PODlAHOVý čISTIč PRO DOmáCNOSTI

Náš
tip
Zapojte do úklidových prací barvy a struktury. S našimi barevně
rozlišenými válci z mikrovláken můžete jednoznačně rozlišovat
jednotlivé oblasti. Jako skuteční profesionálové. Používejte
například žluté válce pouze v koupelně a na toaletě pro hosty.
A šedé ve zbytku obytného prostoru.
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pŘiStiŽENi!
Vytírání bez předchozího
vysávání
Nejen vytírá, ale i vysává.
A to v jednom kroku: S novým
podlahovým čističem
pro domácnosti Kärcher bude
čištění méně namáhavé, rychlejší
a dokonalejší. Jednoduše
odstraňuje volně ležící, zaschlé
nebo vlhké nečistoty – výsledek:
Tvrdé podlahy budou vyčištěné
dvakrát tak rychle. Také proto,
že díky automaticky poháněným,
rotujícím válcům odpadá
namáhavé drhnutí.

Jeden na všechno
Vysávání a vytíráním v jednom
kroku – při minimální zbytkové
vlhkosti! Geniální princip, který
zásadně změní úklid domácnosti.
A je vhodný pro všechny běžné
tvrdé podlahy: PVC, dlaždice,
kámen, laminát a dále zapečetěné,
naolejované a navoskované
parkety. Speciálně přizpůsobené
čisticí prostředky Kärcher
zabezpečují perfektní ošetření
na míru a poskytují ještě lepší
ochranu.

Místo vyndávání koštěte, vysavače a mopu
teď vyčistím podlahy naprosto jednoduše
v jednom kroku.
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VYtÍRáNÍ A VYSáVáNÍ
V JEDNOM JEDiNéM KROKU.
Revoluční čištění podlah 2 v 1: Nejen vytírá, ale i vysává. A to v jednom
jediném kroku: Tak ušetří Kärcher FC 5 při čištění tvrdých podlah
až 50 procent času*. Otáčející se válec zachycuje volně ležící, zaschlé nebo
vlhké nečistoty. Ty jsou neustále navlhčovány čistou vodou, zatímco špinavá
voda se přímo odsává. Díky automaticky poháněným válcům odpadá
namáhavé drhnutí. Výsledek: čisté podlahy bez námahy. Hodí se na všechny
tvrdé podlahy – i na parkety. Budete tak vždy perfektně připravení
na každodenní život – s chytrými řešeními pro čištění od firmy Kärcher
pro vnitřní použití.
* Kombinace obou pracovních kroků – vysávání a vytírání – v jednom pracovním kroku šetří
při čištění podlahy až 50 procent času.
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FC 5 / FC 5 Premium
Plošný výkon: cca 60 m² na jedno naplnění nádrže
Pracovní šířka: 300 mm
Otáčky válce: cca 500 min-1
Nádrž na čistou vodu: 400 ml

Ergonomická měkká
rukojeť s vypínačem
Pro bezpečné držení
a práci bez námahy.

Uspořádané
uložení kabelu
Flexibilní hák na kabel
zabezpečuje optimální
uložení a rychlé sejmutí
kabelu.

Jednoduché plnění
Pohodlné plnění vody
a jednoduché dávkování
čisticích prostředků.

Automatické zvlhčování
Otáčející se válce jsou
automaticky zvlhčovány
čistou vodou.

Hygienická nádrž
na špinavou vodu
Zachycené nečistoty jsou
z válců nasáty přímo
do nádrže na špinavou
vodu. Tu lze rychle
a jednoduše vyprázdnit.

Flexibilní otočný kloub
Pro vynikající manévrování.

Jednoduchá výměna válců
Vysoce kvalitní válce
z mikrovláken lze rychle
a pohodlně vyměnit
a vyčistit.

Velmi dobrý čisticí výkon
Otáčení elektrických válců
usnadňuje vytírání a zlepšuje
výsledky čištění.
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pŘEVRAtNá ZMĚNA.
Na vynález kola FC 5 pravděpodobně úplně nemá.
Přesto ale funkční princip tohoto stroje představuje malou
senzaci. Otáčející se elektrické válce jsou během čištění
zvlhčovány čistou vodou. Automaticky a nepřetržitě. Díky
otáčení válců je namáhavé drhnutí zbytečné a výsledky
čištění jsou výrazně lepší. Zachycené nečistoty se přitom
přímo z válců nasávají a přemisťují do nádrže na špinavou
vodu. Pro hygieničtější čištění. Pro skvostné výsledky.
A pro minimální zbytkovou vlhkost. Po podlaze lze znovu
chodit za 2 minuty.

*

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH
SPOČÍVÁ ROZDÍL
■

Úspora až 50 % času*
– odpadá namáhavé
vysávání před vytíráním.

■

O 20 % lepší výsledky čištění**
než s běžným mopem – díky
inovativní samočisticí funkci válců.

■

85% úspora vody***
– v porovnání s čištěním
běžným mopem.

Kombinace obou pracovních kroků – vysávání a vytírání – v jednom pracovním
kroku ušetří při čištění podlahy až 50 procent času.
** Výkon čističky podlah FC 5 v porovnání s běžným mopem s utěrkou na podlahu v testované kategorii „Vytírání“.
Vztahuje se na průměrné výsledky testu s ohledem na efektivitu čištění, zachycení nečistot a čištění hran.
*** Při čištění podlahy o ploše 60 m² s FC 5 (spotřeba: 0,6 l) v porovnání s běžným mopem
a kbelíkem s vodou, naplněným 5 l (spotřeba: 5,0 l).
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Vytírání bez pracného předchozího
vysávání.

2

Rychlé schnutí
díky malé zbytkové vlhkosti.

3

Nedochází ke kontaktu s nečistotami
díky hygienické samočisticí funkci.
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PŘÍSlUŠeNSTVÍ A čISTICÍ PROSTŘeDKy
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WELLNESS pROGRAM pRO pODLAHY.
Super čistota. Super ošetření. Super výběr: Náš sortiment čisticích
a ošetřovacích prostředků pro odborné ošetřování tvrdých podlah
všeho druhu.
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Univerzální čisticí
prostředek na podlahy
RM 536
Obj. č. 6.295-944.0

Čisticí prostředek
na kamenné podlahy
RM 537
Obj. č. 6.295-943.0

Přesvědčivé čištění tvrdých podlah
Univerzální čisticí prostředek Kärcher představuje optimální
řešení pro tvrdé podlahy všeho druhu. Stejně jako univerzální
čisticí prostředek zabezpečuje také čisticí prostředek na kámen,
vyvinutý speciálně pro kamenné podlahy, lesk bez šmouh
a rychlé schnutí podlahy.

Ošetřovací prostředek
na dřevěné podlahy
RM 534
Obj. č. 6.295-941.0

Ošetřovací prostředek
na dřevěné podlahy
RM 535
Obj. č. 6.295-942.0

Perfektní ošetřování dřevěných podlah
Ať se jedná o zapečetěné, naolejované, nebo navoskované
podlahy: Speciální čisticí prostředek Kärcher se speciálními
ošetřujícími složkami a ochranou proti vlhkosti osvěží dřevěné
podlahy a navrátí jim přírodní lesk.

Válec z mikrovláken, žlutý
Obj. č. 2.055-006.0

Válec z mikrovláken, šedý
Obj. č. 2.055-007.0

Vysoce kvalitní válce z mikrovláken
Vysoce kvalitní válce z mikrovláken lze rychle a pohodlně
vyměnit a vyčistit.
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