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Inhoud
06/ Stofzuigers
Onze huishoudstofzuigers hebben een gebruiksvriendelijk design en
zijn uitgerust met verschillende unieke extra’s.

10/ Stoomreinigers
De Kärcher stoomreinigers zijn praktisch overal inzetbaar. Zij
bewijzen hun efficiëntie op diverse ondergronden zoals vloeren,
wanden, ramen, etc. en dit helemaal zonder reinigingsmiddelen.
De speciale toebehoren vindt u op pagina 15.

17/ Robocleaner
De RoboCleaner stofzuigt volledig zelfstandig alle vloerbedekkingen,
ook wanneer u niet thuis bent.

18/ Nat- en droogzuigers
De Kärcher nat-en droogzuigers zijn geschikt voor tal van
toepassingsmogelijkheden waaronder de auto, hobbyruimte
en kelder. Ook als ‘normale’ stofzuigers zijn de Kärcher nat-en
droogzuigers perfect bruikbaar. Ontdek ook de toebehoren voor
speciale toepassingen op pagina 23.

25/ Stofzuiger met waterfilter
De stofzuiger met waterfilter is ideaal voor mensen met een allergie:
zelfs microscopisch klein stofdeeltjes worden uit de lucht gezuiverd.

26/ Vensterreinigers
Met de Kärcher vensterreinigers worden ramen, glas, spiegels en
tegels snel en streeploos schoon.

28/ Vloer- en tapijtreinigers
Onze vloer-en tapijtreinigers zorgen voor een vezeldiepe reiniging:
reinigingsmiddel wordt eerst in het tapijt gespoten en samen met het
losgeweekte vuil direct weer opgezogen.

Made in Germany…
used worldwide
Kärcher: zoveel méér dan hogedrukreinigers.
Kärcher staat al meer dan 70 jaar bekend als dé fabrikant van hogedrukreinigers voor
professioneel en particulier gebruik, wereldwijd. Maar wij doen nog zoveel meer.
Dankzij ons uitgebreid programma aan apparaten tackelt u nagenoeg elk reinigingsprobleem!

Bekijk ons complete programma op www.karcher.nl / www.karcher.be

30/ Boenmachine
Harde vloeren en parket zijn steeds vaker te vinden in onze
woningen. Met een Kärcher boenmachine is reinigen en onderhoud
kinderspel.

31/ Accu-rolvegers
Door hun accu-aangedreven borstel zijn de Kärcher accu-rolvegers
de ideale hulp in het huishouden om losliggend vuil snel te
verwijderen.
 / INdoor

Moeiteloos schoonmaken…
dankzij de veelzijdigheid van
onze toestellen
Waarom kiezen voor het merk Kärcher?
U verwacht van reinigingsapparaten dat ze goede resultaten opleveren zonder
dat u hiervoor al te veel inspanning voor hoeft te leveren. Kärcher investeert
meer dan gemiddeld in de ontwikkeling van nieuwe producten die naast een
hoge gebruiksvriendelijkheid en een uitzonderlijke duurzaamheid er bovendien
ook nog eens heel goed uitzien. Dat technisch hoogstaande apparaten hand
in hand kunnen gaan met een strak design wordt bevestigd door tal van
designprijzen die Kärcher in de loop der jaren heeft mogen ontvangen.

Met een Kärcher haalt u kwaliteit in huis!
Achter het merk Kärcher gaat een Duits familiebedrijf schuil dat zich al
meer dan 70 jaar inzet voor de ontwikkeling en productie van kwalitatief
hoogwaardige reinigingsapparatuur. De kennis die opgedaan wordt bij de
ontwikkeling van professionele reinigingsapparatuur wordt systematisch
toegepast op de producten uit de consumenten range. Zo bent u er van
verzekerd dat u altijd met kwalitatief hoogwaardig materiaal werkt. Het
uitgebreide servicenetwerk zorgt ervoor dat herstellingen zeer snel en uiterst
vakkundig uitgevoerd kunnen worden zodat u jarenlang kunt vertrouwen op
uw Kärcher.
Met Kärcher kiest u voor kwaliteit en de beste service!

De nieuwe stofzuigergeneratie…
de VC 6-serie
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De naam Kärcher staat al jarenlang garant
voor de hoogste reinigingscompetentie.
En wat tot voor kort alleen voor
professionals voorbehouden was, staat
met de introductie van de nieuwe
VC 6 stofzuigergeneratie van Kärcher,
vanaf vandaag ook voor u ter beschikking.

Het EasySlider-systeem
Conventionele stofzuigers blijven maar al te vaak haken achter obstakels. Kärcher heeft
daar iets op gevonden: de ‘rubberen draairing’ draait 360° rond en leidt de stofzuiger
vlotjes rond alle obstakels zonder ze te beschadigen.
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De ComfoGlide vloerzuigmond
Een unieke instelbare zuigmond waardoor men 30%
minder kracht hoeft te zetten en het stofzuigen van
tapijten kinderspel wordt.
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De afstandsbediening
aan de handgreep (VC 6300)
De zuigkracht kan eenvoudig ingesteld
worden aan de handgreep. De handgreep
bevat ook een stand-by functie voor
wanneer u een korte pauze neemt.

De nieuwe stofzuigers van
de VC-serie bieden naast een
buitengewone zuigkracht ook
4 nieuwe ontwikkelingen voor
het hoogste reinigingscomfort.

1

Het QuickClick-systeem:
toebehoren wisselen was nooit
zo gemakkelijk
Alle zuigmonden (3) zijn aan boord van de
stofzuiger. Het systeem werkt zeer eenvoudig:
zet de zuigbuis of handgreep in één van de drie
zuigmonden, laat deze in elkaar klikken,
en klaar. Praktisch en snel!

telescopische
zuigbuis

toebehoren
direct bij de
hand
HEPA 12 filter

Easy slider: roterende
beschermingsring
QuickClick systeem
vliesfilter

Kijk ook op onze website:
www.time2change.kaercher.com
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VC 6100

zeer mobiel en stabiel 
dankzij 5 zwenkwielen
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Vliesfilterzak
De vliesfilter neemt in vergelijking met een
papierfilter het dubbele tot drievoudige aan
uiterst fijn stof op en gaat veel langer mee.
Dit wil zeggen dat u minder snel moet
wisselen van filter, minder afval heeft en
minder filterzakken hoeft te kopen.

Maximale luchthygiëne
 ankzij de HEPA 12 filter
d
Het speciale filtersysteem vangt zelfs
de kleinste deeltjes zoals pollen op.
Dat betekent dat de uitgeblazen
lucht nog zuiverder is dan de
omgevingslucht in uw huis.

elektronische
 fstandsbediening
a
aan de handgreep
toebehoren direct
bij de hand
telescopische
zuigbuis

HEPA 12 filter
QuickClick systeem
Easy slider: roterende
beschermingsring
elektronisch
regelbare zuigkracht

telescopische
zuigbuis
Easy slider:
roterende
beschermingsring

QuickClick
systeem

vliesfilter

Technische gegevens
Maximaal vermogen (W)
Zuigkracht aan de zuigmond (W)
Volume filterzak (l)
Actieradius (m))
Gewicht (kg)
Uitrusting
Turbo-zuigmond
QuickClick toebehorenwisselsysteem
ComfoGlide zuigmond

VC 6200

HEPA 12 filter

Toebehoren:
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HEPA 12 filter
VC 6 series
Art.nr. 6.414-805

vliesfilterstofzak
(5 zakken) - VC 6 series
Art.nr. 6.904-329

Prijs: € 24,95

Prijs: € 12,95

zeer mobiel en stabiel
dankzij 5 zwenkwielen

Geïntegreerde QuickClick toebehoren
Meubelborstel
Bekledingszuigmond
Telescopische plintenzuigmond
EasySlider rijdt om hindernissen heen
Elektronische zuigkrachtregeling
HEPA 12 filter
Telescopische zuigbuis
Softgrip-handvat
Aanduiding filterwissel
Automatisch kabeloprolsysteem
Parkeer- en opbergstand
Art.nr.

Adviesprijs in EUR*
o = optioneel

VC 6100

VC 6200

VC 6300

1800
370
4
10
7

2000
400
4
10
7

2000
400
4
10
7

o
•
•

o
•
•

o
•
•

•
•
•
•
draaiknop aan het toestel
•
met schuifregelaar
•
•
•
•
1.195-501

•
•
•
•
draaiknop aan het toestel
•
met schuifregelaar
•
•
•
•
1.195-521

•
•
•
•
aan handgreep (+/- toetsen)
•
met schuifregelaar
•
•
•
•
1.195-541

249,95

259,95

299,95
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* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

VC 6300

De Kärcher stoomreinigers…
praktisch overal inzetbaar!
De stoomreinigers van Kärcher zijn inzetbaar op bijna alle oppervlakken en reinigen
zonder reinigingsmiddelen. Typische
toepassingsgebieden voor deze toestellen
zijn ramen, vloeren, tegelwerk, sanitair en
keukenapparaten. De stoomreiniger kan
zelfs gebruikt worden voor het strijken en
onderhouden van textiel.

Reiniging van voegen en hoeken:
ideaal om voegen, hoeken en moeilijk
bereikbare plaatsen te reinigen.

stoomregeling
aan het handvat

De compactklasse...

Snel, grondig voor tussendoor:
handstoomreiniger voor snelle reiniging.

Hoge mobiliteit
door de grote wielen:
met de SC 1202 verwijdert
u snel, hygiënisch
en comfortabel alle
vervuilingen.

Safety Lock

demonteerbare
watertank

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

de
binnenec.
15 s ar!
a
inzetb

SC 952
met raamwisser

De ideale aanvulling:
De vloerreinigingsset maakt de SC 1052 uiterst flexibel. Dit toestel
is het meest geschikt voor kleine reinigingstaken in huis zoals in de
keuken of in de badkamer.
lichtgewicht,
compact en
draagbaar
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SC 1122
met vloerreinigingsset

SC 1202 ZS/MS
met vloerreinigingsset

snel en efficiënt met stoom

SC 1052
met vloerreinigingsset

met wielen:
gemakkelijk te
transporteren
tijdens het
reinigen

Technische gegevens
Maximaal vermogen (W)
Tankinhoud (l)
Opwarmtijd (min)
Werkdruk (bar)
Gewicht (kg)
Standaard toebehoren
Stoomregeling aan handvat
Strijkijzer
Power nozzle
Ontkalkingsfunctie
Ruitenwisser / ruitensproeier
Art.nr.

Adviesprijs in EUR*

SC 952

SC 1052

SC 1122

SC 1202 ZS / MS

1600
0,25
15 sec
1,2

1300
0,8
7
2,5
2,9

1400
1,2
7
3
3,4

1500
1,6
7
3,2
5,7

•
• / 1.516-201

•
• / 1.512-201

•
• / 1.518-101

•
- / •
• / 1.702-100 / 1.702-106

69,95

169,95

199,95

289,95 / 339,95

Leveringsomvang m.u.v. type SC 952: 2x verlengbuizen (0,5m), vloersproeier, poetsdoek, kleine borstel,
handsproeier, powersproeier, bio-ontkalker.
ZS= zonder strijkijzer MS= met strijkijzer
Elke Kärcher stoomreiniger heeft een gepatendeerde veiligheidsdop, en is dus zeer veilig.
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De comfortklasse...

De comfortklasse...

deze toestellen pakken het
werk snel en grondig aan
Ideaal voor het reinigen van
harde vloeren:
de stoom lost de vervuilingen van
het oppervlak op. Zelfs hardnekkige
vervuiling laat zich verwijderen
zonder schrobben.

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

2-tanksysteem
(SC 1402)
Op elk moment bij te vullen.
Het 2-tanksysteem maakt een nonstop werking mogelijk. Ideaal voor
grote reinigingstaken.

met vapo-hydrofunctie
op elk moment
bij te vullen

Voldoet aan de hoogste eisen:
De SC 1702 met standaard Vapohydrofunctie.
Hierdoor beschikt u niet enkel over stoom,
maar kan u ook water toevoegen om het
opgeloste vuil weg te spoelen.

Vapohydro

SC 1402 MS
geïntegreerde
automatische
kabel-oproller

Opfrissen van kleding
Hangende kledij en texiel zoals
gordijnen, kunnen met behulp
van de textielsproeier opgefrist en
kreukvrij gemaakt worden.

SC 1702 ZS/MS

SC 1402 ZS1 / MS

SC 1502 ZS / MS

SC 1702 ZS / MS

1800
1
6
3,5
6,2

2300
2
4,5
4
6,7

2300
2
4,5
4
7

Technische gegevens
Maximaal vermogen (W)
Tankinhoud (l)
Opwarmtijd (sec)
Werkdruk (bar)
Gewicht (kg)

Standaard toebehoren
Vapohydro
•
Kabeloprolsysteem
•
Stoomregeling aan toestel
•
•
Stoomregeling aan handvat
•
•
•
2 tanksysteem
•
Strijkijzer
•
-/•
-/•
Ruitenwisser / ruitensproeier
-/•
-/•
Verlengstuk voor powersproeier
•
•
•
Opbergvak toebehoren
•
•
-/•
Art.nr.
1.702-150 / 1.702-157 1.438-101 / 1.438-110 1.439-101 / 1.438-110

praktisch opbergvak
voor toebehoren

ärcher
Elke K r heeft een op,
eidsd
reinige
stoom erde veiligh ilig.
nde
r ve
gepate n is dus zee
e
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extra mobiel
en stabiel
door de
grote wielen

Adviesprijs in EUR*

349,95 / 399,95 399,95 / 449,95 449,95 / 499,95

ZS= zonder strijkijzer MS= met strijkijzer

(1)

niet verkrijgbaar in Nederland

Elke Kärcher stoomreiniger heeft een gepatendeerde veiligheidsdop, en is dus zeer veilig.

SC 1502 ZS/MS
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Zuigen, stomen, drogen: alles in één.
De nieuwe Kärcher stoomreinigers zijn
de ideale huishoudreinigers voor grote
oppervlakken uit steen, natuursteen en
PVC.

De premiumklasse...
stomen en zuigen in één

strijken en reinigen met stoom

De perfecte combinatie:
in 1 beweging wordt alles gestoomd
en droog gezogen. Eenvoudig en
tijdsbesparend!

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Nat- en droogzuigen
mogelijk zonder filter
wisseling. De opgezogen
vloeistof en vervuiling
worden in de waterfilter veilig
gemengd. Zo maken pollen,
stof en andere allergieveroorzakende stofdeeltjes geen
enkele kans.

Met de speciale ruitenwisser kunnen niet alleen
ramen in een handomdraai gereinigd worden,
maar ook kachels,
spiegels en andere
gladde oppervlakken.

Met het strijkstation SI 2125
wordt strijken kinderspel.
Met de nieuwe gevormde
strijkplank AB 1000 zorgt deze
stoomreiniger voor een uniek concept.
Actieve stoomafzuiging:
doordat de stoom nog beter in
het wasgoed indringt maakt
de actieve stoomafzuiging een
optimaal strijkresultaat mogelijk.
Het afzuigen van het overtollige
stoom zorgt bovendien voor een
plankdroge was.

SV 1802

continu
vulbaar

Technische gegevens
Vermogen ketel (W)
Vermogen turbine (W)
Tankinhoud (l)
Werkdruk (bar)
Gewicht (kg)
Art.nr.

SI 2125

Blaasfunctie voor
kreukvrij strijken:
op het luchtkussen kan
zelfs moeilijke textiel heel
eenvoudig en comfortabel
kreukvrij gestreken worden.

SV 1902

Adviesprijs in EUR*
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Tweemaal goed...

SV 1802

SV 1902

1250
1200
1,2
4
8,9
1.439-300

1250
1200
Continu vulbaar
4
10,5
1.439-310

SI 2125

579,95

649,95

Elke Kärcher stoomreiniger heeft een
gepatendeerde veiligheidsdop, en is dus
zeer veilig.

Technische gegevens
Maximaal vermogen (W)
Tankinhoud (l)
Werkdruk (bar)
Gewicht (kg)
Art.nr.

Adviesprijs in EUR*

1400
1,2
3
17
1.518-250

599,95
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Efficiënt reinigen…
dankzij het juiste toebehoren

Leidt geheel een eigen leven…
de Kärcher RoboCleaner!

Dankzij ons brede
 rogramma met
p
toebehoren kunnen
de Kärcher stoomreinigers
elk reinigingsprobleem
aan.

Doekenset
Set bestaat uit 2 vloer
doeken en 3 overtrekken
voor handsproeier.
Art.nr. 6.960-019

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Prijs: € 10,95

Behangafstomer
(lange groef)
Voor het eenvoudig
verwijderen van behang.
Art.nr. 2.863-062

Prijs: € 35,95

Bio-ontkalker (RM 511)
Voor het ontkalken
van uw stoomreiniger.
Art.nr. 6.290-239

Prijs: € 7,95
16 / INdoor

Microvezel doekenset
badkamer
Voor in de badkamer
(soft-vloerdoek, polijstdoek, 
schuur-overtrek).
Art.nr. 2.863-171

Microvezel doekenset
keuken
Voor in de keuken (softvloerdoek, doek tbv roestvrijstaal, soft-overtrek).
Art.nr. 2.863-172

Prijs: € 26,95

Prijs: € 26,95

Turbo stoomborstel
Dankzij de vibrerende beweging
van deze borstelkop kan er nog
sneller en efficiënter gereinigd
worden.
Art.nr. 2.863-159

Prijs: € 25,95

Stoomvuilfrees
Versterkt de reinigingskracht
van de stoom, in het
bijzonder bij het reinigen van
voegen en moeilijk bereikbare plaatsen.
Art.nr. 2.863-094

Prijs: € 19,95

Textielsproeier
Voor het opfrissen van alle
soorten textiel, verwijdert
geuren.
Art.nr. 4.130-390

Prijs: € 16,95

Strijkijzer
Tover uw stoomreiniger om
tot een volwaardig strijk
station. (vanaf SC 1202)
Art.nr. 2.884-503

Prijs: € 106,95

RC 3000

Relaxen terwijl de RoboCleaner
het werk doet:
De RC 3000 RoboCleaner komt dankzij zijn
ontwerp makkelijk op moeilijk bereikbare
plaatsen, bijvoorbeeld onder het bankstel
of de kast. Wanneer de RoboCleaner merkt
dat zijn vuilreservoir vol is, of zijn accu bijna
leeg is, keert hij automatisch terug naar zijn
basisstation waar hij zijn vuilreservoir ledigt en
zijn batterijen oplaadt.

RC 3000
Technische gegevens
Maximaal vermogen (W)
Tankinhoud (l)
Capaciteit (m²/u)
Snelheid (cm/s)
Gewicht (kg)
Oplaadtijd (sec)
Reiniging per acculading (min)
Max. afstand robot/laadstation (m)
Afmeting (mm)
Art.nr.

Adviesprijs in EUR*

600
2 (station) 0,2 (robot)
15
20
7
10 à 20
20 à 60
20
285 x 105
1.269-101

De RoboCleaner reinigt
volledig zelfstandig alle huishoudelijke vloerbedekkingen,
ook wanneer u niet thuis
bent.

Werkt geruisarm dankzij
zijn “Quiet-modus”.

Uiterst beweeglijk.

Valt niet van de trap
dankzij zijn sensoren.

1499,95

Toebehoren:

De RoboCleaner vindt zelf
zijn weg terug naar het
basisstation.

Stofzakken (5 st) en
microfilter
Art.nr. 6.904-257

Prijs: € 12,95
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Ons ontgaat niets…
de Kärcher nat- en droogzuigers
Kies uw juiste nat- en droogzuiger
Voor elke klus vindt u de ideale nat- en
droogzuiger. of het nu gaat om gewone
huis-, tuin- en keukenklusjes of om het
zwaardere werk, de Kärcher nat- en
droogzuiger is altijd uw ideale partner.

deze robuuste apparaten beschikken
standaard over een patroonfilter (uniek
in deze klasse*) waarmee het stof nóg
beter gefilterd wordt.
* niet op de A 2003

( )

klustype

onderstaande grafiek toont u welke nat- en droogzuiger voor u het meest geschikt is.

klasse A 26

extra zwaar

klasse A 25

zwaar

klasse A 22

gemiddeld

licht

klasse A 20

< 20 m2

20 - 50 m2

50 - 100 m2

> 100 m2

te reinigen opp.
1 / INdoor

Nat- en droogzuigen…
de keuze van uw nat- en droogzuiger
Voor de meest uiteenlopende reinigingsopdrachten.
de Kärcher nat- en droogzuigers zijn uw ideale schoonmaakhulp:
of het nu gaat om nat, droog, grof of fijn stof.

de Kärcher instapmodellen
zijn ideaal voor de reiniging van
uw auto en garage.

De kenmerken van de modellen
de Kärcher nat- en droogzuigers
zijn uitgerust met een standaard
patroonfilter1.

25 L
Probleemloos openen/sluiten
dankzij grote sluitingen.

1400
W
Gemakkelijk ledigen van de tank.

De instapmodellen...
voor garage en auto

Tankinhoud
Kärcher biedt een uitgebreid
assortiment nat- en droogzuigers
met tankinhoud vanaf 12 liter.

Vermogen
Kärcher biedt de sterkste nat- en
droogzuigers uit hun klasse voor
particulier gebruik. de Powergeneratie:
sterker, sneller en zuiverder!

zowel de elektrokabel
als alle standaard toebehoren kunnen veilig
worden opgeborgen

de hoge kwaliteit rVS
container voor een
gegarandeerde lange
levensduur

ergonomisch
gevormde
draagbeugel
voor eenvoudig
transport

1200
W
1200
W

12 L
12 L

dankzij de praktische houders
kunnen toebehoren en kabel
veilig worden opgeborgen.

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Gemakkelijk te transporteren
dankzij de handgreep.

de modellen vanaf A 2204 én
hoger beschikken over een regelbare
blaasfunctie waarmee u het vuil op
moeilijk bereikbare plaatsen kunt
wegblazen.

Kunststof container

Bij de modellen A 2234 PT en A 2534 PT
wordt de stofzuiger ingeschakeld van zodra
men het elektrisch gereedschap in gebruik
neemt en blijft hij na het uitschakelen van het
gereedschap nog enkele seconden in werking
om de slang volledig te ledigen.
(1)
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niet op de A 2003

A 2054 ME
twee grote sluitingen voor
het eenvoudig openen en
sluiten van de container

Roestvrijstalen container
de modellen met de aanduiding ‘ME’
zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen
vuilreservoir.

Stopcontact
Praktisch aflegvak bovenop
de machine voor het bij de hand
houden van gereedschap.

A 200
A 2004
A 2024 PT

robuuste kunststof container.

de modellen met de aanduiding ‘PT’
zijn uitgerust met een stopcontact
voor het aansluiten van elektrisch
gereedschap (handig bij gebruik van
bijvoorbeeld een schuurmachine!).

nat- en droogzuigmond
A 200

A 2004

A 2054 ME

A 2024 PT

Technische gegevens
Vermogen (kW)
Vacuüm (Mbar)
Tankinhoud (l)
Zuigslang (m)

1200
170
12
1,9

1200
170
12
1,9

1200
170
12
1,9

1200
170
12
1,9

Standaard toebehoren
Zuigbuis
Plintenzuigmond
Combizuigmond
Nat & droog mond (clip)
Patroonfilter / stofzak
Kunststof container
roestvrijstalen container
Art.nr.

•
•
•
-/•
•
1.629-120

•
•
•
•/•
•
1.629-100

•
•
•
•/•
•
1.629-300

•
•
•
•
•/•
•
1.629-200

Adviesprijs in EUR*

54,5

4,5

,5

,5
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Ideaal voor verschillende
reinigingstaken in de hobbyruimte.

De middenklasse...
voor de doe-het-zelver
de blaasfunctie kan
eenvoudig worden
geactiveerd met de
traploze schakelaar

Veilig en comfortabel transporteren,
van zwaar zuiggoed (zoals bv. puin,
vloeistoffen, etc) dankzij de trolleyfunctie
en de stootvaste bescherming rondom.

De comfortklasse...
de ideale hulp bij grote klussen
handig legvlak aan
de bovenkant van de
machine, om gereedschap op te leggen

praktische sluitbeugel die
ook als ergonomische
draagbeugel dienst doet

praktische sluitbeugel die ook als
ergonomische draagbeugel dienst doet

de hoge kwaliteit rVS
container voor een
gegarandeerde lange
levensduur

1200
W
1200
W

1 L

25 L
1 L

A 2204
A 224 PT

5 zwenkwielen
zorgen ervoor dat hij
stevig blijft staan, ook
op oneffen vloeren

A 2254 ME

zowel de elektrokabel als
alle standaard toebehoren
kunnen veilig worden
opgeborgen

A 2204

A 2504
A 204
A 254 PT

A 224 PT

1200
190
18
1,9

1200
190
18
1,9

1200
190
18
1,9

Technische gegevens
Vermogen (kW)
Vacuüm (Mbar)
Tankinhoud (l)
Zuigslang (m)

Standaard toebehoren
Zuigbuis
Plintenzuigmond
Combizuigmond
Nat & droog mond (clip)
Patroonfilter / stofzak
Blaasfunctie
Kunststof container
roestvrijstalen container
Art.nr.

•
•
•
•/•
•
•
1.723-100

•
•
•
•/•
•
•
1.723-300

•
•
•
•
•/•
•
•
•
1.723-200

Standaard toebehoren
Zuigbuis
Plintenzuigmond
Combizuigmond
Nat & droog mond (clip)
Patroonfilter / stofzak
Blaasfunctie
Kunststof container
roestvrijstalen container
Art.nr.

,5

11,5

1,5

Adviesprijs in EUR*

A 2554 ME
A 254 ME

5 zwenkwielen
zorgen ervoor dat hij
stevig blijft staan, ook
op oneffen vloeren

A 2504

Technische gegevens
Vermogen (kW)
Vacuüm (Mbar)
Tankinhoud (l)
Zuigslang (m)

Adviesprijs in EUR*
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A 2254 ME

25 L

1400
210
25
1,9

A 2554 ME A 254 PT
1400
210
25
1,9

1400
210
25
2,1

A 204

A 254 ME

1800
250
25
2,3

1800
250
25
2,3

elektrostatische
bescherming op
de ketel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.723-400 1.723-600 1.723-500 1.723-700 1.723-800

11,5 12,5 14,5 1,5 15,5

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

2 / INdoor

Nog efficiënter reinigen…
dankzij het juiste toebehoren

Het stof neemt een bad…
de Kärcher DS 5500 stofzuiger met waterfilter

Dankzij ons uitgebreide
programma met
toebehoren kunnen
de Kärcher nat- en
droogzuigers elke
reinigingstaak aan.

Asfilter
Voor het opzuigen van grof
vuil en (warme) as uit bv.
open haard, BBQ.
Art.nr. 2.863-139

Flextool
Voor het aansluiten
van bijvoorbeeld een
schuurmachine.
Art.nr. 2.863-112

Microzuigset
Het ideale toebehoren voor
het reinigen van bv. uw
toetsenbord, modelauto’s enz.
Art.nr. 2.863-153

Prijs: € 53,95

Prijs: € 15,95

Prijs: € 22,95

Verlengslang 3,5 m
Voor moeilijk bereikbare
plaatsen zoals hoge 
plafonds.
Art.nr. 2.638-955

Autozuigmond
Voor het snel en
eenvoudig reinigen
van autostoelen,
bekleding, bagage
ruimten.
Art.nr. 2.863-145

Extra lange plintenmond
Ideaal voor het reinigen
van moeilijk bereikbare
plaatsen.
Art.nr. 2.863-144

Deze unieke stofzuiger met
waterfilter is ideaal voor
mensen met een allergie.
Zelfs microscopisch kleine
en allergieverwekkende
deeltjes worden
onmiddellijk opgenomen.

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

DS 5500

Prijs: € 27,95

Stofzuigen zonder filterzak:
De waterfilter stofzuiger filtert voor
99,99% alle stofdeeltjes groter dan
0,3 mm: de speciale HEPA-filter houdt
zelfs de fijnste vuil-en stofdeeltjes
tegen!

Toebehoren:
DS 5500

Prijs: € 5,95

Prijs: € 10,95

Turbo meubelborstel
Art.nr. 2.903-001

Prijs: € 37,95

Parketborstel
Art.nr. 4.130-172

Turboborstel
Art.nr. 4.130-177

Prijs: € 47,95

Prijs: € 58,95

Technische gegevens
Maximaal vermogen (W)
Voltage (V)
Tankinhoud (l)
Actieradius (m)
Gewicht (kg)
Art.nr.

Adviesprijs in EUR*
Patroonfilter
Art.nr. afhankelijk van
type toestel. Prijs op aanvraag. Filtering 99,9% van
stofdeeltjes vanaf 2 µm.
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Stofzuigerzakken
Voor A 22xx en 25xx
series. 5 stuks.
Art.nr. 6.959-130

Stofzuigerzakken
Voor A 20xx series.
5 stuks.
Art.nr. 6.904-322

Prijs: € 10,95

Prijs: € 10,95

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Matraszuigmond
Art.nr. 6.906-755

Foam Stop
125 ml (per 6 stuks)
Art.nr. 6.290-852

Prijs: € 9,95

Prijs: € 5,95

HEPA 12 filter
Art.nr. 6.414-630

Filter watertank
Art.nr. 6.414-631

Prijs: € 27,95

Prijs: € 37,95

1400
230-240
2
7,5
8,5
1.195-101

299,95
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* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Gemakkelijk vloeistoffen opzuigen…
met de Kärcher Window Vac

De eerste wisser die vloeistoffen
opzuigt:
Voor een optimale hulp bij de reiniging van
gladde oppervlakken – in het bijzonder
ramen. Voor uiteenlopende toepassingen:
ramen, tegels, spiegels, glasoppervlakken.
Dankzij de innovatieve vloeistofafzuiging
van de WV 50 druppelt het vuil water niet
meer naar beneden. Zo kunt u hygiënisch
werken zonder strepen op de oppervlakken
achter te laten en wordt
het reinigingsproces
vereenvoudigd. De WV 50
is zeer gemakkelijk te gebruiken
en is door de accuaandrijving
overal inzetbaar.

Eenvoudig ramen lappen…
de Kärcher Window Washer

Weg met uw emmer, trekker
en zeemlap. Met de Window
Washer vervangt u in één
klap al deze hulpmiddelen
en wordt ramen lappen een
eenvoudige en plezierige
klus.

Met afzuiging:
De WV 50 zuigt het vuile
water snel van het oppervlak.
Geen naar beneden
druppelend water meer!

K 250
Veelzijdig:
De WV 50 kan op alle
gladde oppervlakken
gebruikt worden.

Gemakkelijk te bedienen:
Flexibel inzetstuk en
ergonomische bediening
dankzij de accuaan
drijving en de compacte
vormgeving.

Ramen, glas, spiegels
en tegels worden snel en
efficiënt gereinigd.

Snel en efficiënt reinigen:
Met de elektrische pomp wordt eerst een mengsel
van water en reinigingsmiddel aangebracht, het
vuil met de microvezels losgeweekt en daarna
opgezogen met de ruitenwisser.

Eenvoudige bediening.
Sproeien, wissen en
opzuigen: u heeft
onmiddellijk schone,
droge en streeploze
ruiten.

Eenvoudiger ramen wassen
in 3 stappen:
sproeien, wissen en opzuigen
1

2

3

WV 50
WV 50
Technische gegevens
Gewicht (kg)
Art.nr.

Adviesprijs in EUR*
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0,8
1.633-100

59,95

K 250
Technische gegevens
Gewicht (kg)
Art.nr.

Adviesprijs in EUR*

0,8
1.633-500

119,95
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Vezeldiepe tapijtreiniging, glanzende
vloeren… de Kärcher vloerreinigers

Allesreiniger voor harde vloeren en tapijten:
de SE series zijn de oplossing voor alle reinigings
opgaven waar een vezeldiepe en hygiënische reiniging
noodzakelijk is.

De oplossing waar hygiënische
reiniging noodzakelijk is:
De SE 4001 is niet alleen uitermate
geschikt voor personen die een allergie
hebben, maar ook voor gezinnen met
dieren: overal waar hygiëne een belangrijke
rol speelt.

Maakt uw tapijten weer als
nieuw.

sproei-extractiezuigmond
voor streeploze reiniging van
harde vloeren
SE 2001
SE 3001

Toebehoren:

Vlakfilter SE2001,
SE3001
Art.nr. 6.414-498

Stofzakken SE 2001,
SE 3001
Art.nr. 6.904-143

Vloerreinigings en onderhoudsmiddel
voor oa SE serie RM760 800 g (per 4 st.)
Art.nr. 6.290-175

Prijs: € 10,95

Prijs: € 16,95

Prijs: € 9,95

Vezeldiepe reiniging doordat het reinigingsmiddel
direct in het tapijt gesproeid
wordt en samen met het
losgeweekte vuil weer in
één beweging opgezogen
wordt.

dankzij de handgreep
kan de SE 4001 zowel
gesloten als open
gemakkelijk opgetild en
verplaatst worden

Een afzonderlijk deksel
maakt een controle van
de filter en vervanging
ervan mogelijk zonder
vuile handen (SE 3001).

Care tex 0,5 l SE (per 4 st.)
Art.nr. 6.290-486

Prijs: € 19,95
Sproei-extractiezuigmond
Art.nr. 2.863-152

Prijs: € 36,95

Bekledingszuigmond
Art.nr. 4.130-106

Carpet Cleaner Mitex Anti allergie
(0,5 L ≈ 40 m²)
Art.nr. 6.290-499

Prijs: € 37,95

Prijs: € 13,95

SE 4001
afneembare
schoonwatertank

SE 4001
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Technische gegevens
Maximaal vermogen turbine/pomp (W)
Vacuüm (mbar)
Tankinhoud schoon/vuil (l)
Werkbreedte (mm)
Gewicht (kg)
Art.nr.

Adviesprijs in EUR*

1400/40
180
3,8/6
230
8
1.081-130

189,95

SE 2001

SE 3001

1400/40
200
5/6
230
7
1.081-400

1400/40
200
5/6
230
7
1.081-121

(niet afgebeeld)

254,95

284,95
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* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Met dit multitalent kunt u niet
alleen vezeldiep uw tapijt
reinigen, maar kunt u daarnaast ook gemakkelijk nat
en/of droog vuil opzuigen en
uw harde vloeroppervlakken
reinigen.

zeer mobiel
dankzij
twee grote
wielen en twee
zwenkwielen

Een glanzend voorbeeld…
de Kärcher boenmachine

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Reiniging en onderhoud gaan
vliegensvlug:
Het onderhoud van harde
vloeren en parket is vaak een
lastig en tijdrovend karwei. Met
de boenmachine FP 222 is het
niet nodig om de vloer achteraf
nogmaals te reinigen aangezien
het stof tijdens het boenen direct
mee opgezogen wordt.

Sneller dan een bezem,
gemakkelijker dan een stofzuiger

De beste verzorging voor
uw parket-vloer, linoleum,
en stenen vloer. In een
handomdraai is uw vloer
weer op hoogglans.

Was aanbrengen, boenen,
polijsten en klaar.

 en optimaal onderhoud
E
van parket, linoleum en
steen.

De Kärcher accu rolvegers,
zo licht en hanteerbaar als een
normale bezem:
Met hun roterende, accu aangedreven
borstelwals zijn de Kärcher
rolvegers sneller dan een
stofzuiger.
Het ideale toestel voor de
snelle klus tussendoor.

Nooit meer bukken.
Geschikt voor gebruik
op tapijt, parket, stenen
vloeren,…

De K 55 Pet: ideaal tegen de
rondzwervende haartjes van
uw huisdier.

K 55 Pet met uitneembare
borstel voor eenvoudig
reinigen.

K 50
Art.nr. 1.258-101

Prijs: € 39,95
K 55
Art.nr. 1.258-501
FP 222

Met verlichting om het
reinigingsresultaat beter te
kunnen controleren.

Prijs: € 59,95

Neemt weinig plaats in:
opgeborgen in de praktische
wandhouder en acculader.

K 55 Pet
Art.nr. 1.258-601

Prijs: € 59,95

FP 222
Art.nr. 1.056-800

Prijs: € 189,95
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Het verwisselen van de
borstel- en polijstpads
verloopt simpel zonder
gereedschap. Aanbrengen,
boenen, polijsten: zo eenvoudig gaat dat!

De K 55 met telescopische
steel.

K 50

K 55 /
K 55 Pet
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De Kärcher K 85...
de kleinste veegmachine voor buiten!
Het flexibele borstelsysteem
zorgt ervoor dat de K 85 met
alle oneffenheden overweg
kan en zelfs tot op 5 mm van
de rand kan vegen.

de Kärcher accu-rolveegtechniek voor
buiten: kleine tot middelgrote oppervlakken, zoals balkons, terrassen, garages,
inritten en kleine paden rond het huis
kunnen zonder moeite geveegd worden
met de accu-aangedreven K 85. Het
innovatieve, rollende borstelsysteem van
de K 85 past zich aan alle oneffenheden
aan en garandeert zo een perfect
resultaat. Bukken behoort voortaan tot
het verleden.

de K 85 kan door
de telescopische
steel en de verticale
opbergmogelijkheid
plaatsbesparend
“geparkeerd” worden.

K 5
Inhoud: 1,4 l
Vermogen: 7,2 Volt
Art.nr. 1.258-901

Prijs: € ,5

K 5

Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Een accu-aangedreven
borstelwals, gemakkelijk
te besturen wielen en een
licht gewicht zorgen ervoor
dat vegen kinderspel
wordt.

Informatie :
www.karcher.nl of
www.karcher.be of bel ons
Consumer Call Center op:
Nederland : 0900 33 444 33
België : 0900 10027

NL : Kärcher b.v. • Postbus 474 • 4870 AL Etten-Leur
B : Kärcher N.V. • Industrieweg 12 • 2320 Hoogstraten

Art.nr.: 9.510-830

Uw Kärcher dealer:

