HoReCa

Hotele i restauracje
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Najlepiej utrzymane hotele w mieście
Odpowiedzialne zarządzanie kwestiami higieny jest standardem w branży hotelarskiej i restauratorskiej. Pozwala ono zapewnić sukces w branży, gdyż jest gwarancją zadowolenia gości i właściwych warunków pracy zatrudnionych. Świadome kosztów zaniechań w tej dziedzinie kierownictwo, inwestuje w technologie
i urządzenia czyszczące Kärcher, ponieważ zapewniają one czystość i higienę na
odpowiednim poziomie.

1 Podjazd i hol
Nic tak nie zniechęca gości jak
brud. Czysty podjazd, przedsionek i foyer, gwarantują dobre
pierwsze wrażenie. Specjalnie dobrana linia produktów Kärcher, w
tym: odkurzacze, zamiatarki, szorowarki i urządzenia ekstrakcyjne
niezawodnie upora się z brudem.
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2 Pokoje i łazienki
Specjalnie dobrane urządzenia i środki czyszczące
zapewnią im nienaganny
wygląd. Przede wszystkim
są to: odkurzacze, automaty
do wykładzin i parownica.

3 Odnowa biologiczna
Linia produktów Kärcher
skierowana do ośrodków
SPA: urządzenia wysokociśnieniowe, szorowarki i parownica.

4 Kuchnie i restauracje
Linia produktów Kärcher zaprojektowana do szybkiej
i bezwzględnej walki z brudem: urządzenia wysokociśnieniowe, szorowarki, zamiatarki i parownica.

5 Teren zewnętrzny, parkingi naziemne i podziemne
Linia produktów Kärcher zapewniająca czystość wokół
hoteli, SPA i restauracji:
urządzenia wysokociśnieniowe, szorowarki, zamiatarki.

Strona 8

Strona 10

Strona 12

Strona 14
3

Powitaj swoich gości z klasą i w wielkim stylu
Na całym świecie marka Kärcher jest synonimem skuteczności, jakości i innowacji. Firma Kärcher jest uznanym ekspertem w zakresie technologii związanych z utrzymywaniem czystości. Technologie Kärcher, składające się z perfekcyjnie
dobranego sprzętu, akcesoriów i środków czyszczących, oferują branży hotelarskiej optymalne rozwiązania, stosowne
do indywidualnych potrzeb i wymagań. Technologie te cechuje wysoka wydajność, skuteczność i oszczędność, uzyskane
dzięki innowacyjności, niskiemu zużyciu energii, długotrwałej żywotności i dyskretnej, cichej pracy urządzeń.
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Kärcher – niezawodny partner
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1 Czystość na najwyższym poziomie
Pady walcowe z mikrofibry stanowią najnowocześniejsze akcesoria do szorowarek. Są niezawodne na powierzchniach pokrytych
terakotą. Doskonale sprawdzają się na gładkich posadzkach
o delikatnej fakturze. Charakteryzują się wysoką siłą tarcia, jednocześnie nie uszkadzając wrażliwych powierzchni.

3 Cicha praca urządzeń
Dzięki cichym silnikom odgłos pracującego odkurzacza T15/1 został zredukowany do poziomu 59 dB(A). Pozwala to na wykorzystanie tego urządzenia w pomieszczeniach, gdzie hałas jest
szczególnie niepożądany.
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Ergonomiczne rozwiazania – system łatwej obsługi
EASY Operation
Idea systemu łatwej obsługi urządzeń Kärcher o nazwie EASY
Operation polega na zapewnieniu jednolitego systemu obsługi
z prostymi symbolami graficznymi, które zapobiegają ewentualnym błędom operatora. System ten poprawia bezpieczeństwo
pracy i optymalizuje wydajność urządzenia, przedłużając tym
samym czas jego eksploatacji. Symbole graficzne i ustawienia
są takie same dla wszystkich zamiatarek i szorowarek. Kiedy
operator urządzenia nauczy się tych symboli, obsługa każdej
maszyny z systemem EASY Operation stanie się intuicyjna.
System EASY Operation to standard w wielu urządzeniach Kärcher.
2

Doskonałe połączenie formy i funkcjonalności
Urządzenia Kärcher zostały wielokrotnie wyróżnione nagrodami
za wyjątkowe połączenie formy i funkcjonalności, między innymi
nagrodą Red Dot Design oraz IF Product Design.
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Gotowi na przyjęcie gości
Liczy się pierwsze wrażenie. To powiedzenie sprawdza się zwłaszcza w branży hotelarskiej i restauratorskiej. Gdy tylko
goście przekroczą próg Twojego hotelu lub znajdą się w jego recepcji, powinni natychmiast zobaczyć i poczuć, że czystość jest tu najważniejsza. Znane na świecie sieci hoteli i restauracji polegają na urządzeniach firmy Kärcher, światowego lidera w zakresie utrzymania czystości. Kärcher posiada bogatą ofertę urządzeń zaprojektowanych specjalnie
dla branży HoReCa.

Na co dzień
Odkurzacze i szczotki elektryczne
gwarantujące cichą pracę, są kompaktowymi urządzeniami z wieloma praktycznymi funkcjami.
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Gruntowne porządki
Urządzenia ekstrakcyjne w krótkim czasie skutecznie usuwają
zabrudzenia z dywanów, wykładzin i tapicerki meblowej, pozostawiając jedynie niewielką wilgoć
resztkową.

Zamiatanie bez wysiłku
Zamiatarki prowadzone ręcznie
pozwalają zaoszczędzić czas przy
sprzątaniu względnie małych powierzchni. Szybko i dokładnie.
zbierają śmieci nie wzniecając
przy tym pyłu.

Zwrotne i wydajne
Szorowarki, z obsługą typu stand-on, to samojezdne, wydajne
urządzenia wyposażone w specjalną platformę, na której operator stoi podczas pracy. Oferowane
w kolorze dyskretnego grafitu, są
praktycznie niewidoczne.

1 Optymalna technologia
Szorowarki Kärcher sprawiają, że podłogi są higienicznie czyste
i błyszczące. Urządzenia wyposażone w głowice ze szczotkami
walcowymi gwarantują wysoką wydajność powierzchniową i skuteczność w usuwaniu szczególnie uporczywych zabrudzeń.
Dobrze sprawdzają się na nierównych powierzchniach oraz podłogach odpornych na ścieranie np. wyłożonych terakotą. Głowice
ze szczotkami tarczowymi najlepiej sprawdzają się na gładkich,
wrażliwych powierzchniach.
2 Do wykładzin tekstylnych i mebli tapicerowanych
Niezawodnie czyszczą wykładziny dywanowe i tapicerkę meblową. Metoda ekstrakcji polega na spryskaniu powierzchni roztworem środka czyszczącego, a następnie odessanie go wraz z brudem w jednym przejściu roboczym. Na wyczyszczonej
powierzchni pozostaje jedynie niewielka wilgoć resztkowa, co
pozwala na szybkie ponowne użytkowanie wykładzin i mebli po
przeprowadzeniu prac.
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Hol wejściowy i foyer
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3 Cicha praca
Odkurzacz T 15/1 to ultraciche urządzenie (59 dB(A)), które doskonale sprawdza się w hotelach czy ośrodkach SPA. Zapewnia
osobie obsługującej komfortowe warunki pracy i chroni ją przed
stresem związanym z nadmiernym hałasem. Jego praca nie przeszkadza także odpoczywającym gościom.
4 Wysoki połysk
Polerka BDP 43/1500C, to urządzenie o ultrawysokiej prędkości
obrotowej gwarantującej nieskazitelny połysk podłogom. Zasysanie drobin powstałych przy polerowaniu zapobiega gromadzeniu
się kurzu w powietrzu i czyni pracę przyjemną.

Sprawne zamiatanie
Zamiatarka bateryjna KM 35/5 to poręczne, kompaktowe urządzenie, które szybko i skutecznie zbiera zabrudzenia z podłóg
twardych i wykładzin dywanowych o krótkim runie. Dobrze sprawdza się w hotelowych lobby i w restauracjach.
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Jedynie najlepsze jest wystarczająco dobre
Zadowolenie gości jest najważniejsze. A goście wymagają czystości i spokoju – zawsze i wszędzie. Urządzenia do sprzątania hotelowych pokoi muszą posiadać specjalne cechy: muszą być ciche, łatwe do przenoszenia, ergonomicznie zaprojektowane i na prawdę skuteczne. Odpoczywający w Państwa hotelu goście nawet nie zauważą kiedy obsługa zadba o czystość. A praca obsługi będzie w pełni komfortowa.

Długa praca
Parownica Kärcher została zaprojektowana do pracy ciągłej. Dzięki
systemowi dwóch zbiorników można uzupełnić wodę bez przerw na
chłodzenie bojlera.
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Efektywne odkurzanie
Ciche odkurzacze, np. T 15/1, doskonale nadają się do codziennego sprzątania, dywanów i podłóg
twardych.

Odkurzanie przez szczotkowanie
Kolumnowe odkurzacze szczotkowe z szerokimi głowicami umożliwiają szybkie i dokładne usuwanie
zabrudzeń z dywanów i wykładzin
dywanowych.

Do pielęgnacji wykładzin
Automaty do wykładzin przeznaczone są do czyszczenia pielęgnacyjnego (metoda kapsułkowania)
bądź czyszczenia gruntownego
(metoda ekstrakcji) wykładzin dywanowych.
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1 Wykładzina jak nowa
Odkurzacze szczotkowe, np. CV 38/2 to urządzenia przeznaczone do dogłębnego czyszczenia wykładzin dywanowych.
Rozczesują runo i układają w jednym kierunku, co nadaje
wykładzinie świeży wygląd.

Czyszczenie trudnodostępnych miejsc
Odkurzacze szczotkowe zostały wyposażone w wąż i ssawkę,
które umożliwiają oczyszczanie listew przypodłogowych i sufitowych, narożników, kątów oraz innych trudnodostępnych przestrzeni.
2

3 Specjalnie dla hoteli
Odkurzacz szczotkowy CV 66/2, to urządzenie przeznaczone
do utrzymania w czystości dużych powierzchni pokrytych wykładziną dywanową. Wyposażone w dwie duże szczotki walcowe
z osobnym napędem, które skutecznie rozczesują splątane
włókna odrywając od nich nawet silnie przylegające zabrudzenia i nadając wykładzinie świeży wygląd. Duża szerokość robocza gwarantuje wysoką wydajność powierzchniową.

Komfortowe i skuteczne
Kompaktowe, przenośne odkurzacze, np. T 7/1, zostały specjalnie zaprojektowane do codziennego sprzątania względnie niewielkich pomieszczeń. Ich cicha praca, wysoka siła ssania oraz
wytrzymała obudowa sprawia, że doskonale sprawdzają się
w hotelarstwie.

Pokoje i łazienki
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5 Do czyszczenia i pielęgnacji wykładzin dywanowych
Oferowane branży hotelarskiej automaty do wykładzin dywanowych przeznaczone są do pielęgnacji (metoda kapsułkowanie)
i czyszczenia zasadniczego. W zależności od modelu dobrze
sprawdzają się na dużych i małych powierzchniach. Metoda kapsułkowania pozwala na użytkowanie podłogi już po 20 min. od
zakończenia spryskiwania.
6 Czyszczenie tapicerki meblowej
Dogłębne czyszczenie mebli tapicerowanych oraz dywanów i wykładzin to zadanie urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi. Skutecznie
usuwają nie tylko uporczywe zabrudzenia i plamy, ale i umożliwiają pozbycie się nieprzyjemnego zapachu.

Czyszczenie bez środków chemicznych
Parownica DE 4002 skutecznie usuwa kamień osadowy, tłuste
zabrudzenia oraz zarodniki grzybów i roztocza ze wszystkich wodoodpornych powierzchni pozostawiając je higienicznie czyste.
Dzięki dwóm zbiornikom, podczas pracy można uzupełniać wodę
bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie się bojlera. Funkcja
Vapo Hydro umożliwia płynną regulację stopnia wilgotności pary.
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Odkurzanie sali konferencyjnej
Plecakowy odkurzacz BV 5/1 umożliwia wygodne sprzątanie sal
konferencyjnych czy kinowych, długich, wąskich klatek schodowych, wnętrz autobusów oraz innych miejsc, którym tradycyjny
odkurzacz nie podoła. Wygodny stelaż zapobiega zmęczeniu
osoby obsługującej urządzenie.
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Prawdziwy relaks tylko w czystym otoczeniu
Baseny i sauny obecne są w większości hoteli czy ośrodków SPA. Miejsca te wymagają szczególnej dbałości o czystość,
dlatego Kärcher oferuje urządzenia, które pozwolą utrzymać ją na najwyższym poziomie. Urządzenia wysokociśnienowe,
szorowarki oraz parownica sprawią, że baseny i sauny będą lśnić czystością. Dzień po dniu! Aby Państwa goście na prawdę
poczuli się dobrze i wielokroć do Państwa wracali.

Kompaktowe szorowarki
Skutecznie czyszczą podłogi w
obiektach SPA, na basenach oraz
w salach fitness czy siłowniach.
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Urządzenia
wysokociśnieniowe
Skutecznie usuwają uporczywe
zabrudzenia z dużych wodoodpornych powierzchni, takich jak
baseny, podłogi i ściany.

Parownica DE 4002
Gorąca para skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z wszystkich wodoodpornych powierzchni pozostawiając je higienicznie czyste.
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1 Szybkie czyszczenie podłóg
Kompaktowe szorowarki Kärcher, jak BR 30/4, to urządzenia,
które doskonale sprawdzają się na niewielkich powierzchniach,
gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Usuwają uporczywe zabrudzenia i odsysają brudną wodę w jednym przejściu
roboczym.
2 Czyszczenie bez rozpryskiwania wody
Urządzenia wysokociśnieniowe po doposażeniu w urządzenie do
czyszczenia powierzchni płaskich FR lub FRV (z odsysaniem wody) doskonale czyszczą poziome i pionowe wodoodporne powierzchnie płaskie nie rozpryskując przy tym wody. FR (FRV)
znacznie zwiększa wydajność powierzchniową urządzeń wysokociśnieniowych i wzmacnia efekt czyszczenia.
3 Czyszczenie przyjazne środowisku
Parownica DE 4002 zapewnia nieskazitelną czystość w saunach,
bez stosowania środków chemicznych. Zapewnia skuteczność
i dbałość o środowisko.

Baseny, sauny, siłownie
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4 Gruntowne czyszczenie podłóg twardych
Szorowarka BR 40/10 to niewielkie urządzenie wyposażone
w dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe. Skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Szorowarka odsysa wodę zarówno podczas poruszania się do tyłu, jak i do
przodu. Dwa duże koła zamontowane na uchwycie prowadzącym, na czas transportu montuje się do podwozia, co m.in. umożliwia wciąganie maszyny po schodach.
5 Zestaw do pianowania
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher wraz z zestawem Inno-Foam wykorzystują pianę do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych. Piana dezynfekująca doskonale przylega do czyszczonej powierzchni, utrzymując się na niej
przez długi czas, dzięki czemu skutecznie rozpuszcza nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Podwójna lanca spryskująca
z dyszą pianową i przełącznikiem na strumień wysokociśnieniowy
do płukania jest prosta w użyciu.
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Higiena – wymagana i niezbędna!
Czystość w miejscu przyrządzania potraw zawsze obowiązuje – to od tego zależy bezpieczeństwo zarówno spożywających
jak i przygotowujących posiłki. Bez czystej kuchni nie ma mowy o dobrej opinii restauracji! W tym miejscu higiena jest najwyższym priorytetem. Aby mu sprostać – Kärcher oferuje urządzenia, akcesoria i środki czyszczące niezbędne do utrzymania odpowiedniej higieny kuchni i sal restauracyjnych, w tym także powierzchni ze stali nierdzewnej, piekarników i podłóg.

Szybkie zamiatanie
Praktyczne urządzenia bezprzewodowe, takie jak szczotki elektryczne znajdują się zawsze pod
ręką i są zawsze gotowe do pracy.
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Szorowarka z odsysaniem
Akumulatorowa szorowarka bezprzewodowa, skutecznie czyści
podłogi w niewielkich i zabudowanych pomieszczeniach - takich jak
restauracyjne kuchnie czy sale.

Szorowarka bez odsysania
Szorowarka ze szczotkami walcowymi BR 40/1000C charakteryzuje się wysoką prędkością obrotową i umożliwia usuwanie bardzo
uporczywych zabrudzeń.

Wysokie ciśnienie w kuchni
Specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe wykonane z komponentów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, pozwalają na
gruntowne czyszczenie.
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Kuchnie i restauracje

1

1 Czyszczenie zachowawcze
Zasilana bateryjnie szorowarka BR 30/4 C Bp Pack skutecznie
czyści podłogi i odsysa brudną wodę w tym samym przejściu
roboczym. Gdy mamy do czynienia z naprawdę uporczywymi
zanieczyszczeniami, można wyłączyć funkcję odsysania, co
pozwoli na dłuższe działanie środka czyszczącego i szczotki na
powierzchnię.

4 Komfort i efektywność
Szorowarka BRS 40/1000 C jest doskonałą alternatywą dla urządzeń jednotarczowych, gdyż nie „dryfuje”, co ułatwia obsługę
osobom niedoświadczonym. Dwie przeciwbieżnie obracające się
szczotki walcowe skutecznie usuwają nawet najtrudniejsze zabrudzenia z podłóg twardych. Niska głowica umożliwia czyszczenie pod meblami.

2 Specjalistyczne urządzenie wysokociśnieniowe
Wysokociśnieniowe urządzenie bez podgrzewania wody HD 7/10
CX F jest przeznaczone do prac w obszarach o podwyższonym
standardzie higieny. Wraz z urządzeniem do czyszczenia powierzchni płaskich - FR 30 Me szczególnie dobrze sprawdza się
w kuchniach, gdzie skutecznie czyści podłogi i flizy.

5 Czyszczenie gorącą parą
Strumień gorącej pary pozwala usunąć oporny, zapieczony brud,
tłuszcz oraz kamień osadowy pozostawiając powierzchnie higienicznie czyste. Parownica DE 4002 doskonale sprawdza się
w restauracyjnej kuchni. Dzięki bogatemu wyposażeniu skutecznie czyści różne powierzchnie - od drobnych elementów np. armatury, poprzez piekarniki, okapy, po duże powierzchnie - podłogi, flizy czy okna.

3 Szybkie sprzątanie
Akumulatorowa zamiatarka KM 35/5 sprawnie usuwa śmieci
z podłóg twardych i dywanów o krótkim runie. Doskonale sprawdza się zarówno na sali restauracyjnej, w restauracyjnym ogródku czy na tarasie. Zbiera drobne zanieczyszczenia (piach, żwir
oraz większe śmieci np. kapsle czy niedopałki papierosów). Dzięki wyjątkowo cichej pracy, zamiatarka może być używana nawet
wówczas, gdy w restauracji są klienci.
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Otoczenie hotelu – pierwsze wrażenie
Otoczenie hotelu to trawniki, podjazdy, parkingi, a nierzadko także ogrody z alejkami, korty tenisowe czy baseny. Każde z
tych miejsc powinno być utrzymane w nienagannej czystości, gdyż stanowi wizytówkę danego miejsca i powinno zachęcać
wyglądem potencjalnych klientów. W równym stopniu dotyczy to elewacji i okien budynku, na których nie powinno być zacieków, ani plam, jak i czystych podjazdów i zadbanej zieleni.

Czyszczenie basenów i tarasów
Kompaktowe urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody,
wyposażone w FR lub FRV doskonale sprawdzają się w myciu niewielkich podjazdów, basenów oraz
tarasów.
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Czyszczenie fasad i podjazdów
Wysokociśnieniowe urządzenia z
podgrzewaniem wody doskonale
czyszczą fasady budynków oraz
duże podjazdy czy parkingi. Z łatwością usuwają nawet najbardziej
uporczywe zabrudzenia.

Szybkie zamiatanie małych
i średnich powierzchni
Kompaktowe, ręcznie prowadzone
zamiatarki sprawnie zbierają drobne zanieczyszczenia i większe
śmieci z niewielkich podjazdów czy
kortów tenisowych nie wzniecając
przy tym pyłu.

Zamiatanie dużych powierzchni
Duże, samojezdne zamiatarki z
fotelem dla operatora przeznaczone są do bezpyłowego zamiatania
dużych i bardzo dużych powierzchni. Pozwalają na utrzymanie w czystości dużych parkingów,
podjazdów czy alejek.

1 Zamiatanie parkingów, podjazdów i alejek
Zamiatarki Kärcher z fotelem dla operatora, to urządzenia przeznaczone do regularnego sprzątania dużych powierzchni. Są
niezastąpione w bezpyłowym usuwaniu piachu, żwiru czy liści.
Charakteryzują się prostą obsługą i doskonałą zwrotnością.

Czyszczenie fasad i podjazdów
Wysokie ciśnienie i gorąca woda w połączeniu ze środkami
czyszczącymi Kärcher doskonale usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia z fasad budynków, podjazdów, alejek czy
parkingów. HDS 5/15 U bez trudu pozbędzie się mchów, porostów, zanieczyszczeń atmosferycznych i emisyjnych oraz błota
z wszelkich wodoodpornych powierzchni zewnętrznych.
2
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5

Tereny otwarte, parkingi i podjazdy

1

4 Zamiatarki z trakcją
Ręcznie prowadzone zamiatarki z trakcją, to urządzenia przeznaczone do zamiatania powierzchni średniej wielkości, takich jak
korty tenisowe (w zależności od powierzchni), boiska, alejki, podjazdy czy nieduże parkingi. Dzięki wyposażeniu w filtr zamiatają
nie wzniecając pyłu. Mobilne, pojemne zbiorniki ułatwiają opróżnienie śmieci do kontenerów.
5 Kompaktowe zamiatarki prowadzone ręcznie
Urządzenia te najlepiej sprawdzają się na małych powierzchniach. Szybko zbierają drobne zanieczyszczenia i większe śmieci, są łatwe w obsłudze i wyjątkowo ciche.

Czyszczenie basenów, tarasów i niewielkich podjazdów
Kompaktowe urządzenie ciśnieniowe wyposażone w FR lub FRV
(do czyszczenia powierzchni płaskich) powinno znaleźć się
w każdym hotelu, motelu czy ośrodku odnowy biologicznej. Doskonale czyści baseny i teren wokół nich, tarasy czy podjazdy. FR
(FRV) zapobiega rozpryskiwaniu wody, zwiększa efektywność
czyszczenia i wydajność powierzchniową urządzeń wysokociśnieniowych oraz umożliwia wygodne mycie powierzchni pionowych.
3
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W skrócie

Urządzenia

Odkurzacze

Urządzenia ekstrakcyjne/
Automaty do wykładzin

Parownica

Zastosowanie
Podjazd, hall
i foyer

Urządzenia
T 15/1
CV 38/2
CV 66/2
BV 5/1

Urządzenia
Puzzi 300 S, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C Ep,
BRC 50/70 W Bp Pack
Akcesoria
PW 30/1 elektroszczotka
do urządzeń Puzzi
Środki czyszczące
RM 760, RM 765, RM 767,
RM 769, iCapsol RM 768

Pokoje i łazienki

Urządzenia
T 7/1
T 10/1 Professional
T 12/1, T 12/1 eco!efficiency
T 15/1
T 15/1 + ESB 28
CV 30/1
CV 38/2
CV 48/2
NT 27/1
NT 35/1 Tact

Sauna, pomieszczenia odnowy
biologicznej i
basen

Urządzenia
NT 27/1
NT 35/1 Tact
NT 48/1

Kuchnia, restauracja, pomieszczenia gastronomiczne

Urządzenia
NT 27/1
NT 35/1 Tact
NT 48/2
T 15/1
CV 38/2
CV 48/2

Urządzenia
Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 Super,
Puzzi 200, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C
PW 30/1 szczotka elektryczna
Środki czyszczące
RM 760, RM 765, RM 767,
RM 769, iCapsol RM 768, 764

Urządzenia
DE 4002

Urządzenia
Puzzi 300 S, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C Ep,
BRC 50/70 W Bp Pack
Akcesoria
PW 30/1 elektroszczotka do
urządzeń Puzzi
Środki czyszczące
RM 760, RM 765, RM 767,
RM 769, iCapsol RM 768

Tereny zewnętrzne, parkingi
naziemne i podziemne
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Urządzenia
NT 55/1 Tact

Urządzenia
DE 4002

Urządzenia
DE 4002

Urządzenia
wysokociśnieniowe

Urządzenia
BD 17/5 C, BDP 43/410 C,
BDS 43/Duo C, BR 30/4 C Ep/Bp,
BD 40/12 C, BR 40/10 C Adv,
BR/BD 40/25 C Ep/Bp,
BR/BD 50/40 RS Bp/Bp,
BDP 43/1500 C Bp Pack

Środki czyszczące
RM 69, RM 730, RM 743,
RM 748, RM 780

Urządzenia
BR 30/4 C Ep/Bp
BD 40/12 C
BR 40/10 C Adv
BRS 40/1000 C
Środki czyszczące
RM 69, RM 751, RM 780

Urządzenia
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 40/10 C Adv
BRS 40/1000 C
Środki czyszczące
RM 69, RM 750

Zamiatarki

Produkty specjalne

Środki do czyszczenia ręcznego

Urządzenia
EB 30/1 Professional Li-Ion
(szczotka elektryczna)
KM 35/5 C
KM 70/20 C/2 SB
KM 70/30 C Bp/ Bp Pack Adv
KM 75/40 W Bp

Urządzenia
Szorowarki do czyszczenia
schodów ruchomych
BR 45/10 Esc
BR 47/35 Esc
Mop spryskujący System Eco!

RM 720
RM 722
RM 724

Urządzenia
Wózek Eco!Clean-Liner system
Mop spryskujący System Eco!

RM 720
RM 724
RM 738

Urządzenia
Mop spryskujący System Eco!

RM 720
RM 736
RM 738

Urządzenia
Mop spryskujący System Eco!

RM 720
RM 722

Zakres zastosowań

Szorowarki, polerki,
urządzenia jednotarczowe

Akcesoria
Zestaw do zamiatania
dywanów i wykładzin

Urządzenia
HD 7/10 CX F
Akcesoria
FR 30 (urządzenie do pow. płaskich), FRV 30,
Zestaw Inno-foam

Urządzenia
KM 35/5
Akcesoria
Szczotka antystatyczna

Środki czyszczące
RM 25, RM 59, RM 732,
RM 734, RM 735

Urządzenia
HD 7/10 CX F
Akcesoria
FR 30 ME (urządzenie
do pow. płaskich)
Zestaw Inno-foam
Środki czyszczące
RM 58, RM 734, RM 750

Urządzenia
BR 45/40 C Ep/Bp Pack
BD 45/40 C Ep/Bp Pack
B 60 W
BR 100/250 R
BD 100/250 R

Urządzenia
HD 6/15 C Plus
HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HDS 5/15 U
HDS 698 C Eco

Środki czyszczące
RM 69

Akcesoria
urządzenie do pow. płaskich:
FR 30, FR 30 ME, FRV 30

Urządzenia
EB 30/1 Professional Li-Ion
(szczotka elektryczna)
KM 35/5 C
KM 75/40 W Bp
Akcesoria
Zestaw do zamiatania
dywanów i wykładzin

Urządzenia
KM 35/5 C
KM 70/20 C/2 SB
KM 70/30 C Bp/Bp Pack Adv
KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W P/Bp Pack
KM 90/60 R P/Bp
KM 100/100 R P/Bp/Lpg
KM 120/150 R P/Bp/Lpg

Urządzenia
Zamiatarka miejska MC 50
(do dużych obiektów)
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Kärcher – marka godna zaufania!
Kärcher to synonim znakomitej jakości produktów, technologii i usług serwisowych dostępnych w 360 tysiącach punktów
sprzedaży i serwisu w ponad 190 krajach świata.
Oferujemy doradztwo, pełną obsługę przed- i posprzedażną, oraz sprawny serwis.
Nasi klienci nie muszą się już martwić.
Kärcher to właściwy Partner.

Doradztwo
Dzięki doradztwu w zakresie zastosowania poszczególnych urządzeń, klient zawsze korzysta z najlepszych dla niego rozwiązań.
Potrzeby sprzętowe uwarunkowane są wielkością firmy i rodzajem działalności.

Kärcher blisko klienta
Dzięki globalnej sieci punktów dystrybucyjnych i serwisowych
każdy klient może zawsze liczyć na kompetentną obsługę we
własnym regionie. Lokalne punkty sprzedaży i serwisu zapewniają pełną obsługę, doradztwo i informację o ofercie.

Umowy serwisowe
Dzięki umowom serwisowym zapewniającym naprawy serwisowe
i konserwację w trakcie użytkowania sprzętu Kärcher, urządzenia
są zawsze w pełni sprawne.

Szkolenie techniczne
Aby klienci mogli w pełni wykorzystywać możliwości zakupionego
sprzętu oferujemy specjalne szkolenia na miejscu. Pomagamy
naszym klientom i pracownikom nauczyć się wykorzystywać pełnię możliwości urządzeń Kärcher.
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Kärcher – marka innowacji i działania!
Od czasu powstania, ponad 75 lat temu, Kärcher, rodzinny koncern przywiązujący ogromną wagę do skuteczności działania
przy pełnej dbałości o środowisko, stworzył rozpoznawalną na całym świecie markę opartą na trzech solidnych filarach:
niezawodności, innowacyjności i jakości. Dziś marka Kärcher cieszy się doskonałą reputacją lidera rynku i wiarygodnego
dostawcy profesjonalnych systemów czyszczących. To co naprawdę wyróżnia to niezawodność produktów, optymalna efektywność oraz zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, sport i kulturę.

4

Marka Kärcher

1

2

3

1 Najwyższy budynek Seattle
Wysokociśnieniowe urządzenia Kärcher były wykorzystywane
nawet na wysokości 184 m. Przez osiem tygodni i tylko w nocy
(akcja kompetencyjna Kärcher, 2010).
2 Monumentalne rzeźby skalne
Wyrzeźbione w skałach wizerunki prezydentów USA odzyskały
świetność w 2005, kiedy Kärcher pomógł przywrócić dawny ich
blask w Mount Rushmore National Memorial.
(akcja kompetencyjna Kärcher, 2005)

3 Innowacyjność od samego początku
Zawsze o krok przed innymi: w 1950r. Kärcher opatentował pierwsze na świecie wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące z podgrzewaniem wody do profesjonalnego użytku, a w 1984 wyprodukował pierwszą na świecie konsumencką ciśnieniówkę
4 Czyste środowisko
Codziennie dbamy o środowisko naturalne. Przejawia się to w nowych produktach, technologiach i inwestycjach w zakłady produkcyjne.

19

Kwiecień 2011. Wydrukowano w Polsce na papierze bielonym bez chloru.

Chętnie służymy pomocą:

