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Zamiatarki ręczne Kärcher
Wiosną
podjazdy, wymagają
gruntownych
porządków. Z
zamiatarkami Kärcher prace te
można
wykonać
znacznie
szybciej i łatwiej. Zamiatarki
ręczne Kärcher np. S 550, S 650 i
S
750
skutecznie
usuną
zanieczyszczenia z podjazdu,
ścieżk i, dróżki ogrodowej czy
podwórk a. I to do pięciu razy
szybciej niż tradycyjna miotła.
Wydajność zamiatarki np. S 550
to aż...
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