Handel

Sklep, magazyn, parking
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Czystość na każdym kroku
Efektywnie zarządzany sklep to sklep czysty i zadbany. Klienci czują się komfortowo gdy miejsce, w którym dokonują zakupów jest uporządkowane i panuje
w nim czystość. Kärcher zapewnia najbardziej efektywne rozwiązania dla utrzymania właśnie takiej dbałości. Nieważne czy sklep wyłożony jest płytkami ceramicznymi, dywanami, wykładzinami tekstylnymi, parkietem etc., Kärcher zapewnia skuteczne urządzenia oraz środki czyszczące do wszystkich rodzajów powierzchni.

1 Przestrzeń wejścia,
przestrzeń zakupów
Główne wejście jest wizytówką każdego sklepu. Czyste, przyjemne otoczenie jest szczególnie istotne także pomiędzy regałami sklepowymi, to tam
klienci dokonują wyboru i warto zatrzymać ich dłużej...
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2 Zaplecze magazynowe
Kärcher oferuje szorowarki i zamiatarki dostosowane do prac nawet na dużych powierzchniach. Łatwe w obsłudze, a bezkompromisowe dla brudu.

3 Strefa świeżej
i mrożonej żywności
Te wrażliwe na zabrudzenia strefy wymagają od zarządzającego sklepem
szczególnej uwagi. Kärcher z myślą
o tego typu powierzchniach, oferuje
szereg skutecznych rozwiązań.

4 Strefa kas sklepowych
Higiena jest ważna wszędzie, także
w wąskich korytarzach i alejkach miedzy kasami. Dlatego Kärcher oferuje
urządzenia, którymi można łatwo manewrować, sprzątając i między regałami i kasami.
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Czysto i bezpiecznie – gdzie tylko spojrzysz
Jest wiele powodów dla których klienci wybierają Twój sklep, na przykład: świeże produkty, niskie ceny, duży wybór towaru
albo miła obsługa. Ale też czystość i porządek mają niebagatelne znaczenie! Profesjonalnie posprzątany sklep nie tylko
spełnia najbardziej surowe wymogi prawne, ale zapewnia bezpieczeństwo klientom i pracownikom. Kärcher opracował szereg innowacji dostosowanych dla różnego rodzaju placówek handlowych. Rozwiązania Kärcher sprawią, że zakupy w Twoim
sklepie będą dla klienta przyjemnością, a czystość i porządek z pewnością wyróżni Twój sklep na tle konkurencji.
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Przestrzeń wejścia, przestrzeń zakupów
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1 Niezawodny
Odkurzacz z możliwością odsysania wody NT 27/1, o każdej porze i w każdym miejscu, niezawodnie usunie zanieczyszczenia
i rozlane płyny.

3 Mobilna, dla dużych powierzchni
Wyjątkowa pojemność szorowarki B 80 W* sprawia, że jest ona
idealna do czyszczenia dużych przestrzeni sklepowych, a funkcja zamiatania wstępnego pozwala na zaoszczędzenie czasu
pracy.

2 Wielozadaniowa
Mając do dyspozycji szorowarkę BD 50/40 RS, z obsługą typu
step-on, operator stojąc na urządzeniu, może sprzątać wyjątkowo efektywnie. Łatwość obsługi urządzenia jest naprawdę imponująca.
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4 Na ograniczonej powierzchni
Innowacyjne urządzenie KM 35/5 C jest niezastąpione. Umożliwia wygodne i efektywne sprzątanie niedużych, a trudnych powierzchni, np. przy drzwiach wejściowych lub w zatoczkach na
wózki zakupowe.
5 Praktyczny
Profesjonalny odkurzacz T 10/1 jest idealny do codziennego
sprzątania korytarzy wejściowych i pomieszczeń administracyjnych. Obudowa odporna na uszkodzenia chroni także przed
zniszczeniem sklepowe półki i meble.

*Do wyboru: głowice za szczotkami tarczowymi lub walcowymi o szer. 65 lub 75 cm
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Nasz punkt widzenia!
Do wszystkich powierzchni, do wszystkich podłóg, na wszystkie pory roku. Dla małych sklepików i hipermarketów. Do czyszczenia lady chłodniczej i piekarnika. Oferta Kärcher jest tak zróżnicowana jak wybór towaru w Twoim sklepie. Od środków
czyszczących, małych mobilnych urządzeń, po potężne maszyny do czyszczenia uporczywych zabrudzeń w sklepach
wielkopowierzchniowych i centrach handlowych. Z naszego punktu widzenia to dla sklepu bardzo ważne!
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1 Odpowiednia do potrzeb
Szorowarka B 60 W* gwarantuje możliwość wyboru głowicy
czyszczącej (szczotki walcowe lub tarczowe) aby optymalnie dostosować urządzenie do typu podłogi i do rodzaju zanieczyszczeń.

Specjalne zastosowania
Szorowarki Kärcher, które umożliwiają czyszczenie lad chłodniczych przy użyciu dodatkowego węża ssącego.
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Strefa świeżej i mrożonej żywności

1

4 Zestaw do piekarni i sklepu
Kärcher proponuje odpowiednie rozwiązania do czyszczenia pieców piekarniczych w Twoim sklepie. Także tam, gdzie trzeba
sprzątać z użyciem gorącej wody.
5 Zgodnie z przepisami
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/15-4 Cage Food zostało
opracowane z myślą o codziennym, intensywnym czyszczeniu
powierzchni o szczególnych wymaganiach higienicznych.

Wygodna praca
Szorowarka B 90 R*, z obsługą typu ride-on, z fotelem dla operatora jest łatwa w obsłudze i manewrowaniu. Bez żadnych trudności skręca nawet w wąskich alejkach sklepowych.
3

*Do wyboru: głowice za szczotkami tarczowymi lub walcowymi o szer. 55, 65, 75 cm
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Kärcher – sprawdzony partner!
Nie tylko handel podlega dynamicznym zmianom takim jak całodobowa obsługa czy rozległa strefa kas sklepowych. Zmiany
dotyczą także technik czyszczenia oraz organizacji pracy. Zmienia się także zakres i rodzaj zanieczyszczeń, które na co
dzień trzeba usuwać. Kärcher od lat wprowadza innowacje odpowiadające zmiennym potrzebom rynku, aby móc sprostać
każdemu wyzwaniu.
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Strefa kas sklepowych i komunikacji
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1 Cisza
T 15/1 jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie, który bez
żadnego problemu może być używany w czasie godzin pracy
sklepu.

3 Precyzja
Szorowarka BR 55/40 W jest „od ręki” gotowa do użycia, umożliwiając szybkie i efektywne sprzątanie. Idealnie nadaje się do stref
kas sklepowych, ale i pozwala na osiągnięcie precyzji także na
większych powierzchniach.

Wydajność
Szorowarka BR 40/10 C o wyjątkowej mocy, jest szybka i bardzo
skuteczna. W zależności od rodzaju zabrudzeń, nacisk na powierzchnię można zróżnicować. Nawet najmniejsze powierzchnie
mogą być czyszczone mechanicznie i wydajnie.
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4 Schody ruchome
Bogatą linię produktów Kärcher uzupełnia urządzenie BR
47/35 Esc do czyszczenia
schodów ruchomych.

5 Orzeźwiająca woda
Pracownikom i klientom możesz zaoferować także przyjemność w postaci szklanki
wody z dystrybutora WPD.
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Oszczędzaj czas i pieniądze
Czas i pieniądze... to kluczowe czynniki w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dlatego też Kärcher oferuje urządzenia,
które pozwolą zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Czyszcząc urządzeniami Kärcher niezależnie od tego, czy pracę tę wykonują Twoi pracownicy, czy też korzystasz z wynajętej profesjonalnej firmy sprzątającej, możesz osiągnąć maksymalny
efekt i skoncentrować się na zaspokajaniu potrzeb zakupowych Twoich klientów.
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Obszary zewnętrzne i magazynowe
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1 Duży obszar zewnętrzny
Zamiatarka miejska MC 50 pozwala osiągać imponujące rezultaty w zamiataniu wokół całego centrum handlowego, oraz zapewnia operatorowi wyjątkowo dobrą widoczność i wygodę pracy.

4 Na parkingach
Szorowarki o wyjątkowej mocy takie jak BR 100/250 R są w stanie utrzymywać czystość dużych, wielopoziomowych parkingów.

W dużej galerii handlowej
Szorowarka B 140 R*, z obsługą typu ride-on, z fotelem dla operatora jest idealna do sprzątania całych galerii handlowych i magazynów o dużych powierzchniach. Wyjątkowo łatwa do manewrowania dzięki zastosowaniu rozwiązania EASY Operation.
5

Zamiatanie wokół sklepu
KM 70/20 C zapewnia zamiatanie niemal bezpyłowe i 7 razy
szybsze niż praca tradycyjną miotłą.
2

3 Komfort, moc i efektywność
Zamiatarka KM 100/100 R z obsługą typu ride-on, z fotelem dla
operatora (z napędem: silnik diesel, LPG lub elektryczny), w pełni
hydrauliczna, stworzona została idealnie do nieprzerwanej pracy.

*Możesz wybrać szczotki dyskowe lub rolkowe o szerokości roboczej 75 cm.
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W skrócie

Szorowarki

Zamiatarki
/zamiatarki miejskie

Przestrzeń wejścia i przestrzeń
zakupów

BR/BD 40/25
BR/BD 45/40
BR/BD 55/40
BR/BD 55/60
B 60 W/B 80 W
BR/BD 60/95 RS
B 90 R

KM 35/5 C

Strefa mrożonych
i świeżych produktów /piekarnia

BR 30/4

KM 35/5 C

Strefa
kas sklepowych
i komunikacji

BR 30/4 C
BR 40/10 C Adv
BR/BD 40/25
BR/BD 45/40
BR/BD 55/40

Obszary
zewnętrzne
i magazynowe

BR/BD 75/40
BR/BD 90/140
BR/BD 100/250
BR 120/250
B 140 R

Urządzenie czyszczące

Zastosowanie

12

KM 70/15 C
KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 W (Nagroda za projekt)
KM 100/100 R
MC 50

)

Rozwiązania specjalne

Środki czyszczące

T 10/1 Professional

WPD 100

RM 753
RM 770

NT 27/1 ME
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco
NT 35/1 BS
NT 55/1 BS

WV 50
HD 10/15-4 Cage Food

RM 731
RM 753

BR 45/10 Esc
BR 47/35 Esc
WPD 100

RM 753
RM 755
RM 758

HD 6/13

RM 69 ASF
RM 751
RM 752
RM 776

NT
NT
NT
NT
NT
NT

70/1
70/2
70/3
35/1
45/1
55/1

Zakres zastosowań

Odkurzacze
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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.

14

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 wartości, 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.
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Marka Kärcher
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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.
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Kwiecień 2011. Wydrukowano w Polsce na papierze bielonym bez chloru.

Chętnie służymy pomocą:

