Hotelnictví a pohostinství

Čistota má sezonu neustále
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Pro nejlépe udržované hotely a restaurace
Důsledný management hygieny představuje dnes v moderním hotelnictví a moderní gastronomii standard. Slouží ve prospěch hostů a je odrazem sebereflexe
příslušného podniku. Navíc lze zařízení při profesionální údržbě déle používat.
Ten, kdo uvažuje takto hospodárně, investuje do čisticích systémů Kärcher:
Vyznačují se úspornou spotřebou, intuitivním ovládáním a mimořádně dlouhou
životností.

1 Příjezdové cesty a recepce
Program Kärcher pro udržované
vstupní prostory a zářivé uvítání
hostů: vysavače, zametací stroje,
podlahové mycí stroje s odsáváním
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2 Pokoje a koupelny
Program Kärcher pro čistotu
a hygienu: vysavače, parní
čističe, čističe koberců

3 Wellness
Program Kärcher pro relaxaci a zdraví: vysokotlaké čističe, čističe ploch, podlahové
mycí stroje s odsáváním,
automaty na vodu

4 Kuchyně a restaurace
Program Kärcher pro ryzí
požitek: parní čističe, vysokotlaké čističe, podlahové
mycí stroje s odsáváním,
elektrická košťata

5 Venkovní prostory,
parkoviště a podzemní
garáže
Program Kärcher pro kvalitní
okolí a zázemí: vysokotlaké
čističe, zametací stroje, podlahové mycí stroje s odsáváním
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Prvotřídní stylová image
Jméno společnosti Kärcher je synonymem pro sílu, kvalitu a inovaci celosvětového formátu. A pro kompetentnost nastavující laťku v oblasti čištění. Pro pohostinství nabízí systém Kärcher přesvědčivá řešení pro jakoukoli potřebu a jakékoli nároky:
navzájem perfektně sladěné stroje s příslušenstvím a čisticími prostředky. Maximálně výkonné, efektivní a hospodárné díky
inovativní technice, úsporné spotřebě a dlouhé životnosti. A přitom tak příjemně nenápadné. Opticky maximálně elegantní
v klasické antracitové barvě. A akusticky decentní díky příkladně nízké hlučnosti.
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Kärcher – silný partner
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Čistota na nejvyšší úrovni
Válec z mikrovlákna od firmy Kärcher představuje absolutně špičkové příslušenství. Má nepřekonatelný účinek čištění na dlaždicích
z jemné kameniny, postará se však o mimořádný výsledek i na
všech hladkých a lehce strukturovaných podlahách.

Nízká hlučnost
Díky motorům tlumeným proti hluku a optimálním kanálům
proudění bylo možné např. u T 15/1 snížit hladinu hluku až na
59 dB(A). To umožňuje používání i v prostorech citlivých na
hluk nebo za běžného provozu.

2 EASY Operation – E rgonomic A pplication SY stem
Firma Kärcher nabízí systémem EASY Operation jednotnou obsluhu, která díky intuitivním symbolům zabraňuje chybám při obsluze
stroje. Bezpečnost a produktivita se zvyšují, životnost stroje prodlužuje. Symboly a nastavení jsou u všech zametacích a podlahových mycích strojů s odsáváním stejné. Kdo pochopí princip práce
s jedním strojem, dokáže intuitivně obsluhovat jakýkoliv jiný se
systémem EASY Operation. EASY Operation představuje již pro
velký počet aktuálních strojů Kärcher standard.

4 Vynikající spojení tvaru a funkce
Mnoho strojů Kärcher získalo ocenění, jako jsou např. „red dot
design award“ či „if product design award“. To dokazuje zdařilé
spojení designu a funkce u našich výrobků.
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Vše připraveno na úžasné přivítání
První dojem je důležitý. Nikde toto heslo neplatí tolik jako v hotelnictví a pohostinství. Již při vstupu a u recepce by měl host
vidět a cítit, že zde se čistotě přikládá mimořádný význam. Přední firmy a poskytovatelé služeb důvěřují firmě Kärcher, která
má čelní postavení na světovém trhu. Od podlahových mycích strojů s odsáváním pro vstupní prostor až po mimořádně
tiché vysavače pro halu v hotelu – Kärcher má pro každý účel správný systém čištění.

Profesionální až do detailu
Suché vysavače a elektrická košťata představují výkonné, kompaktní stroje s mnoha praktickými
detaily.
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Při provozu
Čističe koberců jsou určené pro
rychlé a důkladné čištění kobercových ploch a čalounění – i za běžného provozu.

Zametání bez námahy
Ruční zametací stroje představují
časově úsporný a k zádům šetrný
způsob důkladného a rychlého
zametání menších ploch.

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

Decentní důkladnost
Podlahové mycí stroje s odsáváním s ovládáním „stand-on“
a v decentním antracitovém provedení na sebe upozorní pouze
prvotřídním výkonem.

1

Hospodárné a technicky dokonalé
S podlahovými mycími stroji s odsáváním budou podlahy hygienicky čisté a budou jenom zářit. Pro strukturované povrchy nebo
povrchy se spárami je vhodná technika s válcovými kartáči
s vysokým přítlakem. Pro hladké plochy jsou mimořádně vhodné
stroje s osvědčenou kotoučovou technikou.
2

Nastříkat, vysát a koberce jsou čisté
Ideální pro silně znečištěné kobercové podlahy: Tepovače, které
pracují na principu nástřiku a extrakce a uvolňují a odstraňují nečistoty v jednom pracovním kroku. Funkce „spray & ex“ u série
Puzzi je optimální pro silně frekventované prostory, které musí být
rychle znovu suché a pochůzné.
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Příjezdové cesty a recepce
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Na špínu pomáhá točivý moment
Lešticí stroje Kärcher, např. kompaktní BDP 43/1500 C, leští díky vysokému točivému momentu do mimořádně vysokého lesku.
Odsávání prachu, který vzniká při leštění, zabezpečuje příjemnou
práci a chrání před zvířeným prachem. Tato technika je vynikající
rovněž z hlediska opotřebení a údržby.
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Místo koštěte a lopatky
Malý zametací stroj s bateriovým provozem KM 35/5 C představuje užitečného pomocníka na drobné nečistoty přímo na místě
ve vstupním prostoru. Rychle a jednoduše odstraňuje volné nečistoty z tvrdých ploch i koberců, je rychle po ruce a stejně tak
rychle ho lze zase nenápadně postavit stranou.

3 Jednička v tichosti
T 15/1 představuje s pouhými 59 dB(A) nejtišší vysavač své třídy.
Díky tomu je ideální pro prostory citlivé na hluk. Zároveň je také
uživatel chráněný před hlukem – práce je komfortnější a méně
namáhavá.
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Dobré je jen to nejlepší
Náš host, náš pán. A ten požaduje čistotu a klid. Vždy a všude. Čisticí systémy pro vnitřní prostory musí mít proto mimořádné vlastnosti: Musí být tiché, snadno se přemisťovat, být ergonomické a použitelné i v malém prostoru. Vlastnosti, díky
kterým je i práce s těmito stroji snadnější a příjemnější.

Nekonečné množství páry
Parní čističe Kärcher se systémem
2 nádrží pro plynulou práci bez
přestávek na vychladnutí.
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Nejlepší údržbové čištění
Tichounké suché vysavače, např.
T 15/1, pro každodenní údržbové
čištění s filtračním sáčkem nebo
bez filtračního sáčku.

Velkoplošné a důkladné čištění
Dvoumotorové kartáčové vysavače na koberce s velkou pracovní
šířkou vyčistí velké plochy během
krátké doby.

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

Pro kobercové plochy
velikosti XXL
Automaty na čištění koberců
pro základní čištění koberců do
hloubky vláken nebo průběžné
čištění velmi velkých ploch.
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Koberec vyčištěný na jedničku
Kartáčové vysavače na koberce, např. CV 38/2, kombinují sací
výkon s elektricky poháněným kartáčem. Efekt: Kobercová vlákna se narovnají, a tak vznikne místo, aby se vysavač dostal
k částečkám nečistot. Signalizační kontrolka uživateli indikuje,
kdy by mělo být pozměněno nastavení válcového kartáče, aby
se dosahovalo ideálního výsledku čištění.

Pokoje a koupelny
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Zvládnou velkou plochu
Automaty na čištění koberců série BRC kombinují nástřik a extrakci s mechanickým působením válcových kartáčů. Jsou ideální
pro mokré základní čištění a průběžné čištění i větších ploch.
6 Mistr na čalounění
Tepovače Puzzi excelují při čištění čalounění díky nepřekonatelnému sacímu výkonu pro nejkratší doby schnutí.

2

Vysoce odolné, šetrné vůči nábytku
Malé mobilní vysavače, např. T 7/1, byly vyvinuty speciálně pro
každodenní čištění menších pokojů: s pohodlným ovládáním nohou, odolnou nádobou a celoobvodovým nárazníkem, který chrání vybavení.
3 Kartáčování – naprosto pohodlné
Kartáčový vysavač na koberce CV 66/2 pro velké kobercové
plochy je velmi efektivní a hospodárný a navíc mimořádně uživatelsky přívětivý: Vyznačuje se kompaktní konstrukcí, snadným
manévrováním, má výškově nastavitelnou rukojeť a díky sklopení
této rukojeti vyžaduje malý úložný prostor.

7 Bez chemie proti vodnímu kameni a nečistotám
Parní čistič DE 4002 odstraní v koupelnách úporný vodní kámen
a nečistoty zcela bez čisticích prostředků. Přesvědčivě důmyslná
řešení: Díky systému 2 nádrží není nutné čekat na ohřátí vody.
Pomocí funkce VapoHydro lze paprsek plynule regulovat: od páry
až po horkou vodu.
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Vysává na problematických místech
BV 5/1 lze pomocí ergonomicky vyspělého popruhového systému pohodlně nosit na zádech – neocenitelné usnadnění práce
při vysávání náročných míst, jako jsou schodiště nebo úzké řady
sedadel.

4 Klasický přístroj na rohy a hrany
Všude tam, kam nedosáhne kartáč, se dostane odnímatelná
ruční sací trubice.
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Nejdokonalejší odpočinek
Tam, kde se lidé koupou a saunují, je nejdůležitější relaxace a hygiena. Bez kompromisů. Čisticí systémy Kärcher pro oblast
wellness dokážou perfektně to, co je zde zapotřebí: Odstraňují hrubé i jemné nečistoty, odstraňují vodní kámen, dezinfikují.
Pak tyto prostory nejenže vypadají čistě, nýbrž jsou i hygienicky nezávadné.

Velký výkon v malém formátu
Kompaktní podlahové mycí stroje
s odsáváním poskytují velké služby při malých rozměrech. V lázních i ve fitness centru.

10

Hygiena s vysokým tlakem
Vysokotlaké čističe a čističe ploch
nedají choroboplodným zárodkům
žádnou šanci.

U zdroje
Automaty na pitnou vodu Kärcher
poskytují vodu různého druhu
a v nesrovnatelné přírodní kvalitě.

Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz
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Rychlé průběžné vytírání
BR 30/4 C představuje tu nejlepší volbu pro udržování hygienicky
čistých podlah v choulostivých zónách, jako např. v prostorech,
kde lidé chodí bosí. Nastříkat, vykartáčovat a vysát v jednom pracovním kroku nebo také samostatně. Bleskurychle a do vysokého lesku. A s dezinfekčním čističem pro klinickou čistotu.
2

Nepřekonatelný plošný výkon
Čističe ploch, např. FR 30 ME, poskytují desetkrát větší plošný
výkon. Nepostradatelná hospodárná výhoda pro všechny, kteří
potřebují provádět hygienickou údržbu wellness prostorů s velkými podlahovými plochami.
3 Hygiena, která chrání životní prostředí
Parní čistič DE 4002 zabezpečuje v saunách naprosto dokonalou
hygienu zcela bez čisticích prostředků. Body navíc pro člověka
i životní prostředí.

Wellness
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To nejlepší na žízeň
Když se tělo potí, je nutné rychle doplňovat tekutiny. Nejlépe
pitím čisté vody. A nejlépe přímo na místě. Automat na vodu
WPD 100 představuje neustálou zásobu studené nebo teplé
vody v té nejlepší kvalitě, neperlivé i perlivé.
5 Multitalent na podlahy
Podlahový mycí stroj s odsáváním BR 40/10 C spojuje spoustu
funkcí: Drhne jako jednokotoučový stroj, odčerpává vodu jako
mokrý vysavač a leští jako vysokorychlostní stroj. Díky umístění
dvou sacích lišt lze odsávat mimořádně blízko okrajů. Sací stěrky
přitom zachycují vodu v obou směrech jízdy – dopředu i dozadu.
6 Zde už se žádné bakterie množit nebudou
Sada Kärcher Inno-Foam představuje pěnový systém pro vysokotlaké čističe k čištění a dezinfekci. Dezinfikující pěna ulpívá mimořádně dlouho a má tak vyšší účinek. Dvojitý pracovní nástavec
si vás získá jednoduchou manipulací – obratem ruky lze měnit
pěnovací a vysokotlakou trysku.
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Čištění – specialita podniku
Kuchyně má pro pověst gastronomického podniku ústřední význam. Zde nemohou už kvůli úředním předpisům existovat
žádné pochyby, že hygiena je na prvním místě. Systém Kärcher nabízí veškeré stroje, příslušenství a čisticí prostředky, se
kterými lze vše od nerezových povrchů až po obklady a podlahy udržovat čisťounké.

Rychlé zametání
Šikovní pomocníci s bateriovým
provozem, jako jsou elektrická
košťata a zametací stroje: neustále po ruce a vždy užitečné.
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Nezávislý a výkonný
Podlahový mycí stroj s bateriovým
pohonem: bez kabelu nezávislý
na elektrické síti, ihned připravený
k použití a obratný.

Flexibilní všeuměl
Mobilní, kompaktní podlahové
mycí stroje, např. BR 40/1000 C,
pro základní a údržbové čištění
všech tvrdých ploch.

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

Vysoký tlak v kuchyni
Speciální vysokotlaké čističe
s vybavením schváleným podle
právních norem o potravinách
zabezpečují nekompromisní
hygienu.

2

3

4

5

Kuchyně a restaurace
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Nezávislé průběžné čištění
BR 30/4 C Bp odstraní mžikem následky drobných nehod. S bateriovým napájením místo zamotaného kabelu. Bez nebezpečí
zakopnutí nebo zaháknutí. Tento podlahový mycí stroj s odsáváním má ale také dostatek kapacity pro důkladné čištění.

Nejnižší ve své třídě
Podlahový mycí stroj BRS 40/1000 C je univerzální stroj pro
všechny tvrdé plochy. Díky mimořádně nízké konstrukci se dostane i pod regály, což je důležitý faktor pro udržování hygieny
v kuchyni.

2 I samotný stroj je hygienický
Vysokotlaký čistič HD 7/10 CX F byl vyvinut speciálně pro profesionální kuchyně. Má vysokotlakou hadici v potravinářské kvalitě
a šedá kolečka odolná proti oděru, která nezanechávají žádné
stopy. V kombinaci s čističem ploch FR 30 ME představuje nepostradatelné vybavení ve vysoce kvalitní gastronomii.

5 Příslušenství s pořádnou párou
Proti úporným, připáleným nečistotám pomůže jen koncentrovaná síla paprsku horké vody nebo proudu páry. Perfektní použití
s příslušenstvím Kärcher pro parní čističe – od bodové trysky
přes kartáče s mosaznými štětinami až po sadu utěrek.

3 Jednoduchá úspora času
Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním BR 30/4 C čistí
všechny tvrdé plochy a jeho vedení je tak snadné jako u vysavače. Díky ploché kartáčové hlavě se dostane až pod nábytek
a regály. A čistí přitom dopředu i dozadu.
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Venkovní prostory – vizitka přede dveřmi
Těšení se na dobré jídlo nebo wellness víkend dospívá k vrcholu bezprostředně před vstupem. Toto očekávání lze ještě
vystupňovat dobře udržovanými venkovními prostory. Trumf, který je třeba uplatnit. Na parkovišti stejně jako na příjezdové
cestě. V podzemních garážích stejně jako na chodníku nebo u bazénu. A to prosím se: systémem Kärcher, který sestává
ze strojů, příslušenství a čisticích prostředků, přičemž vše je navzájem sladěné.

Bez nich to nejde
Vysokotlaké čističe představují
absolutně nepostradatelné pomocníky v mnoha oblastech, od
čištění fasád přes údržbu vozidel
až po čištění podlah.
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Zametací flotila
Kompaktní ručně vedené zametací stroje provedou zametací práce
za zlomek času a jsou výrazně
hospodárnější než klasické koště.

Na široké ploše
Zametací stroje s posedem představují řešení pro velkoplošné zametání, na parkovištích stejně jako
na cestách na golfovém hřišti.

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

Připraveni na velké úkoly
Podlahové mycí stroje s posedem
pro ty nejnáročnější požadavky
a dlouhé pracovní nasazení. Nejlepší volba pro podzemní garáže
a víceposchoďová parkoviště, ale
i nakládací prostory.
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Pokrok – snadná věc
Jako kompaktní zametací stroj s posedem skýtá Kärcher
KM 90/60 R vysoký komfort obsluhy v kombinaci s vysokým
plošným výkonem a efektivním automatickým čištěním filtru.
Seřízení sedadla, řízení s převodem do pomala a velká kola
zdůrazňují vysoké nároky na moderní ovládání.
2

Jde to ještě jednodušeji?
S kompaktním a mimořádně snadno ovladatelným strojem
KM 75/40 W bude důkladné čištění malých až středně velkých
ploch hračka. Pojezd nahrazuje lidskou sílu, účinné odsávání prachu zabezpečuje čistotu bez oblaků prachu. Volitelně s výkonným benzinovým pohonem nebo jako mimořádně tichá verze
s bateriovým pohonem pro vnitřní použití – volitelně dokonce
s antistatickou sadou na zametání koberců.

2

3

4

5

Venkovní prostory, parkoviště a podzemní garáže

1

4

Čistá dráha
Víceposchoďová parkoviště kladou na podlahové mycí stroje
s odsáváním často mimořádné nároky: velké plochy, hrubé
a úporné nečistoty a příkré nájezdy. Stroj Kärcher BR 100/250 R
je pro tyto nároky přímo předurčený: s robustním ocelovým rámem pro nejnáročnější použití na plochách se sklonem až 15 %.
Velká nádrž na vodu a výkonná baterie umožňuje dlouhé pracovní intervaly.
5 Profesionální zametání může být tak jednoduché
Inovativní akumulátorové koště KM 35/5 C představuje rychlou,
efektivní a pohodlnou alternativu k běžnému zametání. Díky šikovné poloze zametacího válce zametá přesvědčivě až k okraji.
Bez obtěžujícího kabelu díky výkonné lithium-iontové baterii.
A se zcela pohodlným zapínáním a vypínáním nohou.

3

Čištění ploch vysokým tlakem
Čistič ploch FR 30 suverénně přemění sílu vysokotlakého čističe
Kärcher na plošný výkon. Verze s plastovým krytem je mimořádně lehká, pro použití ve venkovním i vnitřním prostředí.
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Dokonalý přehled čistoty

Čisticí stroj

Vysavače

Tepovače/stroje na čištění
koberců

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

Stroje
Puzzi 300 S, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C Ep,
BRC 50/70 W Bp Pack

Parní čističe

Použití
Vstupní hala,
recepce a chodba

Příslušenství
Ruční hubice pro čištění čalounění PW 30/1 (profesionální mycí
hlava)
Čisticí prostředky
RM 760, RM 765, RM 767,
RM 769, iCapsol RM 768

Pokoj a koupelna

Stroje
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 Advanced
NT 35/1 Tact

Sauna, wellness a
fitness

Stroje
NT 361 Eco
NT 35/1 Tact
NT 48/1

Kuchyně,
restaurace a sály

Stroje
NT 361 Eco
NT 35/1 Tact
NT 48/2
T 15/1
CV 38/2
CV 48/2

Stroje
Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 Super,
Puzzi 200, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C
Příslušenství
Ruční hubice pro čištění čalounění
PW 30/1 (profesionální mycí hlava)
Čisticí prostředky
RM 760, RM 765, RM 767,
RM 769, iCapsol RM 768

Stroje
DE 4002

Stroje
Puzzi 300 S, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C Ep,
BRC 50/70 W Bp Pack
Příslušenství
Ruční hubice pro čištění
čalounění PW 30/1 (profesionální
mycí hlava)
Čisticí prostředky
RM 760, RM 765, RM 767,
RM 769, iCapsol RM 768

Venkovní prostory,
parkoviště
a podzemní
garáže
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Stroje
NT 55/1 Tact

Stroje
DE 4002

Stroje
DE 4002

Vysokotlaké čističe

Stroje
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 Pack,
BR/BD 50/40 RS Bp/Bp Pack,
BDP 43/1500 C Bp Pack

Čisticí prostředky
RM 69, RM 730, RM 743,
RM 748, RM 780

Stroje
BR 30/4 C Ep/Bp
BD 40/12 C
BR 40/10 C Adv
BRS 40/1000 C
Čisticí prostředky
RM 69, RM 751, RM 780

Stroje
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 40/10 C Adv
BRS 40/1000 C
Čisticí prostředky
RM 69, RM 750

Zametací stroje

Speciální řešení

Čisticí prostředky
pro ruční čištění

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

Stroje
Čističe eskalátorů:
BR 45/10 Esc
BR 47/35 Esc
Systém mopu s nástřikem Eco!

RM 720
RM 722
RM 724

Stroje
Systémový vozík ECO!CleanLiner Systém mopu s nástřikem
Eco!

RM 720
RM 724
RM 738

Stroje
Automat na vodu WPD 100
Systém mopu s nástřikem Eco!

RM 720
RM 736
RM 738

Stroje
Systém mopu s nástřikem Eco!

RM 720
RM 722

Přehled použití

Podlahové mycí stroje/podlahové mycí stroje s odsáváním/jednokotoučové mycí
stroje

Příslušenství
Sada na zametání koberců

Stroje
HD 7/10 CX F

Stroje
KM 35/5

Příslušenství
FR 30 ME (čistič ploch),
sada Inno-Foam

Příslušenství
Antistatický kartáč

Čisticí prostředky
RM 25, RM 59, RM 732,
RM 734, RM 735

Stroje
HD 7/10 CX F
Příslušenství
FR 30 ME (čistič ploch),
sada Inno-Foam
Čisticí prostředky
RM 58, RM 734, RM 750

Stroje
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

Stroje
HD 6/15 CX Plus
HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HDS 5/11 UX
HDS 698 C Eco

Čisticí prostředky
RM 69

Příslušenství
Čističe ploch:
FR 30, FR 30 ME, FR 50

Stroje
EB 30/1 Professional Li-Ion
(elektrické koště)
KM 35/5 C
KM 75/40 W Bp Pack
Příslušenství
Sada na zametání koberců

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

Stroje
MC 50 (pro velká zařízení)
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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 při práci s profesionálními čisticími stroji musíte mít možnost kdykoli se 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. Zkrátka: 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 šetříme čas
i náklady a jsme u vás co nejrychleji. Pravidelně v rámci plného
servisu. A vždy, když to potřebujete.
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Eco!efficiency. Tak důležité, protože budoucnost nikdy nekončí
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

Jak dosáhnout většího účinku

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. Roční
úspora: 19 000 l topného oleje a 51 300 kg CO2. To by stačilo na
ujetí 225 000 km vozem střední třídy. Originální nabíječky Kärcher
díky velmi vysokým hodnotám cos π 0,98–0,99 umožňují využití
téměř 100 % nabíjecího proudu. To jsou jen dva z mnoha příkladů technických řešení, která pomáhají maximálně využívat energii.

Pomocí méně prostředků dosáhnout téhož. Nebo dokonce i více.
Šance, jak toho dosáhnout, jsou stejně tak rozmanité, jako produkty Kärcher. Parní čističe Kärcher pracují bez použití chemie,
která zatěžuje životní prostředí. Inovativní vliesové materiály zdokonalují čisticí výkon tak, že často vůbec není nutné používat čisticí
prostředky. Tam, kde je to zapotřebí, lze díky inovativním dávkovacím systémům spotřebu čisticích prostředků výrazně snížit. Četná
další technická zařízení pro zdokonalení efektivity vedou v závislosti
na příslušném použití k významnému snížení spotřeby energie
a čisticích prostředků až o 30 % a více.

20

Eco!efficiency

Soustředíme se na podstatné

Čerpáme z vlastních zdrojů

Soustředění se na to podstatné zahrnuje také umění dosáhnout
pomocí méně zdrojů většího efektu. Neboť méně může znamenat
více. Například, když jsou stroje výkonnější s menším počtem
součástek. Neboť menší počet součástek znamená menší spotřebu materiálu, nižší hmotnost, menší spotřebu energie a tedy
menší zatížení životního prostředí. Již mnoho let se firma Kärcher
řídí principem používat co možná nejméně součástek. Dnes mají
stroje v průměru o 20 % méně součástek než srovnatelné produkty jiných výrobců, ačkoli jsou zároveň vybavené technickými
vymoženostmi, jako je dávkování čisticích prostředků, čištění filtru
nebo filtr pevných částic. Čisticí prostředky Kärcher jsou ekologické a zásadně neobsahují zbytečná rozpouštědla. Prodejem
vysoce koncentrovaných prostředků se šetří materiál, obaly
a emise vznikající při přepravě.

Obnovitelná energie je budoucnost. A u firmy Kärcher je již
dávno realitou. Dvě 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.

1

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.

2

Péče o obličeje amerických prezidentů
Opět pozoruhodné: V roce 2005 díky firmě Kärcher zazářil
památník Mount Rushmore National Memorial v novém lesku.
3 Inovativní od samého začátku
Již v roce 1950 vyvinula firma Kärcher první vysokotlaký čistič
s ohřevem pro profesionální čištění.
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4

5

Společnost

5

6

7

4

Čisté životní prostředí
Kärcher denně pracuje na ochraně životního prostředí. Novými
výrobky, technologiemi a investicemi ve výrobních závodech.
5

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

6

Mezinárodní působnost
Svým zákazníkům jsme k dispozici ve více než 190 zemích.
7 Podporujeme sport
Perfektní výkony i na trávníku. Již několik let je firma Kärcher
partnerem německého a mezinárodního fotbalu.
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Ochotně vám poradíme:
KÄRCHER CENTRUM C HEMIESTAR
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

