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KÄRCHER – DOBRY WYBÓR 2015!
 

SZYBKO, WYGODNIE I CZYSTO - WINDOW VAC
Dzięki myjce do okien Kärcher prace te nie wiążą 
się już z wysiłkiem pochłaniającym mnóstwo czasu. 
Teraz czyszczenie okien, luster i innych gładkich po-
wierzchni jest nie tylko łatwe, ale także odbywa się 
w iście ekspresowym tempie. Bez smug, zacieków, 
kapiącej wody i śladów po wysychających kroplach. 
Pomysłowe połączenie spryskiwacza z padem z mi-
krofi bry i odsysającej wodę myjki gwarantuje wy-
soką wydajność i  ergonomię pracy oraz eliminuje 
całkowicie Twój bezpośredni kontakt z brudem. 
   
PORĘCZNE I WYGODNE
Dzięki bateryjnemu zasilaniu podczas pracy żaden 
kabel nie ogranicza swobody ruchów.

BEZ SMUG I ZACIEKÓW
WV dokładnie odsysa wodę z  czyszczonej po-
wierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając 
smug ani zacieków.

 DO POWIERZCHNI PŁASKICH
Doskonały do wszystkich płaskich wodoodpornych 
powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin pryszni-
cowych i innych.

KÄRCHER UŁATWIA
DOBRY WYBÓR
Domowe parownice

WV 2 WV 2
PLUS PLUS

WV 5
4. po zamocowaniu na spryskiwaczu nakładki
    z padem, spryskaj powierzchnię roztworem 

1. otwórz saszetkę środka czyszczącego

5. przetrzyj czyszczoną powierzchnię padem
    z mikrofi bry

2. wlej środek czyszczący do pojemnika
    spryskiwacza

3. uzupełnij pojemnik spryskiwacza wodą
    - roztwór czyszczący jest gotowy do pracy

6. usuń wilgoć razem z rozpuszczonym brudem     
    używając myjki do okien WV
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KÄRCHER – DOBRY WYBÓR 2015!

IKONKI ZASTOSOWAŃ
Rozpoznanie potrzeb i  wybór optymalnej do nich 
klasy parownic Kärcher: SC 1, SC 2, SC 3, SC 4 lub 
SC 5 ułatwiają ikonki zastosowań zamieszczone na 
opakowaniu parownicy danej klasy!
 
SYSTEMATYKA
SC 1 – Kompaktowe. Poręczne i gotowe do pracy.
SC 2 – Klasyczne. Idealne na niewielkim metrażu.
SC 3 – Błyskawiczne. Najkrótszy czas podgrzewania.
SC 4 – Komfortowe. Z wyjmowanym zbiornikiem.
SC 5 – Najmocniejsze. Z funkcją Vapo Hydro.
 
HIGIENICZNA CZYSTOŚĆ
Parownice to urządzenia wysoce uniwersalne 
w zastosowaniach. Pomogą Ci bez wysiłku wyczyś-
cić wszelkie, wodoodporne powierzchnie w całym 
domu: podłogi, glazurę, lustra, okna, zlewy, kabinę 
prysznicową, sanitariaty, piekarnik, okap czy blat 
w kuchni. Ponadto idealnie sprawdzają się także 
w usuwaniu zabrudzeń z drobnych elementów takich 
jak armatura łazienkowa i kuchenna czy wąskich 
przestrzeni np. fug.

KÄRCHER UŁATWIA 
DOBRY WYBÓR
Myjki do okien

Dokładne czyszczenie 
typowych domowych 
powierzchni twardych 
parownicą Kärcher usuwa 
99,99% powszechnie 
występujących bakterii 
domowych.

*m2/zbiornik *m2/zbiornik *m2/zbiornik *m2/zbiornik *m2/zbiornik

* Badanie Instytutu 
Higieny i Zdrowia Pub-
licznego Uniwersytetu 
w Bonn, 2013.
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