Stavební průmysl a řemeslná výroba

Čištění, na kterém můžete stavět
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1

Aby špína nebyla nezbytnou součástí stavby
Robustní, efektivní a s dlouhou životností – na to se můžete u inovativních čisticích strojů Kärcher spolehnout. Neboť při takovém množství různých nečistot ve
stavebním průmyslu a při řemeslné výrobě jsou spolehlivé a účinné stroje nenahraditelné. Ať se jedná o čištění vozidel, strojů, fasád nebo podlah: S hospodárnými řešeními Kärcher budete vybaveni tím nejlepším způsobem. Stroje se
vyznačují jednoduchým ovládáním, vysokým výkonem a konstrukcí pro ty nejnáročnější podmínky. S promyšlenými technologiemi Kärcher budete čisticí práce
zvládat rychle a jednoduše. Neboť ten, kdo denně tvrdě pracuje, si musí usnadnit čištění.
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1 Kärcher pro stavbu
S robustními a inovativními
stroji Kärcher je čištění
všech druhů nečistot rychlé,
jednoduché, hospodárné
a efektivní.
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2 Pevně ulpívající
nečistoty
Od usazené špíny až po
zbytky betonu: S vysokotlakými stroji odstraníte dokonce i ty nejúpornější zbytky
nečistot.

3 Volné nečistoty
Prach, piliny a volně ležící
zbytky lze efektivně a rychle
odstranit pomocí výkonných
vysavačů Kärcher.

4 Velké objemy nečistot
Ať uvnitř nebo venku –
zametací stroje vám zaručují
hospodárnou práci a odstranění nečistot beze zbytků,
např. při závěrečném úklidu
stavby.

5 Speciální nečistoty
Vysoký výkon pro nejextrémnější případy: od o
 tryskávání
betonu extrémně vysokým
tlakem až po mimořádně
bezpečné stroje pro rizikové
oblasti.
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Čistá řešení pro nejnáročnější podmínky
Stavební průmysl a řemeslná výroba se musí denně vyrovnávat s nejnáročnějšími pracovními podmínkami – a to při
vysokém tlaku na snižování nákladů a nedostatku času. Těmto výzvám se musí přizpůsobit i čištění. Proto firma Kärcher
vyvinula stroje, se kterými ušetříte čas a pracovní síly, které jsou extrémně robustní a díky vysokému výkonu optimalizují
výsledky čištění. Stroje i příslušenství vydrží déle, jsou robustní a vyznačují se promyšleným řešením detailů, aby vám šla
práce rychleji a snáze od ruky.

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti profesionálního čištění ví
firma Kärcher přesně, co je na stavbách, ve výrobních nebo skladovacích halách důležité. Úspora času, čištění bez zbytečného
zvyšování nákladů, praktická manipulace – a v neposlední řadě
robustnost a spolehlivost strojů. Proto firma Kärcher vyvíjí své
stroje vždy s ohledem na tyto speciální potřeby. Veškeré stroje
podstupují dlouhé testování, vyznačují se jednoduchou koncepcí
ovládání, maximálním výkonem a nejstabilnější konstrukcí.
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Ať potřebujete stroje, které lze přemisťovat jeřábem, nebo odkládací plochu, na kterou byste si mohli namontovat kufr na nářadí,
Kärcher zohlední každý požadavek. Velký význam přikládáme také
hospodárnosti: Větší efektivitu zabezpečuje dlouhá doba chodu
a práce bez přerušování, např. díky nejlepší filtrační technice.
Neboť vaše investice se vyplatí – a to při každém použití. Můžete
si být jistí, ať se jedná o jakékoli pracovní podmínky: S firmou
Kärcher máte po ruce vždy ty správné stroje.

Kärcher pro stavbu
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3
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1

Výkonné
Aby se při odstraňování tvrdošíjně ulpívajících zbytků nebo
velkého objemu nečistot neztrácel čas, skýtají stroje Kärcher
mimořádně velký výkon. Například s vysokotlakými čističi a čisticími systémy s nejvyšším tlakem můžete rychle a efektivně
odstraňovat ulpívající špínu. Při tlaku až 2 500 bar tak lze pracovat dokonce bez tryskacích a čisticích prostředků.

3

Praktické
Pro rychlé, komfortní a efektivní čištění jsou stroje Kärcher
vybavené praktickými vymoženostmi. Stroje jsou ve velké
míře bezúdržbové, umožňují např. díky inovativnímu filtračnímu
systému TACT práci bez přerušování nebo přímé připojení
elektrického nářadí.
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2

Robustní
Abyste se na stroje Kärcher mohli vždy spolehnout, jsou
uzpůsobené pro náročné podmínky na stavbě. Například stabilní
konstrukcí, masivním nárazníkem nebo ochranným trubkovým
rámem Cage. Kromě toho jsou všechny součásti – jako např.
tryskové nástavce – vyvinuté pro mimořádně dlouhou životnost
a důkladně otestované.

Bezpečné
Díky antistatickým systémům, automatickému vypínání při
dosažení maximálního naplnění vodou u mokro-suchých
vysavačů, integrované kontrole spalin nebo schválení pro
různé třídy prachu zaručují stroje Kärcher vždy maximální
bezpečnost. Abyste mohli splnit veškeré požadavky, které
jsou na vás v řemeslné výrobě kladeny.
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Snadné odstraňování pevně ulpívajících nečist
Když nečistoty pevně ulpívají na povrchu, pomůže pořádný tlak. S vysokotlakými čističi Kärcher s ohřevem a bez ohřevu
odstraníte i ty nejtvrdošíjnější vrstvy a jakoukoli špínu – např. prach, barvy nebo i beton. Pomocí tlaku až 350 bar rychle
a efektivně vyčistíte fasády, podlahy i stroje. To vše mimořádně pohodlně a v některých případech i zcela bez čisticích
prostředků. Různé tryskové nástavce zabezpečují flexibilní práci a mnohostranné možnosti použití – v kombinaci s mimořádně dlouhou životností a robustností tak stroje Kärcher představují investici, která se dlouhodobě vyplatí.

Bez ohřevu

S ohřevem

Robustní

Vybavení na dlouho trvající a drsné

Přesvědčivě dobré stroje: Díky vyso-

Konstrukce vhodná pro přemisťování

práce. Pomocí tlaku a vysokého

kým teplotám budete čistit ještě

jeřábem, s robustním trubkovým

čerpacího výkonu rychle, důkladně

hospodárněji – maximální výkony,

rámem, pevnými pneumatikami a zcela

a hospodárně odstraníte i tu největší

kterých jinak dosahují pouze stacio-

nezávislé stroje. I bez elektrického prou-

špínu.

nární stroje.

du dosáhnete maximálního výkonu díky
spalovacímu motoru.
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Další stroje, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz

Pevně ulpívající nečistoty

1

2

3

1

Čistá práce
Chraňte své investice a zajistěte si dlouhou životnost strojů.
Odstraňte na pracovištích, z konstrukčních součástí a strojů
prach, nečistoty nebo jiné ulpívající zbytky. S vysokotlakými
čističi Kärcher bez ohřevu to půjde rychle a hravě.

2

Čištění fasád
Výkonné a rychlé odstraňování nečistot bez poškození stavby.
Plynulé nastavení tlaku a množství vody umožňuje přizpůsobení
každému povrchu.
3 Čištění podlah
Zbytky lze jednoduše a efektivně odstraňovat pomocí vysokotlakých čističů bez ohřevu. S čističem ploch FR 30 ME s integrovaným odsávacím zařízením a 10násobným plošným výkonem
dokonce rychleji a hospodárněji než s běžnými stroji.

Přizpůsobené pro stavebnictví:
Vysokotlaké čističe Kärcher se
snadno přemisťují, mají různé
trysky pro veškeré požadavky
a pomocí Servo-Control je lze
pohodlně ovládat přímo na
ruční stříkací pistoli, takže
můžete jednoduše pracovat
dále, aniž byste museli chodit
ke stroji.

Nakládání nepředstavuje žádný
problém: přemisťování jeřábem
díky závěsným zařízením.

Možnost přizpůsobení každé
práci: tryskové nástavce pro
větší efektivitu a flexibilitu.

Bez přerušování: množství vody
a tlaku lez regulovat přímo na
rukojeti.
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Jednoznačné výsledky při odstraňování volných nečistot
Mokro-suché vysavače Kärcher představují přesně ty správné ruční stroje pro odstraňování volných zbytků a částeček.
Kompaktní a snadno ovladatelné nebo jako velkoobjemová varianta – s těmito stroji lze vysávat všechno: od jemného
prachu až po hrubé nečistoty, od kapalin až po maziva. Díky extrémní sací síle a objemové kapacitě až 100 l je tak každá
práce rychle vyřízená. Sériová vypouštěcí hadice umožňuje jednoduché vypouštění kapalin z nádoby. Robustní stroje jsou
přitom vždy konstruovány pro drsné pracovní podmínky a díky praktickým detailům přizpůsobené vašim požadavkům.
Například automatické čištění filtru umožňuje práci bez přerušování.

Kompaktní
Maximální mobilita při nejvyšším
sacím výkonu. S promyšlenými
detaily, jako je integrovaná
zásuvka, držadlo, upevnění kufru
na nářadí a další.
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Robustní
Vysoký výkon a stabilní konstrukce. Dokonalost dotváří automatické čištění filtru, kompletní uložení
příslušenství a vysoká mobilita.

Dlouhá výdrž
Ideální pro dlouhé pracovní intervaly
bez přerušování: Vysavače Kärcher
se systémem Power Filter Clean pro
konstantně vysoký sací výkon.

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

Volné nečistoty

1

2

3

1

Bezprašná práce
Nezáleží na tom, zda se jedná o broušení, frézování nebo vrtání –
se stroji Kärcher odsáváte prach přímo u zdroje. Nářadí lze připojit
přímo k vysavači a funguje dokonce s integrovanou spínací
automatikou. Sériový antistatický systém přitom zabezpečuje
optimální bezpečnost.

2

Suché sání
Prach, třísky a nečistoty nemají šanci: Díky až 3 výkonným
turbínám a výkonu až 235 mbar beze zbytku vysajete naprosto
všechno. Inovativní filtrační technologie přitom zabezpečuje
konstantně vysokou sací sílu.
3 Mokré sání
S filtračním systémem Eco lze přecházet mezi mokrým a suchým
sáním bez výměny filtru a bez přerušování. Další výhoda: Pohodlný
přístup k hlavnímu filtru umožňuje rychlou a jednoduchou údržbu.

Bez přerušování: Patentované
automatické čištění filtru TACT se
vyznačuje jednoduchou montáží,
snadnou údržbou a zabezpečuje
konstantně vysoký sací výkon.

Mimořádná mobilita a snadný
transport: díky novému sklopnému
držadlu a kompaktní hranaté
konstrukci.

Všechno své nosím s sebou:
Abyste byli vybaveni na jakýkoli
úkol, je kompletní příslušenství
uložené přímo na vysavači.

Velmi praktické: Nemusíte dlouho
hledat zásuvku na místě použití,
nýbrž můžete nářadí jednoduše
zapojit přímo na vysavači.
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Menší námaha při velkém objemu
Ať uvnitř nebo venku – na optimální čištění stavby, areálu firmy nebo skladiště lze doporučit výkonné zametací stroje
a zametací stroje s odsáváním Kärcher. Nezáleží na tom, zda se jedná o závěrečný úklid stavby nebo rychlé průběžné
zametání. Kärcher vám nabízí vše pro snadné, ergonomické a efektivní čištění podlah, od kompaktních strojů s ručním
vedením až po velkoobjemové stroje s posedem. Díky jednoduché obsluze a technice s minimální údržbou jsou stroje
rychle připravené k použití a pohodlně odstraní velké hromady nečistot. A to nejlepší nakonec: Pro to vše musíte udělat
jediné – stisknout spouštěcí tlačítko.

Malý pomocník
Na malých plochách je rychlejší
a hospodárnější než koště.
Pečlivě zamete nečistoty všeho
druhu – až do těch nejmenších
rohů.
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Velký komfort
Ideální pro středně velké plochy.
Tyto zametací stroje s odsáváním
šetří čas i síly, jednoduše a
efektivně vyčistí všechny plochy
a dokonce vysávají i velké kusy.

Vysoký výkon
Plně hydraulické, výkonné, robustní a s jednoduchou obsluhou.
Zametací stroje s posedem a
komunální zametací stroje zvládnou i ty nejnáročnější požadavky.

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

15 000

2

3

Velké objemy nečistot

Plošný výkon v m²

ICC 2 se 4 postranními kartáči

1

13 000

10 000

Ruční zametací
stroje

Zametací
stroje s
odsáváním

MC 50

KMR 1700

KMR 120/150 R

KMR 1500

KMR 1250

Zametací stroje s posedem

Provozy a firmy

5 000

2 500 2 500

KM 100/100 R

1 500

KM 90/60 R

900

1 300

KMR 1000 T

600

KM 85/50 W

300

KM 75/40 W

200

KM 70/30 C

KM 35/5 C

> 50

KM 70/20 C

3 500

ICC 2 se 2 postranními kartáči

8 000

Zametací stroje s
odsáváním pro
venkovní prostory
Komunální služby

1

Hospodárné využití
Rozhodněte se hospodárně – podívejte se, odkdy se využití
vyplatí. Rozhodující je velikost plochy, objem a frekvence čištění.
Rádi vám nabídneme ty nejlepší možnosti.

2

Venku
Díky komfortní obsluze, dlouhým pracovním intervalům a
vysokému výkonu je zametání venkovních prostorů se stroji
Kärcher hospodárnější. Výměna filtru a zametacích válců
bez nářadí navíc umožňuje mimořádně snadnou údržbu.
3 Uvnitř
Pro větší efektivitu ve skladovacích halách nebo při průběžném
čištění na stavbě: Zametací stroje Kärcher dosahují díky své
obratnosti, snadné manipulaci a nastavitelnému hlavnímu zametacímu válci vždy těch nejlepších výsledků.

Jednoduché, praktické a efektivní. Stroje Kärcher se vyznačují jednoduchou obsluhou
a komfortnějším vyprazdňováním. Princip přehozu, pomocí
kterého se nádoba naplní až na
100%, umožňuje navíc delší
pracovní intervaly.

Směr jízdy

Naplnění 85–100 %

Jednoduché: pouze jeden
regulátor pro všechny funkce.

Praktické: hydraulické vyprazdňování vrchem.

Efektivní: Princip přehozu s vysokými otáčkami umožňuje naplnění
nádoby na nečistoty až na 100 %.

11

Na speciální nečistoty pomůže extrémní výkon
Jakýkoli odpor je zbytečný: Na nejnáročnější práce nabízí Kärcher ty nejlepší stroje. Nejúpornější nečistoty lze naprosto
snadno odstranit například pomocí čisticích systémů s nejvyšším tlakem, které dosahují až 2 500 bar. S tímto výkonem
lze i zdrsňovat beton a obnažovat ocelové armování. Ale ani zdraví škodlivý nebo výbušný prach nemá u bezpečnostních
vysavačů Kärcher šanci. Pomocí moderních zařízení na čištění suchým ledem lze šetrně, ale mimořádně efektivně čistit
dokonce i choulostivé povrchy. Uvidíte: Ať se jedná o extrémní bezpečnost, extrémní tlak nebo extrémní choulostivost –
se stroji Kärcher budete extrémně dobře vybaveni.

Extrémně bezpečné
Antistatické, se zajištěním sací
hadice a uzemněné až po sací
hrdlo. Včetně schválení pro třídu
prachu H nebo M.
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Extrémně šetrné
Pelety suchého ledu odstraňují
inovativním způsobem pevně
ulpívající nečistoty. Bez poškození
povrchů, bez problémů s korozí
a bez kontaminované odpadní
vody.

Extrémně silné
V rámu Cage, který lze přemisťovat pomocí jeřábu, nebo jako
mobilní přívěs: Čisticí systémy s
nejvyšším tlakem s ohřevem nebo
bez ohřevu zvládnou s tlakem
až 2 500 bar každou práci.

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

2
Speciální nečistoty

1

3

1

Sanace betonu snadná věc
Hospodárná a jednoduchá metoda přípravy povrchu. Ať se jedná
o zdrsňování nového betonu, odstraňování starých vrstev nebo
silných asfaltových vrstev. S čisticími systémy s nejvyšším tlakem
bez ohřevu a v závislosti na modelu s tlakem až 2 500 bar bude
práce rychle hotová.

2

Snadné odstraňování pevně ulpívajících nečistot
Se zařízeními na čištění suchým ledem lze nejen opatrně zbavovat
stroje oleje, tuku a pryskyřice, nýbrž také rychle a efektivně
odstraňovat barvy při čištění fasád. To vše funguje, aniž by došlo
k poškození stavby, bez dalších čisticích prostředků a zbytků
odpadní vody.
3

Nebezpečný prach
Bezpečná manipulace s rizikovými látkami: Azbest, uhlí, nikl,
dehet a plíseň škodí zdraví. Bezpečnostní vysávací systémy
Kärcher jsou ideální na likvidaci takovýchto nebezpečných látek
a splňují všechny požadavky, které jsou kladené na bezpečnost
v řemeslné výrobě.

Bezpečné, robustní a s dlouhou životností. Stroje Kärcher
pro speciální případy vydrží i to
nejnáročnější namáhání, takže
se vaše investice vždy znovu
vyplatí. Také požadavky na
bezpečnost jsou díky promyšleným detailům vždy splněny
nad očekávání.

Bezpečné: Díky krytu na sacím
hrdle zůstává nebezpečný prach
ve stroji.

S dlouhou životností: Díky technice nepodléhající opotřebení, jako
je např. cirkulační provoz nazdvihnutím sacího ventilu.

Robustní: Speciální průmyslové
pistole v klidu vydrží sílu nutnou
pro stisk při maximálním tlaku.
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Na každou nečistotu správné řešení

Vysokotlaké čističe od
150 do 2 500 bar

Vysavače

Pevně ulpívající
nečistoty

HD 13/18-4 SX
HDS 10/20-4 M
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 9/50-4
HD 13/35-4
HD 9/50 Pe
HD 13/35 Pe

NT 40/1 Tact
NT 65/2 Eco Tc
NT 55/1 Tact

Volné nečistoty

HD 6/15 C
HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 16/15-4 Cage Plus

NT 40/1 Tact Te
NT 14/1 Eco
NT 14/1 Eco Te Adv

Velké objemy
nečistot

HD 1050 DE
HDS 1000 DE
HDS 13/20 SX
HDS 17/60 De Tr1
HD 9/50-4
HD 9/50 Pe
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 801 B
HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec
NT 40/1 Tact Te
NT 65/2 Eco Me

Speciální
nečistoty

HD 7/250 De Tr1
HDS 17/60 De Tr1
HD 13/35 Pe
HD 19/100 De Tr1
HD 9/50-4
HD 9/50 Pe

NT 40/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec

HD 19/100 De Tr1
HD 13/35-4
HD 7/250 De
HDS 13/80 De
HDS 17/60 De

NT 55/1 Tact M
NT 45/1 Tact M, H
NT 35/1 Tact M, H
NT 80/1 B1 M IV
NT 72/2 Eco Tc IV třísky

Čisticí stroje

Povrchové vrstvy

Nebezpečné látky

Sanace staveb

Použití
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HD 9/50-4
HD 9/50 Pe
HDS 17/60
HDS 13/80
HD 19/100
HD 7/250

KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W P Adv
KM 90/60 R P
KMR 1700

Zařízení na čištění suchým ledem

Čisticí prostředky

IB 7/40 Adv
IB 15/80

RM 81 ASF
RM 31 ASF
RM 750
RM 22 ASF

KM 70/30 C Bp Pack
KM 35/5 C
KM 70/20 C
KMR 1700

RM 752
RM 751
RM 776

KM 100/100 R Bp
KMR 1250 BAT/Lpg
KM 120/150 T Bp/Lpg
KMR 1700

RM 101 ASF
RM 110 ASF
RM 806 ASF
RM 80 Super 1

KMR 1550 D/2 SB
KMR 1700
KM 85/50 W

Tryskací prostředek jemný
Tryskací prostředek hrubý

IB 7/40 Adv
IB 15/80

Přehled použití

 ametací stroje a zametací
Z
stroje s odsáváním

RM 43

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. Zkrátka: servis Kärcher. Název, který
znamená důvěru. A servis, který vám poskytuje jistotu. Slibujeme.

1

2

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.

3

1 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.
2

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.
3 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

5

6

Služby

4

7

8

4 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.

7 Prodloužení záruky
Zaručeně dlouhá životnost: Zajistěte si optimálně svou podnikatelskou činnost a své stroje Kärcher – s naším prodloužením
záruky nebo pojištěním strojů.
8

5

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.

Leasing
Zůstaňte solventní a stoprocentně výkonní. S nízkými leasingovými splátkami místo velkých investicí. Na přání dokonce včetně
smlouvy o údržbě.

6 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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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.

4

1

5

2

3

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

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.
18
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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

