Čerpací stanice

Skvělé služby pro vaši čerpací stanici
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Tankujte čistě.
Provoz moderních čerpacích stanic prošel výraznou změnou. Od pouhého prodeje
paliva k bohaté nabídce služeb: počínaje prodejnou, která bývá často otevřená
24 hodin denně, přes občerstvení s nabídkou čerstvých jídel až po mytí vozidel.
Speciální služby, které vyžadují speciální úklid a údržbu, aby se k vám zákazníci rádi
vraceli. Kärcher nabízí pro všechny oblasti vhodná řešení a je tak přesně tím pravým
partnerem pro požadavky na čištění čerpací stanice. Přesvědčte se na následujících
stránkách o bohaté nabídce Kärcher.

1 Kärcher pro vás
Vynikající řešení pro čištění
a vstřícné služby zákazníkům pro moderní čerpací
stanici – to je Kärcher.
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2 Pro prodejnu
Pekárna, občerstvení, pokladna nebo WC: spousta
prostorů, kam přichází zákazník a které lze se stroji
Kärcher neustále udržovat
v čistotě.

3 Pro čerpací prostor
Vizitka čisté čerpací stanice
– zářivá čistota díky vynikajícím koncepcím čištění.

4 Pro vozidla
Servis, který dnes zákazníci
očekávají: skvostné služby
pro všechna vozidla od světoznámé značky.

5 Jako doplňkový obchod
Půjčovna čisticích strojů
a prodej čisticích prostředků,
které slibují kvalitu, jako speciální nabídka služeb pro vaše
zákazníky.
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Váš partner pro čistou čerpací stanici
Firma Kärcher je na celém světě známá vynikající kvalitou a schopností inovativního vývoje. Díky těmto vlastnostem představuje Kärcher zdatného partnera v otázkách čistoty. Kromě čistoty jsou pro trvalý úspěch u vašich zákazníků rozhodující také služby týkající se veškerých hygienických požadavků čerpací stanice. Kärcher vám proto
poskytuje inovativní čisticí technologie, které jsou spojené do promyšlené koncepce čištění.

Kärcher představuje vyspělou, kvalitní německou techniku, kterou
se můžete lišit od konkurence na trhu čerpacích stanic. S výrobky Kärcher zaručíte svým zákazníkům excelentní a zároveň efektivní výsledek čištění. V kombinaci se vstřícností k zákazníkovi
a systémovým řešením orientovaným na uživatele vzniká nepře-
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konatelná koncepce pro veškeré výzvy, které na čištění klade
provoz vaší čerpací stanice. Kromě toho si firma Kärcher uvědomuje mimořádný tlak na náklady při provozu čerpací stanice,
a dbá proto na optimální poměr ceny a výkonu.

Kärcher pro vás

1

2

3

1

Kompletní řešení
Kärcher – to je partner, na kterého se můžete obrátit se všemi
otázkami ohledně čištění. Od firmy Kärcher, dodavatele komplexních systémů, obdržíte kromě strojů pro čištění čerpacích
stanic také vhodné čisticí prostředky a odpovídající zařízení na
úpravu vody. Nabídku pro čištění dotváří i odpovídající příslušenství. Výhoda pro vás: Vše navzájem perfektně přizpůsobené pro
ještě efektivnější práci.
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Vynikající kvalitní značka
Mnozí lidé důvěrně znají stroje firmy Kärcher, která má dominantní postavení na trhu v oblasti vysokotlakých čističů. Tuto výhodu,
pramenící z důvěry, můžete využít i u své čerpací stanice, abyste
zákazníky přesvědčili o svých servisních službách. Neboť smysl
pro dlouhou životnost, spolehlivost a bezpečnost prokazujete
nejen prodejem a půjčováním výrobků Kärcher, ale také jejich
každodenním používáním na své čerpací stanici.

2 Maximálně jednoduchá obsluha
I ty nejlepší stroje zaručují požadovaný výkon pouze tehdy, když
se s nimi správně zachází. Proto přikládá Kärcher obzvláštní význam jednoduché obsluze všech strojů – i pro nevyškolený personál. Neboť právě v hektickém provozu čerpací stanice zbývá
často jen málo času na důkladnou instruktáž personálu ohledně
práce s čisticími stroji. Proto se při použití strojů Kärcher s jednoduchým ovládáním můžete spolehnout na to, že vše bude bez
problémů vyčištěno.
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Čistota zvyšuje obrat
Moderní čerpací stanice představují v současné době centra služeb, která lidé rádi vyhledávají ve chvíli, kdy už mají místní
obchody zavřeno. Jako důležitý zdroj příjmů se etablovaly prodejny, které vyžadují mimořádnou údržbu. Kärcher se osvědčil jako kompetentní partner pro všechny výzvy ohledně čištění v prodejně: Ať se jedná o čištění silně frekventovaných podlah, hygienické odstraňování znečištění potravinami v pekárně nebo čištění sanitárních a kancelářských prostorů.

Důkladné a rychlé

Výkonné a tiché

Kompaktní a komfortní

Hygienicky a hospodárně

Po účinném čištění podlahovými

Mokro-suché vysavače zvládnou

Ruční zametací stroj je rychlejší

Cenově výhodný a zdravý systém

mycími stroji s odsáváním jsou

jakékoli nečistoty. Nezáleží na tom,

a hospodárnější než koště. Snadno

na pitnou vodu pro vaše pracovníky

všechny podlahy ihned zase suché

zda suché, vlhké nebo tekuté: Stroje

se s ním manipuluje a zametá bez-

v potravinářské kvalitě s certifikova-

a pochůzné.

Kärcher vysají a vyčistí prostě všech-

prašně a důkladně až do rohů.

ným automatickým hygienickým

no a jsou mimořádně tiché.
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Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz

systémem.

Pro prodejnu
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Rychlá pochůznost
Vysoce frekventované a rychle se špinící plochy se musí vyčistit
až do těch nejmenších rohů. Kärcher nabízí pro všechny plochy
v prodejních, kancelářských a sanitárních prostorech rychle
schnoucí čisticí prostředky, které zabraňují nebezpečí uklouznutí.
2

Spolehlivá hygiena
Pekárna musí být neustále udržována v čistotě předepsané pro
potraviny. Kärcher zabezpečuje hygienicky nezávadné čištění.
A aby mohli být vaši zákazníci vždy obslouženi, lze čištění optimálně integrovat do pracovního postupu.
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Jednoduché vysávání
Protože chladicí, resp. mrazicí řetězec nesmí být přerušen, nabízí
Kärcher řešení se silným sacím výkonem, která dokážou za provozu chladicích zařízení odsávat roztátou vodu a pojmout tekutiny.
4 Osvěžení stisknutím tlačítka
U automatu na vodu v odpočinkové místnosti se mohou vaši
pracovníci občerstvit, aniž by byli rušeni pohledy zákazníků.
5

Průběžné vytírání

Mopový systém ECO!Cleaning je výborný pro rychlé a stoprocentní
odstraňování tekutin nebo zbytků pokrmů.

Vynikající výkon:
Výkon strojů Kärcher je vždy
vynikající. Dokazují to např. četná
vyznamenání stroje BR 30/4.

Načerpání vody možné kdekoli:
Šikovnou nádrž na čistou vodu
u BR 30/4 lze vyjmout a naplnit
vodou i v malém umývadle.

Perfektní high-tech:
Válec z mikrovlákna zabezpečuje
optimální čistotu na každém tvrdém povrchu.

Univerzální podlahový čistič
RM 743:
Mimořádně široké spektrum
použití předurčuje tento univerzální podlahový čistič pro čištění
elastických podlahových krytin
i tvrdých podlah.
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Lákavá čistota v čerpacím prostoru
První dojem je důležitý. Především v čerpacím prostoru, se kterým přicházejí zákazníci při tankování do kontaktu nejdříve.
Zajistěte si se stroji Kärcher ten nejlepší stav své čerpací stanice. Výkonné stroje zabezpečí hygienické čištění čerpacích
stojanů, vozovku bez maziv a nebezpečí uklouznutí i perfektně zametené ostatní plochy. Zákazníci se tak budou na vaši
čerpací stanici rádi vracet.

Mobilní silák
Vysokotlaké čističe bez ohřevu
odstraní díky vysokému tlaku
i pevně ulpívající nečistoty a jsou
ideální pro každodenní čištění
větších ploch.
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Přesný maximální výkon
Vysokotlaké čističe s ohřevem
dosahují vyššího výkonu při stejném tlaku, vyznačují se mimořádně jednoduchým ovládáním
a robustní konstrukcí.

Flexibilní důkladnost
Zametací stroje a zametací stroje
s odsáváním vyčistí čerpací prostor mimořádně komfortně. Pojezd a odsávání prachu ušetří čas
i pracovní síly.

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

Šetrná čistota
Podlahové mycí stroje s odsáváním jsou výkonné, mobilní a jednoduše ovladatelné: Díky tomu lze
mimořádně hospodárně dosáhnout skvostných výsledků.
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Pro čerpací prostor
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Vozovka bez maziv
Olejové skvrny a znečištění výfukovými sazemi na vozovce představují neustálý zdroj nebezpečí. Pro čištění doporučuje Kärcher
používat čističe ploch pro vysokotlaké čističe, které odstraní
nečistoty na velkých plochách.

Malá námaha na velkých plochách
Ať se jedná o listí, nečistoty z komunikací nebo štěrk: Kärcher
nabízí inovativní řešení také pro zametání velkých ploch. Například díky efektivnímu principu zametací lopaty, který snižuje
potřebu vynaložené síly a minimalizuje víření prachu.

2 Vždy čistá zařízení
S vysokotlakými čističi s elektrickým pohonem můžete bezpečně
a spolehlivě čistit čerpací stojany, pylony i odpadkové koše.

4 Udržovaná mycí hala
S výrobky Kärcher můžete svou mycí halu čistit šetrně, protože
není nutné používat kyseliny fluorovodíkové, které poškozují dlaždice. Kromě toho je díky složení čisticích prostředků podíl chemie v užitkové vodě nezávadný.

S originálními tryskovými hlavicemi
zvýšíte svou efektivitu a flexibilitu.
Snižuje se pracnost, spotřeba čisticích prostředků a vody a zároveň se zvyšuje čisticí účinek.
Rotační tryska: rotující bodový
paprsek pro celoplošné čištění.

Trojitá tryska: Mírným natočením
trysky lze přepínat z vysokotlakého
bodového paprsku na vysokotlaký
plochý paprsek, otočením těla trysky navíc na nízkotlaký plochý paprsek.

Tryska Power: Má až o 40 % větší nárazovou sílu díky ostrému
postřikovacímu proudu z velkých
spojitých kapek.
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Skvělá nabídka pro vaše zákazníky: mytí automobilů
Při čištění vozidel záleží v první řadě na perfektních výsledcích. Pro Kärcher to ale nejsou pouze nablýskaná auta zákazníků,
nýbrž také skvělé obraty pro vás, provozovatele čerpací stanice. Kärcher stanovuje měřítka v konceptech čištění, které splňují veškeré požadavky. Bohatý sortiment výrobků zahrnuje vše od prostorově úsporného vysavače s jedním pracovním
místem až po profesionálně vybavenou portálovou mycí linku.

Efektivní čištění interiérů
Vysavače Kärcher pro šetrné a intenzivní čištění interiérů s jedním
nebo dvěma samoobslužnými
pracovními místy lze obdržet
v mnoha výkonnostních třídách.
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Strojové čištění pro vysoký lesk
Série portálových mycích linek
CB Line se vyznačuje zářivými
výsledky a profesionálním mytím
vozidel s nízkými investičními
a provozními náklady.

Manuální čištění pro vysoký lesk
Stroje s jedním a více pracovními
místy umožňují profesionální vybavení samoobslužných mycích boxů
při malé prostorové náročnosti
a nízkých investicích.

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

Úsporné využívání vody
Recyklace vody pomocí nejmodernějších zařízení na úpravu
vody zajišťuje úsporu čisté vody
a ekologické snižování nákladů.

Pro vozidla
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Kvalitní čištění s nízkými náklady
Pro šetrné mytí vozidel vsaďte na své čerpací stanici na automatické mycí linky, které se vyznačují jak nízkými pořizovacími náklady tak také absolutně konkurence schopnými celkovými provozními náklady. Portálové mycí linky Kärcher lze obdržet v různých
výkonnostních třídách a barevných variantách a přizpůsobit množství a druhům vozidel na vaší čerpací stanici. Mimořádně vhodná
je také kombinace portálových mycích linek se samoobslužnými
vysavači, abyste mohli svým zákazníkům nabídnout kompletní
čištění vozidel uvnitř i zvenku.
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Zisková samoobslužná řešení
Samoobslužné mycí boxy s nejmodernější technikou pocházejí
od vynálezce vysokotlaké techniky: Zařízení na změkčování vody
a úpravu vody osmózou zaručuje schnutí beze skvrn a dlouhou
životnost, suchá pěna umožňuje mimořádně intenzivní péči
a úsporu vody.
3

Čištění interiérů jako doplňkový obchod
Kärcher má v nabídce speciálně vyvinuté samoobslužné vysavače, které šetrně a intenzivně čistí veškerá čalounění a představují
tak ideální doplňkový zdroj příjmů.
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Počet vysávajících zákazníků/den

Plus pro váš obchod: Již po 10 měsících vám začne instalace vysavače
SB V1 Eco vydělávat – při pouze 5 vysávajících zákaznících denně.*
*	Modelový výpočet: Vychází se z investice 1 300 €, průměrného obratu na jednoho vysávajícího zákazníka 1 € a 25 dnů
v měsíci, kdy lze vysavač používat. Nejsou zohledněny variabilní náklady, jako je např. elektrický proud nebo náklady na instalaci. V konkrétním případě se proto doba amortizace může lišit.

Barevné varianty na přání:
Přizpůsobte stroje podle image
své čerpací stanice. Na výběr
jsou všechny barevné odstíny
RAL nebo nerezové provedení.

Optimální čistota:
Všechny čisticí prostředky
Kärcher jsou speciálně přizpůsobené pro použití s čisticími stroji
Kärcher.
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Další příjem díky prodeji a půjčovně
Klíčová obchodní činnost čerpacích stanic se změnila z prodeje paliva na bohatou nabídku zákaznických služeb. Proto
jsou doplňkové nabídky, jako např. půjčovna speciálních čisticích strojů pro soukromé použití, prodej čisticích prostředků
a doplňkové nabídky čištění důležitou výhodou oproti konkurenci v tvrdém boji na trhu čerpacích stanic. Kärcher je se svou
bohatou nabídkou výrobků a kvalitou čištění, kterou znají všichni zákazníci, první volbou pro výnosné nápady v oblasti
doplňkových služeb.

Výkonné a ekologické
Profesionální čištění pro všechny:
Kärcher nabízí čisticí prostředky,
které jsou optimální pro domácí
použití.

12

Robustní a výkonné
Extrémně silné stroje do půjčovny
pro soukromé použití: výkonné
tepovače a podlahové mycí stroje
s odsáváním.

Čistí do hloubky pórů a jsou
mobilní
Doplňkový obchod se spolehlivým
čištěním čalounění: Extraktory
zbaví textilie šetrně nečistot.

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

Malé a výkonné
Milionkrát půjčené a osvědčené:
vysokotlaké čističe pro mnohostranné použití v domě a na zahradě na téměř jakoukoli špínu.

2
Jako doplňkový obchod
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3

1

Partner v marketingu
Dobré poradenství od samého začátku: Kärcher nabízí komplexní
podporu prodeje a odbornou pomoc při sestavování sortimentu.

Zbytková vlhkost v %

2 Přesvědčivá kvalita
Skvělé výsledky testů: Vynikající kvalitu všech strojů dokládá to,
jak obstály v různých testech. Kromě toho miliony spokojených
zákazníků na celém světě potvrzují spolehlivý čisticí výkon a nejlepší služby pro zákazníky. Využijte této pozitivní image pro svou
firmu.
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Kärcher

Školení jako součást služeb pro zákazníky
Pokud umíte obsáhle odpovědět na dotazy zákazníků, budou
vaše rozhovory při prodeji úspěšné. Kärcher proto nabízí na kterých obdržíte praktické rady pro používání čisticích prostředků
a odborné pokyny pro bezproblémový provoz všech zařízení.

Kvalita pro váš úspěch: Převahu technologií Kärcher ve srovnání s konkurencí dokládají čísla. Kromě toho získáte podporu prodeje a půjčovny ve vašem obchodě, která se vyznačuje vstřícností k zákazníkům.

Puzzi

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

3

Úspěch díky prezentaci:
Dobře umístěné zboží se téměř
rovná prodané zboží. Kärcher
vám pomůže při optimálním vystavení čisticích prostředků na
vaší prodejní ploše.
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Pro každé použití správné řešení

Podlahové mycí stroje
s odsáváním

Vysavače a parní čističe

Podlahy

BR 30/4 C
BR 40/10 C

NT 27/1, NT 48/1
T 12/1, T 10/1

Pekárna

BR 30/4 C

NT 35/1 Tact Bs
NT 55/1 Tact Bs

Sanitární a sociální
prostory

BR 30/4 C

NT 27/1
NT 48/1

Čisticí stroje

Vysokotlaké čističe

Použití

Pro
prodejnu

Pro čerpací
prostor

Chladicí a mrazicí
zařízení

NT 27/1
NT 48/1
DE 4002

Skleněné plochy

DE 4002

Vozovka
a chodníky

HD 5/12 C/CX
HD 6/15 C/CX

HDS 9/20-4 M

Čerpací stojany,
pylony a odpadkové koše

Mycí linka

Pro vozidla

BR 40/10 C

Čištění interiérů

HDS 12/14-4 ST
HDS 12/18-4 S

NT 70/2
NT 70/3

Čištění zvenku

Jako
doplňkový
obchod

HDS 10/20-4 M/MX
HDS 12/18-4 S/SX
WRP 1000 comfort

Zboží na prodej

Půjčovna strojů

BR 30/4 C

Puzzi 8/1 C
včetně RM 760 a náhradní trysky
NT 35/1 Tact
včetně papírových filtračních sáčků
a vliesových filtračních sáčků
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HD 6/15 CX Plus
včetně mycího kartáče a čisticích
prostředků

Zařízení na čištění vozidel
a na úpravu vody

Manuální čištění

Čisticí prostředky

KM 35/5 C

ECO!Clean-Liner

KM 35/5 C
EB 30/1 Li-ion

ECO!Clean-Liner

Univerzální podlahový čistič RM 743
Leštič podlah RM 730
Čistič jemné kameniny RM 753
Ošetřovací prostředek RM 746
Leštič podlah RM 755 ES
Ošetřovací prostředek
EXTRA RM 780

KM 35/5 C

Automat na vodu

WPD 100

ECO!Clean-Liner

KM 70/20 C
KM 70/30 C Bp/Bp Pack
KM100/100 R
KM 90/60 R
KM 70/20 C
KM 70/30 C Bp/Bp Pack
KM100/100 R
KM 90/60 R
KM 70/20 C
KM 70/30 C Bp/Bp Pack
KM100/100 R
KM 90/60 R

Čistič mycích hal RM 841 ASF

SB V1 Eco
Samoobslužné vysavače
Mono/Duo

CB LINE
HDS-C Line
SB Wash
SB MB
SB-M

Alkalický aktivní čistič RM 81 ASF
Čistič disků kol RM 800 ASF
Předmytí RM 803 ASF
Autošampon RM 811 ASF
Čištění aktivní pěnou
NANO RM 816 ASF
Nástřikový vosk RM 821 ASF
Leštěnka Kärcher Plus RM 831
Lesklý vysušovací prostředek
NANO RM 832 ASF
Perleťový vosk Super RM 824 ASF

WRP 3000 comfort

Čistič na motocykly
Čistič disků kol
Odstraňovač hmyzu
Gelový čistič skel

KM 70/20 C

Další zařízení a informace najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz
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Přehled použití

Zametací stroje a zametací
stroje s odsáváním

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

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

