πίεση Θερµοκρασία oC ∆ιάµετρος Σύνδεση    Τιµή 
    Εσωτ. στην κάνη    Λιανικής

 

ΤΡΙΠΛΑ ΜΠΕΚ

ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ

4.767-197.0
Τριπλό µπεκ µε 3 γωνίες
ψεκασµού 0ο, 25ο, 40ο 

300 80 Μ 18 x 1,5 €27,78404.767-198.0

4.767-200.0

300 80 34 Μ 18 x 1,5 €27,78

300 80 €27,78Μ 18 x 1,550

€59,086.394-770.0 
(6.394-668.0)

Αφροποιητής 1 λίτρου µε σύνδεση (22 x 1,5).
Συνδέεται απ΄ευθείας στο πιστόλι (κατάλληλο
για όλα τα µηχανήµατα υψηλής πίεσης HD & HDS), 
180 bar, 60˚C, Μ 22 x 1,5.

4.760-584.0 
(4.760-660.0)

Κάνη ανοξείδωτη  µε πλαστικές χειρολαβές. 
Η κάνη µπορεί να περιστραφεί και µε πίεση 
κατά 360ο (µήκος κάνης 1050 cm).

300 155 1,05
Μεγάλη
ένωση 
Μ 22 x 1,5

€44,64

4.760-691.0 
(4.760-664.0)

Κάνη ανοξείδωτη  µε πλαστικές χειρολαβές. 
Η κάνη µπορεί να περιστραφεί και µε πίεση 
κατά 360ο (µήκος κάνης 60 cm).

300 155 0,6 M 18 x 1,5

M 18 x 1,5

Μεγάλη
ένωση 
Μ 22 x 1,5

€33,18

Κωδικός Περιγραφή Πίεση Θερµοκρασία oC ∆ιάµετρος  Μήκος  Σύνδεση Σύνδεση Τιµή 
    Εσωτ.   στην ανέµη στο πιστόλι Λιανικής

 

6.391-843.0 Λάστιχο Ανέµης 20 µέτρων. 315 150 8

ΑΝΕΜΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Στόµιο 
11  χ ι λ .  

€139,48

6.391-520.0 
(6.391-421.0)

Ανέµη από ανοξείδωτο χάλυβα, µε αυτόµατη 
επαναφορά για λάστιχο υψηλής πίεσης 
20 µέτρων (διάµετρο λάστιχου <17 χιλιοστά).

200 130 M 22 x 1,5

M 22 x 1,5

Στόµιο 
11  χ ι λ .  

20 µ. 

Για 20 µ. €584,26

Τιµή
Λιανικής
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Κωδ.: 1.667-291.0

 Χειροκίνητο τίναγµα 
 το φίλτρου 
 Εύκολο άδειασµα υγρών 
 του κάδου µέσω ειδικού
 σωλήνα
 Μεγάλη χωρητικότητα κάδου

254 mbar
2x74 lt/s
2760 W
65 lt

Αδιάκοπη αναρρόφηση.

ΥΨΗΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ
NT 65/2 Ap 

ΣΚΟΥΠΕΣ
ΞΗΡΗΣ � ΥΓΡΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Με αποστολή να µειώνουν τον χρόνο
και τον κόπο στο minimum και να ανεβάζουν
οικονοµία, καινοτοµία, εργονοµία και 
αποτελεσµατικότητα στο maximum,
κάθε µία επιλογή κυριαρχεί στην κατηγορία της.

1ΑΠΟ
ΤΩΡΑ2
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

€420,00Κωδ.: 1.184-850.0

 Αναρρόφηση µεγάλων ποσοτήτων
 λεπτόκοκκης σκόνης µε συνεχή υψηλή
 παροχή αέρα
 Αυτόµατη απενεργοποίηση όταν γεµίσει
 ο κάδος µε υγρά
 ∆ιάφορα εξαρτήµατα για πολλαπλές 
 εφαρµογές

Αυτόµατος καθαρισµός φίλτρου.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
NT 35/1 Tact 

254 mbar
74 lt/s
1380 W
35 lt

€639,00€852,00

Κωδ.: 1.378-500.0

 Χειροκίνητο καθάρισµα του 
 φίλτρου για µεγαλύτερη
 ισχύ αναρρόφησης
 Χώρος αποθήκευσης 
 εξαρτηµάτων και 
 άγκιστρο καλωδίου

254 mbar
74 lt/s
1380 W
20 lt

Κατάλληλη για καθαρισµό 
µικρών χώρων.

COMPACT, ΕΥΕΛΙΚΤΗ 
ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ
NT 20/1 Αp

€209,00€279,00

ΝΤ TACT/TACT2:

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Πώς µπορεί µία σκούπα 
να πετύχει το απόλυτο; 
Στην κατηγορία αυτή, αρκεί 
να πατήσετε το “on”. Γιατί 
εδώ, τα φίλτρα τινάσσονται 
αυτόµατα! 

NT AP: 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΨΗΛΩΝ 
STANDARDS,
ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 
ΥΨΗΛΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Μια ακόµα κατηγορία ανωτέρου 
επιπέδου, λόγω ηµιαυτόµατου 
τινάγµατος του επίπεδου φίλτρου. 
Μια ακόµα καινοτοµία της Kärcher, 
µια ακόµα απόδειξη υπεροχής.

Για προστασία της υγείας
των επαγγελµατιών
µε απόλυτη απορρόφηση
σκόνης και σωµατιδίων.

€518,00Κωδ.: 1.184-856.0

 Αυτόµατο τίναγµα του φίλτρου για
 συνεχή αναρρόφηση
 Υποδοχή πρίζας για σύνδεση µε εργαλεία
 Ρύποι σε καυστήρες, ψιλή σκόνη, δύσκολα
 µπάζα εξαφανίζονται στη στιγµή

Αναρρόφηση χωρίς διακοπές.

Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
ΝΤ 35/1 Tact Te 

Kit καυστήρα 

254 mbar
74 lt/s
1380 W
35 lt

Καθαρός καυστήρας γρήγορα,
αποτελεσµατικά και χωρίς
διακοπές. Για τον επαγγελµατία
που απαιτεί υψηλής ποιότητας
αναρρόφηση.

€235,00
Κωδ.: 2.638-852.0

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 � ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
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ΣΚΟΥΠΕΣ
ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία, 
σε καθηµερινή βάση, µε τεχνολογία και 
εργονοµία αιχµής. Είναι Kärcher. Γι’ αυτό.

1ΑΠΟ
ΤΩΡΑ2
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

Κωδ.: 1.527-181.0

 Χαµηλός θόρυβος λειτουργίας
 Εξαιρετικά ελαφριά
 Προφυλακτήρας ανθεκτικός στις συγκρούσεις

230 mbar
40 lt/s
1000 W
7 lt

Εύκολη στη χρήση και στη µεταφορά
µε µόλις 3,5 kg βάρος.

ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

€159,00€225,00€89,00€119,00

€339,00€452,00

Κωδ.: 1.527-413.0

 Mειωµένη κατανάλωση ενέργειας
 Συµπαγές µέγεθος
 Αθόρυβη λειτουργία

210 mbar
55 lt/s
750 W
10 lt

Συµπαγής για καθηµερινή χρήση.

ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κωδ.: 1.355-235.0

 Εξάρτηµα δύσκολων σηµείων
 Εξάρτηµα καθαρισµού καλοριφέρ
 Εξάρτηµα για ταπετσαρίες
 Ενσωµατωµένο φίλτρο ΗΕΡΑ
 Αθόρυβη λειτουργία

244 mbar
61 lt/s
1150 W
15 lt

Βέλτιστη ποιότητα αέρα.

Ι∆ΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΗΡΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Για εύκολο, γρήγορο και 
αθόρυβο καθάρισµα. 

Τ 15/1 ΗΕΡΑ 

Τ 10/1 eco efficiency 

€318,00 
Κωδ.: 1.355-135.0

 Mειωµένη κατανάλωση ενέργειας
 Αθόρυβη λειτουργία
 Χώρος αποθήκευσης καλωδίου

230 mbar
43 lt/s
750 W
12 lt

Χαµηλό επίπεδο θορύβου.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΥ

T 12/1 Eco efficiency 

Τ 7/1 Classic

Κωδικός Tιµή Λιαν.

Σα
κο

ύλ
ες

6.904-333.0 €14,36 + Φ.Π.Α.Για Τ 7/1 classic

6.904-333.0 €14,36 + Φ.Π.Α.T 10/1 eco (10 τµχ.) 

6.907-019.0 €26,46 + Φ.Π.Α.Για Τ 15/1 ΗΕΡΑ (10 τµχ.)

Φ
ίλ

τρ
α

Για Τ 7/1 classic

6.414-611.0 €14,04 + Φ.Π.Α.T 10/1 efficiency

Για Τ 15/1 ΗΕΡΑ

Σπ
ιρ

άλ

Για Τ 7/1 classic

€35,75 + Φ.Π.Α.

€35,75 + Φ.Π.Α.

T 10/1 efficiency

Για Τ 15/1 ΗΕΡΑ

4.440-907.0

4.440-907.0

2.889-100.0 €18,30 + Φ.Π.Α.

 E

 A

48,3
kWh/annum

 B

 C

 D

 E

 F

 G

665/2013 - I

ABCDEFGABCDEFG

ABCDEFG

T 15/1 HEPA

73dB
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ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
∆ΑΠΕ∆ΟΥ

Για απόλυτη καθαριότητα 
από άκρη σε άκρη.

Για ευκολία χρήσης 
µε τεχνολογίες αιχµής.

1ΑΠΟ
ΤΩΡΑ2
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

 Το δάπεδο είναι στεγνό και έτοιµο 
 για περπάτηµα
 Ο κάδος του καθαρού και ακάθαρτου
 νερού αφαιρείται εύκολα
 Κιτ καθαρισµού χαλιών (προαιρετικός
 εξοπλισµός)

BR 30/4

300 mm πλάτος εργασίας 
200 m2/h θεωρ. απόδοση
820 W
4/4 lt

Κωδ.: 1.783-220.0

Μέγιστη ευελιξία µε εργονοµικό
σχεδιασµό.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΥΒΑ

€919,00€1.225,00 €889,00€1.185,00

 Φέρει δύο πράσινες σκληρές βούρτσες
 & λάστιχα αναρρόφησης ανθεκτικά
 στα έλαια
 Μεταβαλλόµενη πίεση επαφής
 Σύστηµα 2 κάδων
 Κιτ καθαρισµού χαλιών 
 (προαιρετικός εξοπλισµός)

BR 40/10 CI Adv

400 mm πλάτος εργασίας
400 m2/h θεωρ. απόδοση 
2710 W
10/10 lt

Κωδ.: 1.783-316.0

Εύκολη ρύθµιση της πίεσης
βουρτσών. Αποτελεσµατικός και
βαθύς καθαρισµός.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

€2.139,00

 Απλή λειτουργία µε δύο σηµεία
 ελέγχου στα χειριστήρια
 Ρυθµιζόµενη χειρολαβή
 Πλανητικό σύστηµα οδοντωτών
 τροχών για απαιτητική χρήση

BDS 43/180 C Adv

432 mm πλάτος εργασίας
180 rpm
1400 W

Κωδ.: 1.291-226.0

Για αρχικό καθαρισµό, αφαίρεση 
επιστρώσεων και κρυσταλλοποίηση.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗ 
ΜΟΝΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ

Πλήθος επιλογών για κάθε 
αποστολή, η µία καλύτερη 
από την άλλη. Η υπόσχεση 
για ό,τι καλύτερο, εδώ δίνει 
µόνο καινοτόµες λύσεις.
Σε αυτή την κατηγορία, η Kärcher αποκτά 
ένα καινούργιο προβάδισµα. Γιατί, πέρα 
από τις τεχνολογικές καινοτοµίες, δηµιουργεί 
και παρουσιάζει πρακτικές καινοτοµίες 
που καλύπτουν όλη τη γκάµα αναγκών 
µε τρόπους πραγµατικά απίστευτους 
...µέχρι να τους δοκιµάσετε! 

 Απόδοση 2400 m2/h
 Για επιφάνειες χωρίς αρµούς
 Σύστηµα 2 κάδων
 Αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού
 από το δάπεδο 

Β 60/10 C

610 mm πλάτος εργασίας
2400 m2/h θεωρ. απόδοση 
10/10 lt

Κωδ.: 1.006-706.0

Αντικαθιστά τον κουβά και
την σφουγγαρίστρα. Αθόρυβο,
χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΤΗΣ KÄRCHER

€1.378,00

6.295-683.0
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Για τις µεγαλύτερες επιφάνειες, 
στον ελάχιστο χρόνο.

 Κάδος καθαρού / ακάθαρτου 35/35 lt
 Compact µε καλή οπτική
 Εύκολο γέµισµα και άδειασµα
 των κάδων

(Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται 
το σύστηµα αναρρόφησης). (Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται 

το σύστηµα αναρρόφησης).

BD 43/35  C Ep

850 mm πλάτος εργασίας
1720 m²/h θεωρητική απόδοση
1100 W

Κωδ.: 1.515-401.0

EASY operation για εύκολη
λειτουργία. Ανθεκτικό στη διάβρωση.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

€1.499,00€2.000,00

 Κάδος καθαρού / ακάθαρτου 50/60 lt
 Μειωµένα έξοδα συντήρησης
 Εύκολο γέµισµα και άδειασµα
 των κάδων

BD 50/60 C Classic Ep

500 mm πλάτος εργασίας
2040 m²/h θεωρητική απόδοση
1100 W

1.127-002.0

Compact και ευκίνητο για κάθε
επιφάνεια. Εξαιρετική οπτική του
χρήστη κατά την εργασία.

ΚΑΘΑΡΑ ∆ΑΠΕ∆Α 
ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

€1.599,00€2.133,00

Καθαριστικό σκληρών δαπέδων RM 69 ASF, 20 lt
Ισχυρό καθαριστικό για δάπεδα και βιοµηχανικά δάπεδα. Αποµακρύνει άνετα 
και τις πιο επίµονες ακαθαρσίες από λίπη και έλαια. 

Κωδ.: 6.295-415.0  €67,83

Καθαριστικό περιποίησης RM 780, 10 lt
Ισχυρό προϊόν καθαρισµού και περιποίησης για τον καθαρισµό συντήρησης 
όλων των -ανθεκτικών στο νερό- σκληρών και ελαστικών δαπέδων 
και επικαλύψεων.  

Κωδ.: 6.294-997.0  €67,86

Προϊόντα καθαρισµού για την περιποίηση δαπέδων

περιγραφή Κωδικός Tιµή Λιανικής

βούρτσα κόκκινη, µαλακή 4.905-022.0 €103,26

βούρτσα µαύρη, σκληρή 4.905-025.0 €274,43

οδηγός τσόχας 4.762-533.0 €145,59

τσόχες λευκές πολύ µαλακές 6.369-469.0 €67,73

τσόχες κόκκινες µαλακές 6.369-470.0 €67,72

τσόχες πράσινες µέτρια σκληρές 6.369-472.0 €67,72

τσόχες µαύρες σκληρές 6.369-473.0 €66,15

σύστηµα αναρρόφησης ίσιο 4.777-406.0 €229,00
€306,00

BD 43/35 C Ep 

περιγραφή Κωδικός Tιµή Λιανικής

βούρτσα κόκκινη, µαλακή 4.905-026.0 €132,30

βούρτσα µαύρη, σκληρή 4.905-029.0 €339,44

οδηγός τσόχας 4.762-534.0 €180,68

τσόχες κόκκινες µαλακές 6.369-079.0 €84,07

τσόχες πράσινες µέτρια σκληρές 6.369-078.0 €84,07

τσόχες µαύρες σκληρές 6.369-077.0 €84,07

σύστηµα αναρρόφησης ίσιο 4.777-401.0

BD 50/60 C Classic Ep

περιγραφή Κωδικός Tιµή Λιανικής

Κυλινδρική βούρτσα µεσαίας
σκληρότητας κόκκινη 4.762-005.0 €42,18

Κυλινδρική βούρτσα µικροϊνών 4.762-453.0 €100,23

BR 30/4 C

περιγραφή Κωδικός Tιµή Λιανικής

Κυλινδρική βούρτσα µεσαίας
σκληρότητας κόκκινη

4.762-003.0 €52,01

Κυλινδρική βούρτσα σκληρή πράσινη 4.762-252.0 €135,48

Κυλινδρική βούρτσα µικροϊνών 
(απαραίτητη η χρήση των αξόνων 
προσαρµογής Κωδ.: 4.762-228.0) 

4.114-004.0 €71,22

ΒR 40/10 C

ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΕΞΟΠΛ
ΙΣΜ

ΟΥ
 

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

€289,00
€386,00
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Απόλυτος, πιστοποιηµένος σεβασµός στο περιβάλλον χωρίς καµία
έκπτωση στο αποτέλεσµα. Για το πώς γίνεται, γνωρίζετε ήδη την απάντηση: 
επιστηµονική έρευνα και δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων Kärcher. 

C: Συµπυκνωµένο /  R: έτοιµο προς χρήση

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Bαθύ καθαριστικό
για χώρους υγιεινής
Ειδικό για χώρους υγιεινής. Ισχυρό για 
αφαίρεση επίµονων ρύπων χωρίς κόπο. 
Ιδανικό για τουαλέτες, ιδιαίτερα οικονοµικό
λόγω φόρµουλας τύπου τζελ.

CA 10 C (1 lt)
Κωδ.: 6.295-677.0    €4,70/τµχ + Φ.Π.Α.

CA 10 C (5 lt)
Κωδ.: 6.295-678.0   €18,58/τµχ + Φ.Π.Α.

Kαθαριστικό συντήρησης 
για χώρους υγιεινής
Για καθηµερινό καθαρισµό χώρων υγιεινής.
Καθαρίζει χωρίς να επιβαρύνει τις επιφάνειες.
Σε συµπυκνωνµένη µορφή για χαµηλά
δοσολογία. Ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον.

CA 20 R (0,5 lt)
Κωδ.: 6.295-685.0      €2,97/τµχ + Φ.Π.Α.

CA 20 C (1 lt)
Κωδ.: 6.295-679.0      €4,02/τµχ + Φ.Π.Α.

CA 20 C (5 lt)
Κωδ.: 6.295-680.0    €14,19/τµχ + Φ.Π.Α.

Kαθαριστικό επιφανειών
Καθαριστικό γενικής καθηµερινής χρήσης,
εξειδικευµένο σε εσωτερικούς χώρους. 
Συµπυκνωµένη µορφή για χαµηλή δοσολογία. 
Καθαρίζει άµεσα επιφάνειες ανθεκτικές 
σε νερό και αλκοόλες. ∆εν αφήνει λωρίδες. 
Ευχάριστο άρωµα.

CA 30 R (0,5 lt)
Κωδ.: 6.295-686.0    €2,97/τµχ + Φ.Π.Α.

CA 30 C (1 lt)
Κωδ.: 6.295-681.0    €3,53/τµχ + Φ.Π.Α.

CA 30 C (5 lt)
Κωδ.: 6.295-682.0   €12,51/τµχ + Φ.Π.Α.

Kαθαριστικό γυάλινων
επιφανειών
Έτοιµο προς χρήση καθαριστικό τζαµιών 
και γυάλινων επιφανειών. Γρήγορο στέγνωµα 
χωρίς λωρίδες. Κατάλληλο για καθηµερινή 
χρήση.

CA 40 R (0,5 lt)
Κωδ.: 6.295-687.0    €2,48/τµχ + Φ.Π.Α.

CA 40 R (5 lt)
Κωδ.: 6.295-688.0   €10,84/τµχ + Φ.Π.Α.

Kαθαριστικό δαπέδων
Καθαριστικό για σκληρά και ανθεκτικά δάπεδα. 
Ισχυρή δράση που δεν επιβαρύνει τις επιφάνειες. 
Κατάλληλο για γυαλιστερές επιφάνειες και 
έπιπλα. Συµπυκνωνµένη σύσταση. Ευχάριστο 
άρωµα κίτρου.

CA 50 C (1 lt)
Κωδ.: 6.295-683.0    €3,40/τµχ + Φ.Π.Α.

CA 50 C (5 lt)
Κωδ.: 6.295-684.0   €11,94/τµχ + Φ.Π.Α.

Προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί και
παρασκευαστεί µε οικολογική συνείδηση. 

Καταχωρηµένα µε τη σήµανση European label
Οι συµπυκνωµένες µορφές των χηµικών 
διαλυµάτων συµβάλλουν στην εξοικονόµηση 
χώρου κατά τη µεταφορά
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ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ � ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Αποτέλεσµα που δεν προστατεύει απλά τις επιφάνειες, την υγεία, 
την επαγγελµατική σας αξιοπιστία. Προστατεύει και τη φήµη µας, 
ως κορυφαίου συνεργάτη και σε αυτή την κατηγορία.

1ΑΠΟ
ΤΩΡΑ2
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

 Με εργαλείο χειρός για καναπέδες,
 σαλόνια κλπ
 Κατάλληλη για µικρούς χώρους,
 εύκολη στη µεταφορά
 Η επιφάνεια στεγνώνει µέσα
 σε λίγα λεπτά

Puzzi 8/1

236 mbar
1,0 bar
61 lt/s
1200 W
Καθαρό/ ακάθαρτο 8/7 lt

Κωδ.: 1.100-225.0

Γρήγορα, εύκολα και οικονοµικά.

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

€399,00€532,00

 Αποσπώµενος κάδος του
 ακάθαρτου νερού
 Κατάλληλη για µεσαίους χώρους,
 εύκολη στη µεταφορά
 Η επιφάνεια στεγνώνει µέσα
 σε λίγα λεπτά

Puzzi 10/1

220 mbar
1,0 bar
54 l/s
1250 W
Καθαρό/ ακάθαρτο 10/9 lt

Κωδ.: 1.100-130.0

Νέος, πρακτικός σχεδιασµός.

ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

€649,00

Tαµπλέτες καθαρισµού 
RM 760
Ταµπλέτες µε διαλυόµενη στο νερό 
µεµβράνη. Προσφέρουν αποτελεσµατικό 
καθαρισµό σε βάθος υφασµάτινων 
δαπέδων και επιφανειών.

Κωδ.: 6.295-850.0

€12,94

Τοπικό καθαριστικό λεκέδων
RM 769, 500 ml
Γενικό καθαριστικό για την αφαίρεση 
λεκέδων από µοκέτες και υφασµάτινες 
επιφάνειες.

Κωδ.: 6.295-490.0

€17,98

Καθαριστικό υφασµάτινων
επιφανειών RM 767, 10 lt
Ιδανικό για χώρους όπου απαιτείται 
γρήγορος καθαρισµός, αφού ο χρόνος 
στεγνώµατος είναι κατά 70% 
µικρότερος σε σύγκριση µε τα συνήθη 
µέσα καθαρισµού µε ψεκασµό.

Κωδ.: 6.295-198.0 

€73,90

Πέλµα δαπέδου
Πέλµα δαπέδου για τον καθαρισµό 
µεγάλων υφασµάτινων επιφανειών 
γρήγορα και ξεκούραστα. 

Κωδ.: 4.130-007.0

€145,00  €109,00

Για τέλειο, υγιεινό 
αποτέλεσµα όπου απαιτείται.

Για γρήγορο 
καθάρισµα και
προστασία 
των επιφανειών.
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€1.105,00 €829,00
Κωδ.: 1.092-104.0

 Σύστηµα δύο κάδων
 Μικρός χρόνος προθέρµανσης
 Συνεχής αναπλήρωση  νερού

4 bar
2300 W
κάδος 2+2 lt

Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση
των ρύπων χωρίς χηµικά.

Ο ΝΕΟΣ COMPACT ΑΤΜΟΣ
ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω

SG 4/4

Στικ αφαίρεσης αλάτων
Στικς για την αφαλάτωση του ατµοσυστήµατος 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για την 
αποµάκρυνση των αλάτων και την προστασία 
του µηχανήµατος.

Κωδ.: 6.295-206.0   

€9,54

Έχουµε υποσχεθεί να 
καταπολεµούµε τους ρύπους 
όπου τους πετυχαίνουµε.

Γι’ αυτό και στις λύσεις 
ανοιχτών χώρων …σαρώνουµε!

ΣΑΡΩΘΡΑ 1ΑΠΟ
ΤΩΡΑ2
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

Κωδ.: 1.517-106.0

 Για µικρούς εσωτερικούς και
 εξωτερικούς χώρους
 Εργονοµικός σχεδιασµός,
 ρυθµιζόµενη λαβή
 Το φίλτρο σκόνης καθαρίζει
 τον αέρα

480 mm πλάτος εργασίας
700 mm µε µία πλευρική βούρτσα
2800 m2/h
42 lt

Απλή λειτουργία και ευχρηστία.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ,
ΟΛΟ ΕΥΚΟΛΙΑ

ΚΜ 70/20 C

€678,00

ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ
Όταν η δύναµη του ατµού
συναντά τη δύναµη της Kärcher, 
ένα µπορεί να είναι 
το αποτέλεσµα: τελειότητα! 

1ΑΠΟ
ΤΩΡΑ2
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

! Για καθαρισµό αλάτων, λιπών 
και λοιπών ρύπων µε µία κίνηση.

Για υγιεινό αποτέλεσµα
καθαρισµού σε κάθε
επιφάνεια.

Για εξωτερικούς χώρους 
που εκπέµπουν καθαριότητα.

Για περιποιηµένα,
καθαρά πεζοδρόµια 
και χώρους parking.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 � ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
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ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ
ΣΤΟ ...DNA ΤΟΥΣ!

Η άµεση κάλυψη κάθε σας ανάγκης, έχει για εµάς 
την 1η θέση. Έτσι, στην οµάδα Kärcher, 
υπερέχουµε και στο επίπεδο των υπηρεσιών. 

Στην Kärcher, η γενικότερη προσήλωσή µας στην 
επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων, αποτυπώνεται και 
στο επίπεδο εξυπηρέτησης και υποστήριξης που 
παρέχουµε, το οποίο είναι κυριολεκτικά µοναδικό. 

Γιατί, η Kärcher είναι η µόνη εταιρεία µε πιστοποιηµένα 
κατά ISO συνεργεία, η µόνη µε περισσότερους από 
100.000 κωδικούς ανταλλακτικών στη διάθεσή σας 
ανά πάσα στιγµή και η µόνη που σας παρέχει, εκτός 
από αναλυτική προσφορά επισκευής, µία ευρεία γκάµα 
υπηρεσιών ώστε η εµπειρία του service να είναι 
πραγµατικά κορυφαία. Είτε είστε καταναλωτής
είτε επαγγελµατίας, µπείτε σήµερα στο www.karcher.gr 
και ενηµερωθείτε για τις µοναδικές υπηρεσίες µας.  

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΕΠΙΣΚΕ
ΥΗ

Σ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΝ
ΕΡ

ΓΕ
ΙΑ
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Service
Γνωρίστε, µε µια µατιά,
την υπεροχή και
τη µοναδικότητα
του service Kärcher.

Πιστοποιηµένα
συνεργεία
Συνεργεία Kärcher:
τα µόνα στον κλάδο µας
στην Ελλάδα µε πιστοποίηση
ISO 9001/2008.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ∆ΙΚ
ΤΥ

Ο

GR
Πανελλαδικό
δίκτυο
Γνωρίστε το δίκτυo
συνεργείων Kärcher,
από άκρη σε άκρη
σε όλη την Ελλάδα.

Εγγύηση ποιότητας
και χρόνου επισκευής
Απολαύστε την
πιο άµεση εξυπηρέτηση
µε εγγυηµένο αποτέλεσµα.

Μ
ΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤ

ΑΣ

ΤΑ
ΣΗ

Σ

Α
Ν
Α
ΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 ΕΠ

ΙΣ
ΚΕ

ΥΗ
Σ

1
2
3

ΗΟΤ-LINE ΓΙΑ ΑΡΓ
ΙΕΣ

Σ/Κ

Hot-Line
για αργίες και
Σαββατοκύριακα
Καλέστε στο 210 - 2324003
κι εξυπηρετηθείτε και
τις αργίες.

Μηχάνηµα
αντικατάστασης
Για να µη στερείστε ποτέ
τις υπηρεσίες του
µηχανήµατός σας,
ακόµα κι όταν επισκευάζεται.

Αναλυτική προσφορά
επισκευής
∆είτε µε σαφήνεια και
ακρίβεια το κόστος εργασιών
και ανταλλακτικών
µε το οποίο επιβαρύνεστε.

Α
Μ
ΕΣΗ  ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΑΝΤΑ

ΛΛ
ΑΚ

ΤΙ
ΚΩ

Ν
 

Άµεση διαθεσιµότητα
ανταλλακτικών
70.000 κωδικοί
ανταλλακτικών,
στη διάθεσή σας
σε µόλις 48 ώρες κατά µ.ο. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛ
ΙΣΜ

ΟΥ
 

TEST THE BEST

No1

ΣΥΜ
Β
Ο
Λ
Α
ΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠ

ΕΚ

ΤΑ
ΣΗ

 Ε
ΓΓ
Υ
Η
ΣΗ

Σ

ΓΝ
Η
ΣΙΑ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝ

ΤΑ

ΛΛ
Α
ΚΤ

ΙΚ
Α

Σειρά γνήσιων
και οικονοµικών
ανταλλακτικών
Περισσότερες επιλογές
για περισσότερη
οικονοµία, πάντα µε
την εγγύηση της Kärcher.

Test the best
∆οκιµάστε το µηχάνηµα
Kärcher που επιθυµείτε,
σπίτι σας, για όποια
εργασία επιθυµείτε,
χωρίς καµία χρέωση.

Ενοικίαση
εξοπλισµού
Η υπεροχή των µηχανηµάτων
Kärcher, στις υπηρεσίες σας
αποκλειστικά και µόνο
για το χρονικό διάστηµα
που τη χρειάζεστε!

Συµβόλαια συντήρησης -
Επέκταση εγγύησης
Εµείς λέµε «παρών»
στις επιθυµίες σας για το
service και την εγγύηση
του εξοπλισµού σας, εσείς
διασφαλίζετε ένα πιο
ανέµελο µέλλον.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛ
ΙΣΜ

ΟΥ
 FLEET MANAGEMENT

Απόσυρση
εξοπλισµού
Εκµεταλλευτείτε την
ευκαιρία για ανανέωση των
µηχανηµάτων καθαρισµού
σας µε σηµαντική
εξοικονόµηση χρηµάτων.

Fleet management
∆είτε όλη την πληροφορία
για την κατάσταση του
στόλου των µηχανηµάτων
σας, ανά πάσα στιγµή,
στην οθόνη σας! 

Eco!Manager
Γνωρίστε το απόλυτο
πρόγραµµα εξ αποστάσεως
παρακολούθησης
των εργασιών καθαρισµού
της επιχείρησής σας!

1ΑΠΟ
ΤΩΡΑ2
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

2ΑΠΟ
ΤΩΡΑ3
ΧΡΟΝΙΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓ
ΓΥ

ΗΣ
ΗΣ

!

 Για επαγγελµατικά µηχανήµατα
 Για καταναλωτικά µηχανήµατα

Ισχύει από 01/02/2016 έως
31/12/2016 και µόνο για τα
προϊόντα µε το ειδικό σηµατάκι. 

Αγοράστε το προϊόν που σας 
ενδιαφέρει, µπείτε στην 
ιστοσελίδα µας www.karcher.gr, 
εισάγετε τα στοιχεία σας και τα 
στοιχεία του µηχανήµατος και 
αυτόµατα κερδίζετε επιπλέον 
εγγύηση για το µηχάνηµά σας!
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Στην Kärcher, συµπληρώνοντας 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, αισθανόµαστε µεγάλη 
χαρά αλλά και περηφάνια. Σε όλο αυτό το διάστηµα, δηµιουργήσαµε σχέσεις εµπιστοσύνης µε 
συνεργάτες αλλά και καταναλωτές, προσηλωµένοι µε συνέπεια στο να παρέχουµε πάντα το 
καλύτερο. Με προϊόντα που δηµιουργήθηκαν από δικές µας εφευρέσεις και καινοτοµίες, για να 
επιτυγχάνουν κορυφαίες επιδόσεις σε επίπεδο αποτελεσµατικότητας, οικονοµίας, ευκολίας και 
αντοχής. Με υπηρεσίες µοναδικές στο είδος τους, για πρώτη φορά στον κλάδο µας.

Με τη σκέψη µας προσανατολισµένη στην παροχή αξεπέραστων λύσεων στους έλληνες 
επαγγελµατίες αλλά και στην ελληνική οικογένεια. Άλλωστε, ειδικά σε σχέση µε την αξία της 
οικογένειας, στην Kärcher παραµένουµε ιδιαίτερα συνδεδεµένοι, αφού 25 χρόνια στηρίζουµε 
τους ανθρώπους µας και τους συνεργάτες µας σαν µία µεγάλη οικογένεια.

Ξεχωριστή θέση, µε βάση την προσήλωσή µας σε κορυφαίες αξίες, έχει στο µυαλό µας και 
στην καρδιά µας η προσφορά στην ελληνική κοινωνία, στον πολιτισµό και στο περιβάλλον. 
∆ιεξάγοντας έργα καθαρισµού σε ελληνικά µνηµεία και συµµετέχοντας ενεργά σε δράσεις για 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, από το 2003 στην Kärcher διακρινόµαστε και σε αυτό 
το επίπεδο.

Από τον καθαρισµό του “∆ροµέα” του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου (2003 & 2012) ως αυτόν της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών (2004). Από τα έργα καθαρισµού των Αρχαίων Τειχών του 
Πειραιά (2004) ως αυτά στο ∆ηµαρχείο Ερµούπολης Σύρου (2006 – πρόγραµµα “Καθαρίστε 
τη Μεσόγειο”). Από τον καθαρισµό του λόφου του Στρέφη (2005 – συνεργασία µε ∆ήµο 
Αθηναίων), ως την αποµάκρυνση τόνων µπάζων και σκουπιδιών από τη Σαλαµίνα (2009 – σε 
συνεργασία µε τον Σκάι), τους αλλεπάλληλους καθαρισµούς του Κηφισού Ποταµού (2007, 
2010, 2011, 2012 – σε συνεργασία µε τον Σκάι) και τη δεντροφύτευση του Εθνικού Κήπου 
(2013 – σε συνεργασία µε την οργάνωση “Ελλάδα Καθαρή” και τον ∆ήµο Αθηναίων), στην 
Kärcher γνωρίζουµε πώς να θέτουµε τη µοναδική τεχνογνωσία µας, τις δυνάµεις µας και τους 
εαυτούς µας στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.

Αυτά τα 25 χρόνια µας στην Ελλάδα είναι ένας σταθµός που αξίζει να γιορτάσουµε. Είναι όµως 
και µία ευκαιρία να ανανεώσουµε την υπόσχεσή µας προς όλους εσάς ότι θα συνεχίσουµε να 
σχεδιάζουµε, να δηµιουργούµε, να παρέχουµε και να υπηρετούµε µόνο το καλύτερο, µόνο το 
κορυφαίο. Αυτή είναι η Υπόσχεση Υπεροχής της Kärcher. Μία υπόσχεση που γίνεται πάντα 
πράξη και, σε σχέση µε κάθε άλλη επιλογή, κάνει πάντα τη διαφορά. 

…και συνεχίζουµε τηρώντας µε συνέπεια 
την υπόσχεση που µοιραζόµαστε µαζί σας, 
την Υπόσχεση Υπεροχής!

Συστήµατα Καθαρισµού
11ο χλµ. ΕΟ Αθηνών - Λαµίας (Παράδροµος), 144 52, Μεταµόρφωση

Τηλ. 210 2316153, Fax. 210 2316159
e-mail: sales@karcher.gr, http://www.karcher.gr

Kärcher A.E.E.
http://www.facebook.com/karchergreece

Karcher Greece

Οι τιµές προσφορών ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.
Η Kärcher δε φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή αποκλίσεις στις εικόνες ή τις τιµές.
Οι τιµές είναι ενδεικτικές λιανικής και σε καµία περίπτωση δεν συνιστούν υπόδειξη στον έµπορο.

KÄRCHER ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΧΡΟΝΙΑ
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