
*Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií na tvrdých podlahách obvyklých pro domácnosti.

Přirozeně pomocí páry.
Důkladná čistota bez chemie
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Pára.
Silné spojení energie a vody

Dlouho předtím, než člověk vůbec začal přemýšlet o čistotě, 
vznikala na zemi – v sopkách a gejzírech – vodní pára. 
V zemské atmosféře napomohla k nastolení příjemných prů-
měrných teplot, čímž teprve umožnila vznik našeho života. 
Lidé ji kdysi dávno objevili spíše náhodně, když hasili svá 
ohniště vodou. Prvním, kdo se zabýval technickým využitím 
páry před zhruba 2300 lety, měl být údajně matematik Ar-
chimedes. Avšak čas pro praktické použití síly vodní páry 
dozrál až po roce 1700.

Vysloveně moderním, praktickým využitím vodní páry je par-
ní čištění. V naší brožuře bychom vám tento způsob využití 
chtěli více přiblížit. Na následujících stranách tak získáte 
mnohé zajímavé poznatky o výhodách a funkcích parního 
čištění a o velkém množství oblastí, v nichž je lze využívat. 
Kromě toho se vám dostane celé řady užitečných doporu-
čení a současně blíže poznáte rozsáhlou šíři sortimentu par-
ních čističů Kärcher. Přejeme vám příjemné čtení!
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Čištění pomocí páry:
přirozeněji, důkladněji, jednodušeji

Snadno dosažitelná čistota až do hloubky pórů, a navíc še-
trně vůči životnímu prostředí: Parní čištění je nejpřirozeněj-
ším způsobem, jak čištění provádět – představuje tak ideální 
alternativu k běžným úklidovým prostředkům. Možnosti po-
užití jsou mnohotvárné, přičemž vedle samotného čištění 
vám pára skvěle poslouží i při žehlení nebo při péči o texti-
lie.

Pára vám tak šetří drahocenný čas, který budete mít k dis-
pozici na cokoli jiného. Co vám tedy brání, abyste začali sílu 
páry využívat pro malé i velké úkoly ve vaší domácnosti?

Jak pára vlastně působí?
Jistě jste na to přišli již sami: běžné postupy čištění často 
odstraní nečistoty pouze povrchově. Naproti tomu se pára 
při čištění dostane až do mikroskopicky malých mezer mezi 
částečkami nečistot a čištěným povrchem. Tímto způso-
bem dokáže uvolnit i ty nejvytrvaleji ulpívající nečistoty. Díky 
tomu je parní čištění zvlášť důkladné a hygienické – navíc 
bez drhnutí nebo leštění.

„Malé parní čističe jsou jednoduše ideální k průběžnému rychlému, 

ale přesto důkladnému čištění nebo k rychlému úklidu při malých 

nehodách, když se doma něco zamaže nebo vylije!“

Sabina, 36 let, matka
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Proč je čištění pomocí páry zdravější?
Kdo čistí pomocí páry, chrání tak sebe a svou rodinu. Parní 
kondenzát totiž na čištěných površích na rozdíl od čisticích 
roztoků nezanechává žádné potenciálně alergenní zbytky. 
To je zvlášť důležité pro malé děti, jež tak rády berou do 
pusy všechny možné předměty. Při používání páry již také 
nepřipadají v úvahu nehody v důsledku chybného použití či-
sticích prostředků, podráždění kůže nebo jiné zdravotní pro-
blémy zapříčiněné různými čistidly.

V klidu nadechnout se mohou i alergici. Díky tomu, že pára 
na sebe váže prach, nedochází k rozvíření drobných alerge-
nů (domácí roztoči a jejich výměšky), a klima v místnosti se 
proto znatelně zlepší. A v neposlední řadě i tělesná námaha 
při čištění pomocí páry je výrazně menší – necháte totiž jed-
noduše páru pracovat za vás.

Proč je čištění pomocí páry šetrné vůči životnímu 
 prostředí? 
Je to zcela zřejmé: čištění pomocí páry znamená čištění 
bez chemie. Už díky samotnému spojení síly páry a teploty 
se uvolní i úporné nečistoty, a přidávat čisticí prostředky je 
proto zbytečné. To šetří naši životodárnou surovinu – vodu, 
ale také váš domácí rozpočet.

Parní čištění snižuje zatížení přírody a zdrojů také z jiného 
pohledu. Odpadá tak například nutnost likvidace obalových 
materiálů z čisticích prostředků – tím se ve výsledku uspoří 
energie a suroviny.

Voda v podobě páry pro čištění je navíc velice úsporná: 
z  jediného litru běžné vody z vodovodu se vytvoří kolem 
1700 litrů páry! Toto množství dostačuje na přibližně 20 mi-
nut parního čištění – doba dostatečná pro kompletní vyčiš-
tění menšího bytu.
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A co je zřejmě nejlepší – pro různé způsoby čištění potřebu-
jete již jen jediný přístroj, který zvládá vše: váš parní čistič. 
Zůstane vám jednoduše více času pro příjemnější věci v ži-
votě.

Jak parní čistič funguje?
Parní čistič v zásadě funguje podobně jako tlakový hrnec. 
V uzavřeném kotli parního čističe se ohřívá voda až do bodu 
varu – tím vzniká pára. Podle daného přístroje tento postup 
trvá jednu až šest minut.
Tip: Pára se nejlépe vytváří, když není nádrž naplněna až po 
okraj. Jinak zpočátku obsahuje příliš vody a povrch nadmíru 
zvlhčuje.
Jakmile se voda vaří, je pára odváděna v dávkovaných 
množstvích přes „parní pistoli“. Čím je tlak páry vyšší, tím 
vyšší je také její rychlost na výstupu – a tím také její síla 
uvolňovat nečistoty. Vlastně zcela jednoduchý princip.
Tip: Teplá voda urychlí průběh ohřevu.
Tlak v kotli během provozu stoupne podle konkrétního pří-
stroje až na 4 bary.

Proč má pára tak vysoký čisticí účinek?
Tajemství síly parního čištění spočívá v kombinaci parního 
rázu a teploty. Tím se nejen nečistoty uvolňují snadněji, ale 
můžete se díky tomu dostat mnohem snadněji i do těžko 
přístupných míst, a čištění je proto důkladnější. A to vše 
zcela bez chemie!

V jednotlivých případech můžete sílu páry k uvolňování ne-
čistot navíc podpořit mechanickými prostředky, například 
kartáčem nebo utěrkou. Mimochodem: Vzhledem k tomu, 
že při tvorbě páry dochází k demineralizaci vody, nezane-
chává vodní pára z našich přístrojů ani zbytky vodního ka-
mene ani žádné šmouhy.

Proč to jde s párou o mnoho rychleji a snadněji?
Pára udává tempo. Právě úporné nečistoty obsahující tuky 
jsou díky páře ve vteřině zkapalněny a uvolněny od povrchu. 
Ve většině případů se nemusíte zabývat časově náročným 
drhnutím znečištěných míst. Až 50 % času ušetříte také při 
žehlení, protože jednak prádlo díky páře nemusíte zvlášť 
kropit, jednak bude oblečení znatelně rychleji vyžehlené 
 dohladka.

Hygiena může být tak jednoduchá.
Znovuobjevení vody jako čisticího prostředku
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8 dobrých důvodů pro čištění párou:
n	 	Pára čistí šetrně vůči životnímu prostředí – bez čisticích 

prostředků a s malou spotřebou vody.
n	 	Pára čistí hygienicky čistě – i na těžko přístupných mís-

tech.
n	 Pára čistí bez námahy – bez drhnutí a leštění.
n	 Pára čistí zdravěji – bez čisticích prostředků.
n	 	Páru lze použít mnohostranně – k čištění kuchyní, kou-

pelen nebo oken, a dále k žehlení a péči o textilie.
n	 	Pára šetří čas – čištění totiž probíhá rychleji.
n	 	Pára šetří peníze – nejsou potřeba žádné čisticí pro-

středky.
n	 	Pára nezanechává žádné zbytky vodního kamene – při 

tvorbě páry dochází k demineralizaci vody.

Je dobré vědět:
Parní čističe Kärcher plní požadavky všech norem z hledis-
ka bezpečnosti. Prokazují to i certifikáty od mezinárodních 
zkušeben. Veškeré elektricky vodivé součásti jsou samozřej-
mě chráněné proti stříkající vodě.

 

„Velký dům přináší také množství práce. Proto jsou špičkové 

 přístroje od společnosti Kärcher pro nás tou správnou volbou.“

Helena a Robert, 63 a 64 let, majitelé domu
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Mnohostranné použití páry.
Multitalentové stroje v plném nasazení

Již jste si toho jistě všimli: parní čističe jsou vysloveně uni-
verzálními a geniálními pomocníky. Na následujících stra-
nách vám chceme podrobně ukázat jednotlivé způsoby, 
jak vám mohou usnadnit vaše každodenní činnosti.

Jako profesionální čisticí přístroje prokazují parní čističe 
svou výkonnost nejen na podlahách, ale také na skleněných 
plochách a na površích z ušlechtilé oceli i plastu. Výsledky 
jsou jasně patrné. Aby byl výsledný stav optimální, doporu-
čuje se před prvním použitím parního čističe provést základ-
ní čištění. Tím odstraníte staré vrstvy čisticích prostředků, 
které by jinak mohly způsobit šmouhy.

Žehlení dvojnásobnou rychlostí – s pomocí páry. 
Výhody, jež nabízí „běžné“ žehlení s napařováním, jsou 
 dávno známy. S žehlicím systémem s tlakovou párou k nim 
přidáte ještě jednu. Přinese vám totiž přibližně padesátipro-
centní úsporu času a současně stoprocentní výsledek žeh-
lení.

V jediném pracovním kroku můžete takto své prádlo napařit, 
vyžehlit a usušit – nádoba na kropení prádla je zbytečná. 
A vzhledem k tomu, že vlákna okamžitě nabudou na obje-
mu, budou textilie jednoduše rychleji hladké. Bez problémů 
je tak možné žehlit i několik vrstev najednou. Jednodušeji už 
to nejde.

Tak prospívá pára vašim textiliím.
Kdo by to neznal: bundy, šaty, obleky, které jsme už jednou 
měli na sobě – a které zkrátka už nevypadají zcela v kondici, 
a dokonce snad i načichly nepříjemnými pachy. I v této ob-
lasti ale parní čistič projeví své silné stránky. Stačí jednodu-
še nasadit trysku pro péči o textil a vzhled, a stav oblečení 
lze opět oživit. Záhyby a odér tak zmizí jedna dvě.

 

„Úklid, žehlení a udržování oblečení v pořádku: v každé rodině je 

toho na práci celá kupa. Je dobře, že na to teď máme pomocníka!“

Sabina, 36 let, matka
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Nánosy s obsahem tuku

1. Ušlechtilá ocel je ve značné oblibě – pěkně ale vypadá pouze bez 

vrstvy tuku na povrchu. Zde dosáhnete zvlášť dobrých výsledků pomocí 

měkkého plyšového potahu a žluté utěrky z mikrovláken (zvláštní příslu-

šenství) ze sady utěrek z mikrovláken pro kuchyně.

1. K cílenému čištění spár se hodí hubice s bodovým paprskem, na 

kterou byste měli navíc nastrčit kulatý kartáč.

2. Když je vrstva tuku již starší, důslednému vydrhnutí se silnějším 

přitlačením se nevyhnete. Vždy přitom použijte současně páru.

3. Tuk se postupně zachytí a nashromáždí v utěrce. Utěrky byste proto 

měli při práci průběžně vyměňovat.

4. Chcete-li dosáhnout výsledku bez jakýchkoli šmouh, je třeba vyčiště-

nou plochu doleštit pomocí žluté utěrky z mikrovláken.

2. Díky přímému napařování 

a rychlým pohybům kartáče se 

uvolní i vytrvale ulpívající nánosy.

3. Po parním vyčištění se plocha 

vytře do sucha pomocí vhodné 

utěrky. Pozor u spár vyplněných 

silikonem: napařovat pouze krát-

ce, tedy šetrně vůči materiálu.

Čištění jednotlivých spár

Čištění utěrek: Utěrky, které byly používány při parním čištění, můžete jednoduše prát při teplotě 

60 °C. Nepoužívejte přitom ale žádná změkčovadla, protože jinak dojde ke snížení schopnosti pohlco-

vat vlhkost a nečistoty.

EXTRA TIP
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1. Abyste nepoškrábali chromové a nerezové armatury, používejte pou-

ze hubici s bodovým paprskem. Tu přiložte těsně k čištěnému předmě-

tu a vyčkejte, než se vodní kámen uvolní. Pokud nános nelze uvolnit 

nebo je na místě, které tímto způsobem nelze bez problémů vyčistit, 

nasaďte na hubici kartáč. Dané místo poté vydrhněte, přičemž čištění 

pomáhejte silnými parními rázy.

Čištění armatur

2. Na silnější vrstvy vodního kamene lze předem nanést ocet nebo 

 kyselinu citrónovou a nechat chvíli působit.

3. Mimochodem: Pravidelným napařováním se zamezuje usazování 

vodního kamene v budoucnosti.

Úporně ulpívající nečistoty: Silně znečištěné plochy důkladně napařte a ponechte nečistoty po 

 určitou dobu ve vlhku, aby změkly. Poté lze nečistoty lépe odstranit, a také se vytvoří kluzná vrstva 

pro použití ocelové drátěnky.

EXTRA TIP

Čištění varných desek a sporáků

1. Pro mnohé metody čištění představuje sklokeramická deska problé-

mový úkol – ne však pro parní čistič. Na kulatý kartáč se nasadí ještě 

takzvaná ocelová drátěnka. Ta je k dostání v každém obchodě s potře-

bami pro domácnost.

2. Nemusíte mít strach, ve spojení s párou totiž nezůstanou na skleně-

né desce žádné škrábance. Pára při čištění vytváří jakousi kluznou vrst-

vu. Spáry a okraje u rámu skleněných desek můžete vyčistit bez potahu 

pomocí hubice s bodovým paprskem a kulatého kartáče (kulatý kartáč 

se upevní na hubici s bodovým paprskem).
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Čištění oken: pomocí hubice na čištění oken

1. Před prvním použitím parního čističe proveďte nejprve základní čiště-

ní: Pomocí ruční hubice a vlhké utěrky okenní tabulky kompletně otřete. 

Tip pro zimní období: Při velmi nízké teplotě okenních skel je nejdříve 

předehřejte ze vzdálenosti asi 5 cm.

2. Následně napařte skleněné ta-

bulky pomocí hubice na čištění 

oken a setřete je gumovou stěr-

kou hubice na čištění oken ve 

směru shora dolů.

3. Pokud se chystáte čistit okna 

zvenku, dbejte následujících upo-

zornění: Parní čističe jsou výrobky 

určené pro vnitřní prostředí, 

a z bezpečnostních důvodů se 

nesmí používat ve venkovních 

prostorech! Jak je však znázorně-

no na obrázku, tento problém lze 

vyřešit.

4. Po tomto počátečním vyčištění 

půjde následující čištění oken 

v budoucnu snadněji: Celá okenní 

tabule se pomocí hubice na čištění 

oken napaří ze vzdálenosti 

10 centimetrů zevnitř a zvenku po 

jednotlivých pruzích shora dolů.

5. Následně okenní sklo setřete gumovou stěrkou rovněž v jednotlivých 

pruzích a ve směru shora dolů – dole nakonec jednou vodorovně na-

příč. Abyste předešli šmouhám, otřete gumovou stěrku utěrkou vždy 

do sucha.

6. Pokud při stírání gumovou stěr-

kou zůstane na povrchu ještě tu 

a tam nějaká kapka vody, není to 

žádný problém. Můžete je zcela 

jednoduše a bez vzniku šmouh 

setřít utěrkou.

Odstraňování vodního kamene: Po každém třetím použití přístroje vypláchněte kotel čistou vodou, 

abyste vymyli případné usazeniny vodního kamene. V závislosti na stupni tvrdosti vody byste měli 

přístroj v určitých intervalech odvápňovat pomocí odvápňovacích tyčinek Kärcher.

EXTRA TIP
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Čištění oken: pomocí hubice pro čištění oken a stěrky

1. Před prvním použitím parního čističe proveďte nejprve základní čiště-

ní: Pomocí ruční hubice a vlhké utěrky okenní tabulky kompletně otřete. 

Tip pro zimní období: Při velmi nízké teplotě okenních skel je nejdříve 

předehřejte ze vzdálenosti asi 5 cm.

2. Poté skleněnou tabuli napařte hubicí s bodovým paprskem shora 

dolů.

3. Poté stěrkou setřete „kondenzát“ v několika pruzích ve směru shora 

dolů. Abyste předešli šmouhám, otřete gumovou stěrku utěrkou vždy 

jednou za čas do sucha.

4. Pokud při stírání gumovou stěrkou zůstane na povrchu ještě tu a tam 

nějaká kapka vody, není to žádný problém. Můžete je zcela jednoduše 

a bez vzniku šmouh setřít utěrkou.

Malé děti: Zvláště malé děti berou všechno možné rády do pusy. Tak se do organismu dítěte dostávají 

potenciálně alergenní zbytky čisticích prostředků. Parním čištěním chráníte sami sebe a vaši rodinu, 

protože parní kondenzát na povrchu na rozdíl od čisticích roztoků nezanechává žádné zbytky.

EXTRA TIP
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Vario

Čištění dlažeb

Čištění laminátových podlah

S polovičním množstvím páry můžete čistit také laminátové či přelakované parketové podlahy (nikoli naolejované nebo voskované!). Množství páry 

se reguluje na parní pistoli. Práci provádějte se 2 utěrkami (= 4 vrstvy), aby bylo co nejméně páry přiváděno přímo na plochu. Hubici s vystupující 

párou nikdy neponechávejte delší dobu na jednom místě, aby nedošlo k přílišnému navlhčení podlahy. Malá zbytková vlhkost však schne rychle 

a beze šmouh.

1. K průběžnému čištění a dočišťování používejte utěrku, kterou složíte 

a pevně napnete do podlahové hubice. Ke zvlášť důkladnému čištění 

můžete použít také utěrku z mikrovláken (zvláštní příslušenství).

2. Po uvolnění proudění páry posouvejte hubicí plynule sem a tam, při-

čemž nemusíte neustále přidávat páru. Chcete-li spáry vyčistit skutečně 

důkladně, měli byste hubici vést nejen příčně přes spáry, ale vědomě 

také úhlopříčně ke spáře.

Vysávání: Před parním čištěním doporučujeme podlahy vysát vysavačem. Laminátové podlahy tímto 

způsobem čistěte pouze tehdy, když jste si jisti, že byly odborně položeny a slepeny.

EXTRA TIP



15

Čištění čalounění

Hubici s bodovým paprskem při-

ložte ze strany (nikoli kolmo!). Pa-

prsek páry jakoby „vyfoukne“ skvr-

nu do utěrky, kterou přidržíte 

 vedle.

Další možnosti čištění

Čištění rostlin

Rostliny můžete napařit ze vzdále-

nosti 20 až 30 centimetrů, a poté 

z nich utěrkou setřít prach.

Silné znečištění

Vibrační parní turbokartáč uvolní 

znečištění za poloviční dobu.

Zbytky vodního kamene a mýdla

Pomocí abrazivní utěrky (sada utě-

rek z mikrovláken pro koupelny) 

lze bez námahy odstranit i úporně 

ulpívající nánosy.

Čištění topných těles

Napařte topná tělesa pomocí hubi-

ce s bodovým paprskem. Uvolněné 

nečistoty a vlhkost setřete pomocí 

utěrky. V případě choulostivých 

podlah položte jako ochranu podla-

hy před mokrem na zem vhodný 

kus látky, nejlépe například ručník.

Čistý výsledek

Měkký plyšový potah uvolní nečistoty zvlášť dobře a současně je 

 zachytí.

Uvolňování tapet

Proveďte zkoušku na místě, které není běžně vidět: Máte-li jakékoli pochybnosti, než začne-

te s čištěním příslušného povrchu, proveďte zkoušku reakce materiálu na místě, které je obvykle 

zakryté – zvláště u textilií (čalounění, samet, koberce atd.) a kůže. Vlněné koberce nenapařujte! Pro 

rozpoznání případných barevných a tvarových změn, vyčkejte, než bude testované místo opět suché.

EXTRA TIP
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S doplňkovou hubicí na oblečení je oživení kondice oblečení naprostá 

hračka. Pomocí integrovaného odstraňovače žmolků z oblečení bez 

obtíží odstraníte vlasy, chlupy a žmolky. Ohyby na závěsech a šatech 

vyhladíte zcela snadno, aniž byste je předtím museli pokládat na žehlicí 

prkno. Spolehlivě lze eliminovat i nepříjemný odér. Skutečné ulehčení 

práce!

Oživení kondice oblečení

Žehlení

3. Zvláštní příslušenství – teflonová žehlicí plocha: na choulostivých 

a tmavých látkách tak nebudou vznikat lesklá místa (např. na lněných 

látkách). Trička s potiskem již nebudete muset žehlit obráceně.

1. S žehlicím systémem s tlakovou párou můžete časovou náročnost 

žehlení zmenšit na polovinu! Žehlicí stůl Kärcher disponuje funkcemi od-

sávání páry a vydouvání. Díky odsávání páry se prádlo přitiskne a uchytí 

na místě a je z něj odsáta vlhkost. Pomocí funkce vydouvání je možné 

žehlicí plochu nafouknout jako nafukovací míč. To zamezí tvorbě záhy-

bů i u choulostivých látek. Parní čistič Kärcher se systémem dvou nádr-

ží v kombinaci s napařovací žehličkou je svou soustavně doplňovatel-

nou nádrží na vodu zvlášť vhodný pro velká množství prádla.

4. Tlak páry je tak velký, že i kalhoty ze silné džínoviny budete muset 

žehlit jen z jedné strany. Nepřitlačujte žehličku na oděvy příliš silně 

a přejíždějte jí pomalu přes žehlený oděv – tlak páry pracuje za vás.

2. Při žehlení s napařováním nastavte žehličku na maximální teplotu, 

přičemž trvalý výstup páry zamezuje přehřátí vašeho prádla – bez ohle-

du na to, zda se jedná o bavlnu, hedvábí nebo len.



Pokyny k použití

Co chci čistit? Čím? Poznámky

A Armatury
Hubice s bodovým paprskem 
s  kartáčovými nástavci

Na nánosy vodního kamene naneste ocet nebo kyselinu 
citrónovou a ponechte 5 minut působit.

Ch Chrom
Hubice s bodovým paprskem 
s  kartáčovými nástavci

Doleštěte utěrkou z mikrovláken.

H (Hudební) nástroje Utěrka Utěrku navlhčete párou a předmět jí otřete.

K Kamenné podlahy/dlažby Podlahová hubice, utěrka
Nejprve základním čištěním odstraňte všechny zbytky 
 čisticích prostředků.

L
Lakované plochy Ruční hubice, utěrka Nenechávejte působit příliš dlouho na jednom místě.

Linoleum Podlahová hubice, utěrka Nanášejte pravidelně ošetřovací prostředek.

M Mrazák Pistole
Pistoli podržte uvnitř mrazicího boxu a ponechte led 
pomalu odtávat.

N Noční stolek, dřevo Utěrka Utěrku navlhčete párou a předmět jí otřete.

O

Odpadkové koše Ruční hubice s utěrkou, kulatý kartáč Úporné nečistoty nechte nejprve namočením změknout.

Odtok
Tryska Power a utěrka nebo kulatý 
kartáč

Utěsnit pomocí utěrky proti zpětnému odrážení vody 
a  čistit plným proudem páry.

Okna/zrcadla Ruční hubice a utěrka, stěrka na okna Nejprve povrch napařte, abyste zamezili teplotnímu napětí.

P

Pásek náramkových 
 hodinek, kov

Hubice s bodovým paprskem s utěrkou Pásek položte na utěrku a shora napařte.

Plastové povrchy
Je možné čistit se všemi díly 
 příslušenství

Nastavte množství páry podle míry a typu znečištění. 
Nesměrujte páru na lepené hrany.

Podlaha z PVC Podlahová hubice, utěrka
Nejprve základním čištěním odstraňte všechny zbytky 
 čisticích prostředků.

R
Rádio Utěrka Utěrku navlhčete párou a předmět jí otřete.

Rostliny Parní pistole
Napařte pomocí parní pistole ze vzdálenosti  
cca 20–30 cm.

S

Spáry
Hubice s bodovým paprskem 
s  kartáčovými nástavci

Postupujte pomalu, setřete následně utěrkou.

Sprchový kout Ruční hubice s abrazivním potahem Zkontrolujte nejprve teplotní odolnost materiálu.

Stropy místností
Podlahová hubice s utěrkou na 
 podlahu

Strop očistěte pomocí podlahové hubice; týká se pouze 
stropů odolných vůči působení vody.

T

Toaleta
Ruční hubice s utěrkou, hubice s bodo-
vým paprskem s kulatým kartáčem

Z hygienických důvodů používejte sadu kulatých kartáčů 
s rozdílnými barvami.

Topná tělesa
Parní pistole, hubice s bodovým paprs-
kem, ruční hubice

Setřete následně suchou utěrkou. Uvolněné nečistoty 
zachytávejte rozloženou utěrkou.

Trouba Ruční hubice s utěrkou, kulatý kartáč Troubu nejprve odpojte od elektrické sítě.

U
Umyvadlo Ruční hubice s utěrkou Umyvadlo očistěte potahem a otřete do sucha.

Ušlechtilá ocel
Ruční hubice, sada utěrek z mikrovlá-
ken pro kuchyně

Očistěte potahem a otřete do sucha.

Z Závěsy Žehlička nebo tryska k ošetření textilu Závěs napařte ve směru shora dolů.

Ž Žehlení Napařovací žehlička/žehlicí stůl Na trička s potiskem používejte nepřilnavou žehlicí plochu.



S parními čističi od společnosti Kärcher máte 
domácnost pod kontrolou bez námahy. A to vše 
zcela bez chemie! Kdo se zbavuje nečistot po-
mocí páry, může totiž zapomenout na dodateč-
né čisticí prostředky. To šetří životní prostředí 
i vaši peněženku.

 TIP
  S obsáhlým příslušenstvím pro nejrůznější typy povrchů 

a rohy vyřídíte vše rychle, spolehlivě a do hygienicky 

čistého stavu.

Hygienická čistota bez 
chemie

*Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 

99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií na tvrdých 

podlahách obvyklých pro domácnosti.
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Rozšiřte oblast použití vašeho parního čističe Kärcher chytrým příslušenstvím. Všechny 
 součásti jsou snadné z hlediska manipulace, šetří čas a námahu, a tak představují ideální 
 pomoc při vašich úklidových činnostech.

Zvláštní příslušenství pro  
parní čističe Kärcher

Napařovací žehlička I 6002 / I 6006
V kombinaci s žehlicím stolem Kärcher vám tato vysoce 
kvalitní žehlička ušetří až 50 procent času – a navíc s ní po 
žehlení zůstane prádlo tak suché, že je lze ihned uložit do 
skříně.
I 6002: Obj. č. 2.884-503.0
I 6006: Obj. č. 2.863-208.0

Nepřilnavá žehlicí plocha
Ideální k žehlení choulostivých látek. Vhodná pro napařovací 
žehličky se žehlicí plochou z ušlechtilé oceli, která snadno 
klouže po žehleném prádle.
I 6002: Obj. č. 2.860-132.0
I 6006: Obj. č. 2.860-142.0

Parní turbohubice
To pravé pro veškeré čištění, při kterém je normálně nutné 
drhnutí. Tato hubice umožňuje pohodlné čištění za poloviční 
dobu.
Obj. č. 2.863-159.0

Kulatý kartáč se škrabkou
Kulatý kartáč se dvěma řadami teplotně odolných štětin 
a škrabkou k odstranění silně ulpívajících nečistot. Nehodí 
se k použití na choulostivé povrchy. 
Obj. č. 2.863-140.0
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Žehlicí stůl AB 1000
Vysoce kvalitní napařovací žehlicí prkno  
s nastavením  výšky v šesti stupních,  
s funkcí vydouvání a aktivním  
odsáváním páry.
Obj. č. 2.884-933.0

Tryska k ošetření textilu
K oživení kondice oblečení a textilií: Tato tryska eliminuje 
odér, vyhlazuje komplikovaná místa, a navíc je vybavena 
 integrovaným odstraňovačem žmolků.
Obj. č. 4.130-390.0

Sada kulatých kartáčů – mosaz
Sada kulatých kartáčů s mosaznými štětinami pro snadné 
odstranění silně ulpívajících nečistot a nánosů. Ideální k po-
užití na odolné povrchy.
Obj. č. 2.863-061.0

Sada kulatých kartáčů
Pro důkladné čištění od silně ulpívajících nečistot. 
Sada obsahuje kulaté kartáče ve dvou rozdílných 
barvách: pro použití v kuchyni a v koupelně.
Obj. č. 2.863-058.0
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Uvolňovač tapet
Přesně to pravé pro snadné odstraňování tapet a zbytků 
 lepidla párou.
Obj. č. 2.863-062.0

Hubice na čištění oken
Pro snadné a důkladné čištění skleněných ploch a zrcadel.
Obj. č. 4.130-115.0

Sada utěrek z mikrovláken pro koupelny
K sadě náležejí 2 měkké utěrky na podlahu z plyšového 
 veluru pro všechny podlahové hubice, 1 abrazivní utěrka 
pro odstranění silně ulpívajících zbytků vápenných usazenin 
a mýdla a 1 lešticí utěrka z mikrovláken pro vynikající vý-
sledky čištění bez šmouh a vláken na povrchu.
Obj. č. 2.863-171.0

Sada utěrek z mikrovláken pro kuchyně
Obsahuje 2 měkké plyšové utěrky na podlahu, 1 měkký 
 plyšový potah pro ruční hubici – ideální pro ještě lepší uvol-
ňování nečistot a jejich zachycení. Sada dále obsahuje: 
1 utěrku z mikrovláken pro čištění beze šmouh a ošetření 
nerezových ploch.
Obj. č. 2.863-172.0
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Sada utěrek z mikrovláken
Sada sestává z 1 utěrky na podlahu 
pro všechny podlahové hubice + 1 po-
tahu z kvalitních mikrovláken – pro ješ-
tě lepší pohlcení nečistot.
Obj. č. 6.905-921.0

Sada froté utěrek
Obsahuje 2 utěrky na podlahu pro ši-
rokou podlahovou hubici a 3 povlaky 
pro ruční hubici, vše z vysoce kvalitní 
bavlny. Bez žmolků, savé a odolné. 
Obj. č. 6.960-019.0

Sada utěrek z mikrovláken – utěrka 
na podlahy
Se dvěma měkkými plyšovými utěrka-
mi na podlahu vhodnými pro všechny 
podlahové hubice: pro snadnější uvol-
ňování a pohlcení nečistot.
Obj. č. 2.863-173.0

Sada froté utěrek (široké)
S 5 širokými utěrkami na podlahu z vy-
soce kvalitní bavlny pro širokou podla-
hovou hubici. Bez žmolků, savé 
a odolné. Obj. č. 6.369-481.0

Sada froté utěrek (úzké)
Obsahuje 5 utěrek na podlahu z vyso-
ce kvalitní bavlny pro standardní podla-
hovou hubici. Bez žmolků, savé 
a odolné. Obj. č. 6.369-357.0

Sada utěrek z mikrovláken – měkký 
potah
Sada obsahuje 2 měkké potahy pro 
ruční hubici z plyšového veluru: pro 
snadnější uvolňování a pohlcení nečis-
tot. Obj. č. 2.863-174.0
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