Autosalon a servisní dílna

Čistá firma, čisté obchody
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Čistota půl obchodu
Pro prodej automobilů potřebuje člověk technické vědomosti, cit pro zákazníka
a pozitivní vystupování. Nicméně tyto vlastnosti představují pouze část obchodního úspěchu. Neboť aby vznikla příjemná atmosféra pro rozhovor při prodeji, je
absolutním předpokladem čistota. Podobně je tomu v servisní dílně, kde čistota
představuje základ pro bezpečnou práci. Proto Kärcher nabízí koncepce čištění,
které jsou přizpůsobené speciálním požadavkům autosalonů a servisních dílen.
Přesvědčte se o bohaté nabídce čisticích strojů Kärcher a vstřícných službách
pro zákazníky.

1 Kärcher pro autosalony
Kompletní nabídka pro veškeré
požadavky na čištění: od čistoty v autosalonu a servisní dílně
až po komplexní služby.
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2 Výstavní prostor
Větší lesk, větší prodej:
Vsaďte na Kärcher, aby se
vaše výstavní plochy leskly
stejně jako automobily,
které nabízíte.

3 Servisní dílna
Čistota zaručuje bezpečnost
práce: Důvěřujte řešení, která pro čištění nabízí firma
Kärcher a která zapůsobí na
vaše zákazníky i pracovníky.

4 Mytí vozidel
Profesionální mytí vozidel –
snadná věc: Kärcher nabízí
kompletní flexibilní program
– od samoobslužných boxů
až po mycí linky pro užitková vozidla.

5 Venkovní prostor
Vizitka úspěšné firmy: perfektní čistota zabezpečená
důmyslnými výrobky Kärcher
pro čištění venkovních prostorů.
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Kompletní řešení pro autosalony a servisní dílny
V případě jakékoli potřeby čištění ve vašem autosalonu a vaší servisní dílně se obraťte na firmu Kärcher. Největší výrobce
čisticích strojů na světě vám pomůže při výběru správného řešení pro jakékoli čištění. Kärcher samozřejmě ví, že čištění není vaší klíčovou činností, nýbrž pouze jedním z předpokladů pro úspěšné fungování autosalonu. To je důvod, proč potřebujete partnera, který se již léta vyznačuje odbornou kompetentností a nejlepším poradenstvím.

Získáte kompletní promyšlená systémová řešení pro čištění svého
autosalonu. Neboť Kärcher zná vaše potřeby: Všechny stroje
a veškerá zařízení jsou přizpůsobené potřebám vašeho autosalonu a vaší servisní dílny a náklady na ně jsou mimořádně efektivní.
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V případě poruch jsou servisní pracovníci rychle na místě a vymění poškozené součásti nebo provedou údržbu zařízení. Pokud
máte otázky ohledně nabídek financování nebo leasingu je vám
vždy k dispozici kompetentní poradce.
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Kompletní řešení
Když je vše sladěné, je to Kärcher. Jako systémový dodavatel
vám Kärcher kromě čisticích strojů pro pohodlnou údržbu strojů
a zařízení nabízí také optimálně přizpůsobené čisticí prostředky.
Výhoda pro vás: Vše je koncipované pro bezproblémový provoz,
abyste mohli pracovat ještě efektivněji.
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Kärcher pro autosalony
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Zdatný partner autovýrobců
Kärcher již přizpůsobil koncepce čištění a stroje podle potřeb
mnoha autovýrobců. Díky tomu vám můžeme nabídnout sortiment výrobků, který je přizpůsobený příslušné značce automobilů, kterou zastupujete. Komfort pro vás: Už předem je zaručena
slučitelnost s vašimi značkami a jsou již zohledněné i případné
slevy.
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Koncepce čištění na míru
Stejně tak individuální jako vaše požadavky na čištění jsou koncepce, které vám nabízí Kärcher. Tak lze například mycí linky díky
nabídce různých velikostí přizpůsobit zcela speciálně výškovým
požadavkům vaší mycí haly. Poradci Kärcher vám ochotně poradí a pomůžou.
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Kvalita s dlouhou životností
Vysoce kvalitní výroba celého programu strojů zaručuje robustnost s dlouhou životností a ověřenou spolehlivost procesu. Tak
máte zajištěno, že vám budou stroje Kärcher dlouho sloužit a že
s nimi budou vaši pracovníci vždy moci spolehlivě pracovat.
5 Optimalizované možnosti financování
Systémové řešení pro čistotu ve vašem autosalonu a připojené
servisní dílně nemusí být drahé. Partnerské leasingové společnosti nabízí flexibilní a atraktivní balíčky financování a leasingu.
Díky pevným, kontrolovatelným a kalkulovatelným splátkám klesá
potřeba vaší investice.
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Skvostné služby pro zákazníky: čištění výstavního prostoru
Mnozí zákazníci přicházejí do autosalonu, aby si zde splnili sen o novém autě. Vozidla září dokonalostí: Lak se leskne a interiér voní novotou. Výstavní prostor nemůže zůstat pozadu. Neboť auta se prostě lépe prodávají v čistém prostředí. Ohledně požadavků na čistotu prodejních prostorů se proto spolehněte na řešení od firmy Kärcher. Nabízíme vám celé spektrum
výrobků pro čištění výstavního prostoru od komfortního čištění velkých ploch až po jednoduché průběžné vytírání.

Důkladně a rychle
Podlahové mycí stroje s odsáváním jsou snadno pohyblivé, jednoduše se ovládají a výkonně a rychle čistí všechny tvrdé podlahy.
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Výkonně a tiše
Mokro-suché vysavače zvládnou
jakékoli nečistoty. Suché, vlhké
i tekuté. Stroje Kärcher vysají prostě všechno a jsou mimořádně
tiché.

Důkladně a ergonomicky
Mopový systém ECO!Cleaning se
skvěle hodí pro rychlé a stoprocentní odstraňování tekutin nebo
zbytků pokrmů.

Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz

Hygienicky a hospodárně
Vítaná doplňková služba: Automaty na vodu zajistí občerstvení
vašich zákazníků i pracovníků.
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Výstavní prostor
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Rychlá pochůznost
Vysoce frekventované a rychle se špinící plochy vyčistíte až do
těch nejmenších rohů podlahovými mycími stroji s odsáváním.
Kärcher nabízí pro všechny plochy rychle schnoucí čisticí prostředky, které zabraňují nebezpečí uklouznutí.

Rychlé a důkladné vysávání
Suché vysavače a kobercové kartáčové vysavače prokážou
své silné stránky všude tam, kde je nutné rychle a důkladně čistit
koberce. Kanceláře i výstavní prostor dokonale zbaví nečistot.
Výsledkem jsou koberce vyčištěné až do hloubky vláken.

2 Čisté spáry
Prostory WC jsou mimořádně choulostivé: Čištění se stroji
Kärcher vám zaručí výsledky, které zanechají u vašich zákazníků
i pracovníků jen ten nejlepší dojem. Neboť pomocí parních čističů
a podlahových mycích strojů s odsáváním vyčistíte veškerá sanitární zařízení mimořádně hygienicky.

4 Voda stisknutím tlačítka
Občerstvení pro zákazníky i pracovníky: Automaty na vodu
Kärcher splňují díky použití inovativního automatického filtračního
systému hygienické směrnice Evropské unie a lze je připojit
k běžné vodovodní síti.

Variabilní přítlak:
BR 40/10 C Adv má individuálně
přizpůsobitelný přítlak kartáčů. Ve
srovnání s jednokotoučovými mycími stroji je až sedmkrát vyšší.

Inteligentní čistota:
U technologie FACT se rychlost
kartáčů podlahových mycích strojů s odsáváním variabilně přizpůsobuje vlastnostem povrchu.

Perfektní high-tech:
Válec z mikrovlákna u podlahových strojů s odsáváním zabezpečuje optimální čistotu na každém
tvrdém povrchu.

Leštič podlah RM 755 ES:
Tento leštič podlah se sníženou
pěnivostí s citronovou vůní pro
všechny tvrdé podlahy schne zcela bez tvorby šmouh. Speciálně
vhodný pro vysoce lesklé kamenné podlahy.
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Čistota zaručuje bezpečnost: čištění servisní dílny
Servisní dílna představuje pracoviště vašich mechaniků, ale také další místo, kde zákazníci přicházejí do kontaktu s vaší
firmou. Proto je důležité, aby i tento prostor působil absolutně čistým dojmem. Protože v dílně vzniká především úporně
ulpívající a mazlavá špína, nabízí vám Kärcher mimořádně účinná řešení pro čištění, která se vyznačují jednoduchým ovládáním a zabezpečují stoprocentní čistotu. Veškeré čisticí stroje a čisticí prostředky byly koncipovány tak, aby byla ve vaší
servisní dílně neustále zajištěna bezpečnost práce a procesu. Neboť pouze čistá dílna je bezpečná.

Skvostná dynamika
Výkonné, mobilní a jednoduše
ovladatelné: Podlahové mycí stroje s odsáváním dosahují mimořádně hospodárným způsobem
zářivých výsledků.
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Vysávání beze zbytků
Průmyslové vysavače a mokrosuché vysavače s vysokým sacím
výkonem jsou kompaktní, snadno
ovladatelné a uživatelsky přívětivé.

Mobilní siláci
Vysokotlaké čističe bez ohřevu
a s ohřevem odstraní díky vysokému tlaku i pevně ulpívající nečistoty a jsou ideální pro každodenní
čištění větších ploch.

Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz

Přesný maximální výkon
Efektivní a ekologické: Zařízení na
čištění dílů s čisticími prostředky
na bázi vody mimořádně důkladně vyčistí nástroje i díly motoru.
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Ideální na velké plochy
Na odstraňování mastných a mazlavých nečistot na velkých plochách doporučuje Kärcher používat vysokotlaké čističe s čističem
ploch.
2 Důkladně vyčištěné pracovní prostředí
Pro všechny nároky servisní dílny naleznete vhodný vysavač: Mokro-suché vysavače jsou vhodné například pro vysávání kaluží oleje
a průmyslové vysavače pro vysávání kovových špon. Díky výkonným turbínám, automatickému čištění filtru a robustní vypouštěcí
hadici zvládnou při čištění každou výzvu.
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Servisní dílna
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Bez rizika na mazlavou špínu
Podlahové mycí stroje s odsáváním odstraní z povrchů, na
k terých hrozí uklouznutí (např. dlaždic z jemné kameniny),
dokonce i ty nejúpornější nečistoty, jako olej, tuk, saze nebo
otěr pneumatik.
4 Ekologické čištění dílů
Série na čištění dílů BIO používá čisticí kapalinu na bázi vody bez
rozpouštědel a rychle a důkladně čistí skříně převodovek, části
strojů a nástroje.
5 Rychlé čištění součástí motorů
Pomocí vysokotlakých čističů s ohřevem Kärcher lze ze součástí
motorů odstraňovat nečistoty z komunikací a šedý závoj.

Flexibilní dávkování:
Technologie DOSE zajišťuje přesné
a plně automatické dávkování čisticích prostředků u podlahových
mycích strojů s odsáváním, díky
kterému ušetříte náklady.

Automatické čištění filtru:
Díky technologii TACT se filtry
ve vysavačích zcela automaticky
oklepávají a skýtají tak trvale
vysoký čisticí výkon.

Důkladné čištění dlaždic:
Speciální čistič RM 753 na všechny dlaždice z jemné kameniny
spolehlivě rozpustí nečistoty z tuků, olejů a minerálních látek.

9

Čisté řešení: mytí automobilů
Vozidla vyžadují péči, která vyniká stejnou kvalitou jako ostatní služby vašeho autosalonu. Kärcher nabízí pro požadavky
mytí vozidel velký výběr efektivních zařízení: od šetrného čištění interiérů až po intenzivní čištění osobních a užitkových
vozidel zvenku. Kompletní program pro čištění vozidel se vyznačuje vynikajícím poměrem ceny a výkonu, který stanoví
vysokou laťku. Snažíme se, aby jak investice do zařízení tak i celkové provozní náklady byly neustále co možná nejnižší –
skvělý argument pro mytí vozidel s výrobky Kärcher.

Nejlepší čištění osobních
automobilů
Portálové mycí linky a samoobslužné vysokotlaké mycí boxy
umožňují profesionální mytí se
zářivými výsledky.
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Účinné čištění užitkových
vozidel
Portálové mycí linky pro užitková
vozidla a ruční mycí zařízení
Kärcher spolehlivě a levně vyčistí
velká vozidla.

Šetrné čištění interiérů
Samoobslužné vysavače a tepovače umožňují výkonné a spolehlivé čištění interiérů vozidel a čalounění – mobilní nebo stacionární.

Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz

Flexibilní vysokotlaké čištění
Milionkrát osvědčené: Vysokotlaké čističe jsou vhodné pro mnohostranné použití na téměř jakoukoli špínu.

1

Mimořádně rychlá čistota
Série portálových mycích linek CB Line se vyznačuje nebývale
intenzivním a rychlým čištěním. Za méně než 4 minuty je kompletně vyčištěné každé auto. Vysoký průtok a nízká spotřeba
vody umožňuje mimořádně efektivní provoz mycí linky.
2

Flexibilní pro vysoké nároky
Portálová mycí linka TB pro užitková vozidla a mobilní jednokartáčová mycí linka RBS se hodí i pro ty nejvyšší nároky: Rychle,
efektivně a levně lze čistit vše, od mikrobusů a dodávek až po
velké nákladní automobily a zájezdové autobusy.

10,2

7,5

6,1

2

3

4

5

Mytí vozidel

1

3

Lepší čištění vysokým tlakem
Vysokotlaké čističe představují flexibilní pomocníky pro mytí vozidel. Zařízení jsou optimální pro předmytí tvrdošíjně ulpívajících
nečistot nebo k čištění disků kol.
4 Šetrné čištění čalounění
Tepovače Kärcher pohodlně, šetrně a důkladně odstraňují nečistoty z čalounění.
5 Zcela jednoduché čištění vody
Recyklace vody pomocí nejmodernějších zařízení na úpravu vody
zajišťuje úsporu čisté vody a ekologické snižování nákladů.

3,8
Puzzi

A

B

C

Kärcher

Ověřené rychlé schnutí:
Extrémně nízká zbytková vlhkost
díky výkonné sací turbíně tepovačů – textilie schne až o 63 % rychleji než u srovnatelných strojů.

Zvládnutí velkého provozu:
S vícemístnými vysokotlakými
zařízeními s velkým průtokem
zvládnete bezproblémový provoz
i v době maximálního zatížení.

Optimální čistota:
Všechny čisticí prostředky Kärcher
jsou speciálně přizpůsobené pro
použití s čisticími stroji Kärcher.
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Čistota začíná už před vchodem
Rozdíl spočívá v prvním dojmu. Pokud prostor před vaším autosalonem září důvěryhodnou čistotou, vstoupí zákazníci rádi
do vašeho výstavního prostoru. Pro venkovní prostor servisní dílny nebo autosalonu potřebujete především dva druhy strojů: efektivní zametací stroje, se kterými budete udržovat čisté plochy, a speciální řešení přizpůsobená určitým povětrnostním podmínkám, např. sněhové frézy pro zimní období. U firmy Kärcher najdete veškeré čisticí stroje pro čištění venkovních
prostranství – společně s čisticími prostředky, které byly optimalizovány speciálně pro technologie Kärcher.

Výkonné zametání
Hospodárně, čistě, efektivně:
Zametací stroje s odsáváním prachu snižují časovou náročnost
a potřebu vynaložené síly.

12

Plochy bez nečistot
Ruční zametací stroje se vyznačují
jednoduchou manipulací a díky
šikovné poloze zametacího válce
zametají až do rohů.

Bezpečně bez sněhu
Sněhové frézy Kärcher rychle
a spolehlivě zbaví v zimě všechny
cesty a plochy sněhu i sněhové
břečky.

Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz

Čistota pomocí vysokého tlaku
Vysokotlaké čističe s ohřevem pro
odstraňování úporných nečistot
se vyznačují mimořádně jednoduchým ovládáním a robustní konstrukcí.
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Venkovní prostor

1
Plošný výkon v m²
13 000

10 000

Ruční zametací
stroje

Zametací
Zametací stroje s posedem
stroje s odsáváním

MC 50

KMR 1700

ICC 2 se 4 postranními kartáči

5 000

KMR 120/150 R

KMR 1500

KMR 1250

1 500

KM 100/100 R

KM 85/50 W

1 300

KM 90/60 R

900

KMR 1000 T

600

KM 75/40 W

300

KM 70/30 C

KM 35/5 C

>50

200

KM 70/20 C

3 500
2 500 2 500

ICC 2 se 2 postranními kartáči

8 000

Zametací stroje
s odsáváním pro
venkovní prostory

1

Stroje pro každý plošný výkon
Kärcher vám ochotně poradí, které stroje jsou vhodné pro čištění
vašich ploch. Při volbě vhodného zametacího stroje jsou rozhodujícími faktory vlastnosti podlahy, množství nečistot a frekvence
čištění.
2

Mnohostranné a snadno ovladatelné zametací stroje
Mimořádně praktické pro středně velké plochy: Zametací stroje
s odsáváním s funkcí Easy Operation Modus, efektivním mechanickým čištěním filtru a jednoduchým vysypáváním zametených
nečistot představují komfortní způsob čištění.

1

Směr jízdy

Naplnění 40–50 %

2

Směr jízdy

Naplnění 85–100 %

3

Kombinace pro čištění velkých ploch
Velké plochy, např. před dílenskou halou, vyčistíte pomocí
kombinace vysokotlakých strojů s čističi ploch, které spolehlivě
odstraní i znečištění olejem a otěr pneumatik.
4 Efektivnější než koště
Pro rychlé průběžné čištění a menší plochy jsou ideální ručně
vedené zametací stroje.
5 Bez nebezpečí uklouznutí na všech cestách
Sněhové frézy s nastavitelnou výškou sběru sněhu a záběrovými
pneumatikami odstraní sníh i v těch nejnáročnějších podmínkách.

1 Nenáročná práce díky principu zametací lopaty: Zametené nečistoty jsou dopravovány přímo do zásobníku, který se nachází před
zametacím válcem. Výhody: malá vynaložená síla, snadná manipulace
a nepatrné zvíření prachu.
2 Pojmutí velkého množství nečistot díky principu přehozu: Zametené nečistoty jsou při vysokých otáčkách dopravovány přes zametací
válec do zásobníku, který se nachází za ním. Díky optimálnímu využití
objemu zásobníku se prodlužují pracovní intervaly a doširoka se otevírající klapka pro hrubé nečistoty pojme dokonce i plechovky nebo
kameny.
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Pro každé použití správné řešení

Čisticí stroj

Podlahové mycí stroje
s odsáváním

Vysavače a tepovače

Stroje s válcovými kartáči
BR 40/10 C
BR 40/25 C
BR 45/40 C
BR 60 W

CV 38/2
T 10/1
T 12/1
NT 27/1
NT 48/1
NT 70/2

Vysokotlaké čističe

Čištění dílů

Mobilní
HD 6/15 CX Plus
HDS 10/20-4 M
HDS 698 C Eco

Pro mytí dílů
PC 100 M1 Bio
PC 100 M2 Bio
PC 60 115 T

Stacionární
HDS 9/14-4 ST Eco
HD 9/16-4 ST; HDC line

Příslušenství
Filtrační rohož
s mikroorganismy

Použití
Výstavní
prostor

Stroje s kotoučovými
kartáči
BD 40/25 C
BD 45/40 C
BD 60 W

Servisní
dílna

Stroje s válcovými kartáči
BR 40/10 C
BR 40/25 C
BR 45/40 C
BR 60 W
Stroje s kotoučovými
kartáči
BD 40/25 C
BD 45/40 C
BD 60 W

Osobní vozidla

Čištění
vozidel

Příslušenství
Sada pro průmysl
Sada pro stavby

NT 27/1
NT 48/1
NT 70/2
NT 35/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te
NT 65/2 Tact2

Příslušenství FR 30
Úprava vody
WRH 1200 classic + HDR 777
Pro čištění interiérů
Puzzi 200
Puzzi 8/1 C
NT 35/1 Tact
NT 70/2
SB V1 Eco
Příslušenství
Sada na čištění automobilů

Mobilní
HD 6/15 CX Plus
HDS 10/20-4 M
HDS 698 C Eco
Stacionární
HD 9/16-4 ST
HDS 9/14-4 ST Eco
HDC line
Úprava vody
WRP 1000 comfort

Užitková vozidla

NT 70/2

Venkovní
prostor

Příslušenství
Nástavbová sada pro
autobusy

Mobilní
HD 6/15 CX Plus
HDS 10/20-4 M
HDS 698 C Eco
Stacionární
HD 9/16-4 ST
HDS 9/14-4 ST Eco
HDC line
Příslušenství
FR 30
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Zametací stroje

Manuální čištění

Speciální řešení

Čisticí prostředky

Systémový vozík ECO!CleanLiner s mopovým systémem
ECO!

WPD 100

RM 511 ST – tyčinky pro odvápnění
Čistič jemné kameniny RM 753

Pro sociální prostory
DE 4002

Přehled použití

Mytí vozidel a úprava vody

Leštič podlah s extra sníženou pěnivostí
RM 755 ES

Odstraňovač vosků RM 36
Odmašťovací prostředek, tekutý, RM 39 ASF
Prostředek na čištění dílů,
silně alkalický RM 63 prášek
Aktivní čistič, alkalický, RM 81 ASF koncentrát
Systémová péče RM 110
Příslušenství
Postřikovač čisticích prostředků EK1

Odstraňovač vosků RM 36
Aktivní čistič, alkalický, RM 81 ASF koncentrát
Systémová péče RM 110 ASF
press&ex tablety RM 760
Intenzivní čistič disků kol RM 800 ASF
Předmytí RM 803 ASF
Autošampon RM 811 ASF
Čištění aktivní pěnou NANO RM 816 ASF
Prostředek urychlující sušení RM 829 ASF
Leštěnka Kärcher Plus RM 831
Lesklý vysušovací prostředek NANO RM 832
ASF

Pro čištění interiérů
SB V1 Eco
Samoobslužné vysavače
Mono/Duo
Pro čištění zvenku
CB line
HDS-C line
Úprava vody
WRP 3000 comfort

Předmytí RM 803 ASF
Autošampon RM 811 ASF
Nástřikový vosk RM 821 ASF
Tekutá kůže RM 833

Pro čištění interiérů
SB V1 Eco
Samoobslužné vysavače
Mono/Duo
Pro čištění zvenku
TB line
HDS-C line
Úprava vody
WRP 10000
WRP 20000
Pro venkovní prostory
KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 W
KM 90/60 R
KM 100/100 R
KM 120/150 R

Předmytí RM 803 ASF
Čistič mycích hal a dlaždic
RM 841 ASF
Příslušenství
Postřikovač čisticích prostředků EK1

Další zařízení a informace najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz
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Servis Kärcher – náš příslib, kterému můžete důvěřovat
Pokud má být slovo servis skutečným a nikoli planým slibem, je základem důvěra. Protože se při práci s profesionálními
čisticími strojí musíte moci kdykoli spolehnout na to, že budou připravené k použití. Den co den. Noc co noc. Všude. Naším úkolem je zajistit to. Poskytujeme vám to nejlepší, co dokážeme. Spolehlivé čisticí stroje a čisticí prostředky. Moderní
technologie. Kompetentní poradenství a školení. A ještě mnohem více. Přesněji řečeno: servis Kärcher. Název, který znamená důvěru. A servis, který vám poskytuje jistotu. Slibujeme.

Jsme zde pro vás – ať nás potřebujete kdekoli
Kärcher je zárukou špičkových výkonů – nejen co se týká výrobků, nýbrž i ohledně služeb. Jako největší výrobce čisticích strojů
na světě jsme našim zákazníkům k dispozici všude; ve více než
190 zemích a na více než 36 000 prodejních místech. Tak zabezpečujeme, že si nemusíte dělat žádné starosti. Kärcher – váš
partner pro všechny případy.

1

2

3

4

1

Plánování
Kärcher vám poradí také při podrobném plánování projektů
a objektů. Přesně vypočítáme, jaké zdroje potřebujete a z čeho
by se mělo ideálně skládat vaše vybavení stroji a zařízeními.
2 Horká linka*
Vstřícnost. Kompetentnost. Orientace na řešení. Pracovníci
horké linky Kärcher důvěrně znají všechny stroje, veškeré příslušenství a čisticí prostředky, takže vám mohou poradit již po
telefonu.
3 Servisní smlouvy
Vždy špičkové výkony: S našimi servisními smlouvami budou
vaše stroje Kärcher neustále připravené k použití – díky pravidelným prohlídkám, údržbě nebo kompletnímu balíčku plného
servisu.
4

Poradenství ohledně použití
Díky našemu poradenství ohledně použití budete mít zajištěno,
že budete vždy pracovat tím nejefektivnějším způsobem. O optimálním vybavení pro vaši potřebu rozhoduje plocha, personál
a časový rámec.
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*Číslo vaší horké linky a další informace obdržíte u své oblastní kontaktní osoby nebo na www.kaercher.cz

6

7

Služby

5

8

9

5

Zastoupení na celém světě
U firmy Kärcher je zaručen osobní servis. Díky naší celosvětové
servisní a prodejní síti máte kompetentní kontaktní osobu vždy
přímo na příslušném místě. Pro veškeré otázky ohledně servisu,
poradenství nebo prodeje.
6

Technická školení
Získejte ještě více. Naším technickým proškolením přímo u vás
pomůžeme vašim pracovníkům, aby čištění jakéhokoli objektu
bylo s inovativními stroji Kärcher co možná nejefektivnější.

8

Prodloužení záruky
Zaručeně dlouhá životnost: Zajistěte si optimálně svou podnikatelskou činnost a své stroje Kärcher – s naším prodloužením
záruky nebo pojištěním strojů.
9 Leasing
Zůstaňte solventní a stoprocentně výkonní. S nízkými leasingovými splátkami místo velkých investicí. Na přání dokonce včetně
smlouvy o údržbě.

7 Přijedeme za vámi
Díky našemu systému servisního managementu šetříte čas
i náklady a jsme u vás co nejrychleji. Pravidelně v rámci plného
servisu. A vždy, když to potřebujete.
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Partner pro budoucnost s trvalými hodnotami
Při úsilí o trvalé hodnoty je cílem samotná cesta. Cesta do budoucna, neboť Kärcher se již desetiletí vyznačuje příkladnou
důsledností. Trvalé hodnoty jsou pro firmu Kärcher založené stejnou měrou na třech pilířích: ekonomičnosti, společenské
zodpovědnosti a ochraně životního prostředí. Solidní finance a přiměřené výnosy, dosahované poctivým jednáním s lidmi
a zodpovědným zacházením s přírodními zdroji. To jsou trvalé hodnoty, které si firma Kärcher stanovila jako cíl: podnikatelské jednání se zodpovědností za člověka i životní prostředí.

Optimální využití energie
Nejlepší energie je ta, která se nespotřebovala. Kärcher neustále
snižuje spotřebu primární energie. Různá zařízení pro rekuperaci
tepla pracují s mimořádně vysokou efektivitou, například odpadní
teplo vznikající při vstřikování plastů vyhřívá sousední halu. Úspora: 19 000 l topného oleje a 51 300 kg CO2. To by stačilo na
ujetí 225 000 km vozem střední třídy.

Jak dosáhnout většího účinku
Pomocí méně prostředků dosáhnout téhož. Nebo více. Nejvyšším
cílem při vývoji strojů Kärcher je efektivní čisticí výkon, kterého je
dosaženo bez látek zatěžujících životní prostředí nebo dokonce
zcela bez čisticích prostředků. Například použitím inovativních
dávkovacích systémů se výrazně snižuje spotřeba čisticích prostředků.

Soustředíme se na podstatné
Čisticí prostředky Kärcher jsou vyvíjeny ekologicky a zásadně
neobsahují zbytečná rozpouštědla. Prodejem vysoce koncentrovaných prostředků se šetří materiál, obaly a emise vznikající při
přepravě. Použití čisticích prostředků v mnoha případech zkracuje dobu čištění a šetří tak vodu, energii a pracovní čas.

Čerpáme z vlastních zdrojů
Obnovitelná energie je budoucnost. A u firmy Kärcher je již
dávno realitou. Solární elektrárny s výkonem 30 kWp vyrábějí
cca 33 000 kWh/rok. Geotermální zařízení využívá geotermální
energii v zimě pro topení a v létě pro klimatizaci. Se spotřebou
energie nižší o 88 %. Jenom teplárna na štěpku ušetří ročně
340 000 l topného oleje, resp. více než 1 mil. kg CO2.
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Nadšení, inovace, úspěch
Od svých počátků před více než 75 lety se hodnotově orientovaná rodinná firma Kärcher vyvinula ve světovou značku,
která se vyznačuje třemi silnými argumenty: špičkovým výkonem, inovací a kvalitou. Tato značka má dnes renomé čelního
světového dodavatele profesionálních čisticích systémů, který šetří přírodní zdroje a vyznačuje se spolehlivými výrobky,
optimální užitnou hodnotou a trvalou snahou o ochranu životního prostředí, rozvoj kultury a sportu.

5

2

3

1 Nejvyšší stavba v Seattlu – Space Needle
Tým firmy Kärcher čistil vysokým tlakem ve výšce až 184 m.
8 týdnů – a pouze v noci.

Trvalé hodnoty a společnost

4

1

6

7

5 Vlastní výzkum a vývoj
Kärcher vyvíjí výkonné systémy skládající se z čisticích strojů,
příslušenství a speciálně přizpůsobených čisticích a ošetřujících
prostředků.

2

Péče o obličeje amerických prezidentů
Opět pozoruhodné: V roce 2005 díky firmě Kärcher zazářil
památník Mount Rushmore National Memorial v novém lesku.

6 Mezinárodní působnost
Svým zákazníkům jsme k dispozici ve více než 190 zemích.

3 Inovativní od samého začátku
Již v roce 1950 vyvinula firma Kärcher první vysokotlaký čistič
s ohřevem pro profesionální čištění.

7 Podporujeme sport
Perfektní výkony i na trávníku. Již několik let je firma Kärcher
partnerem německého a mezinárodního fotbalu.

4

Čisté životní prostředí
Kärcher denně pracuje na ochraně životního prostředí. Novými
výrobky, technologiemi a investicemi ve výrobních závodech.
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Ochotně vám poradíme:
KÄRCHER CENTRUM CHEMIESTAR
K Dolíkám 717/8a
503 11 Hradec Králové
Tel.: +420/ 495 263 615
Fax: +420/ 495 270 199
Email: info@karcher-centrum-chemiestar.cz
www.karcher-centrum-chemiestar.cz

