
 

 

 

 

 

 

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ K5 Compact 

 

Vysokotlaký čistič K5 Compact je doporučován pro příležitostné 
použití na středně silné nečistoty. Klasickými objekty čištění jsou 
např. větší automobily, kamenné zdi nebo jízdní kola. Tlakový čistič 
je vybaven vysoce výkonným, vodou chlazeným motorem. Další 
přístrojové vybavení: stříkací pistole s připojením Quick 
Connect (rychlospojkové připojení), 8 m dlouhá vysokotlaká hadice s 
velkým akčním radiusem, pracovní nástavec Vario Power pro 
pohodlné nastavení vhodného tlaku vody, jakož i rotační tryska proti 
nejodolnějším nečistotám. Vodní filtr spolehlivě chrání čerpadlo před 
škodlivými částečkami nečistot. 
 

Obj. číslo: 1.630-720.0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENA: 5 500,- / 217 €                                                                    
 
 

 

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ K3 FC Car 
 
Ideální vysokotlaký čistič pro příležitostné 
používání na mírné znečištění. Tlaková myčka 
K 3 Full Control Car se sadou na mytí vozidel 
vč. mycího kartáče, pěnovací trysky a 
autošamponu. Pistole je vybavená 
ukazatelem tlaku - pro vhodný tlak na 
každý povrch. Přechod z vysokého tlaku 
na stupeň čisticího prostředku se 
uskuteční bez výměny pracovního 
nástavce. 
 

Obj. číslo: 1.602-604.0 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                 
CENA: 3 150,- / 125 € 

 

 

AKU STĚRKA WV2 Premium 

 

Čištění oken a jiných hladkých povrchů je hračkou. Díky elektrickému 
odsávání jsou kapky a stékání provždy minulostí. Chytrá kombinace 
láhve s rozprašovačem a rozmývákem a funkce odsávání čističe 
oken zaručují maximálně účinné čištění a zářivě čistá okna - beze 
šmouh a zbytků nečistot. Navíc umožňuje praktická a hygienická aku 
stěrka na okna velmi pohodové a hygienické čištění oken, protože 
nedochází k přímému kontaktu se špinavou vodou. 
Díky dodatečné úzké odsávací hubici lze bez 
problémů vyčistit i menší nebo těžko 
přístupné prostory jako 
např. okna s lištami nebo 
vitríny. 
 

Obj. číslo: 1.633-426.0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENA: 1 390,- / 55 € 
 

 

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ WD3 
 

Multifunkční vysavač má super sací sílu při 
spotřebě proudu jen 1000 W. Robustní, nárazu 
vzdorná plastová nádrž má 17-litrový objem. 
Patronový filtr umožňuje pohodlné vysávání 
suchých a mokrých nečistot – a to bez 
výměny filtru. Snadno odnímatelná rukojeť 
umožňuje montáž příslušenství přímo na 
sací hadici. Ostatní doplňky jako funkce 
fukaru, „Pull & Push“ uzavírací systém, 
ergonomicky tvarovaná rukojeť a velmi 
praktická úschova kabelů a 
příslušenství činí úklid pohodlným. 
 

Obj. číslo: 1.629-800.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENA: 1 450,- / 57 € 
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