
KÄRCHER CENTRUM CHEMIESTAR

Máte respekt před vysáváním velkých ploch? 
Žádný strach!  
To lze v pohodě zvládnout,  i v koutech a na schodech… 

Tip na čištění 

Vaše výhoda:  
 
Nejen vaši zákazníci budou spokojeni s 
perfektně vysátými podlahami, ale také 
váš personál ušetří čas a síly při použití 
tohoto mnohostranného vysavače. 

Štíhlé provedení 

Díky své štíhlé konstrukci  je tento vysavač 
použitelný i v úzkých prostorách. Je extrémně 
obratný a vleze se do každého výtahu. 

Použití na nejrůznějších podlahových 
krytinách 

Kartáčový systém s kontrarotujícími kartáči 
umožňuje používání na tvrdých plochách a 
kobercích bez výměny kartáčů a dokonce bez 
přerušení vysávání. 

Čištění těžce přístupných míst 

Vysávání schodů a jiných těžce přístupných 
míst usnadňuje standardně dodávané 
příslušenství. Sací trubka je přizpůsobená pro 
nejrůznější příslušenství (prodloužení trubky, 
podlahový adaptér). 

Nízká hladina hluku jen 
68 dB (A) 

Proto je tento vysavač 
vhodný pro prostory 
citlivé na hluk a pro 
dlouhé pracovní ntervaly. 

K rutinnímu čištění podlah patří často vysávání velkých ploch, těžce přístupných míst a schodů. A k tomu 
nejrůznější podklady: koberec, kámen, mramor, dřevo, PVC, linoleum... 

Abyste mohli dobře vyčistit hotelovou lobby, konferenční místnosti, taneční sály a schody, potřebujete minimálně 
dva vysavače, jeden na tvrdé a jeden na měkké podlahy. Možná dokonce jeden velký vysavač na velké plochy a 
jeden malý vysavač na plochy malé. Nebo musíte přerušovat práci, vyměňovat příslušenství a pak si odpočinout 
od namáhavého čištění? Byli jste už někdy pořádně vyčerpaní z toho, jak jste neustále přenášeli velký a široký 
vysavač po schodech nahoru a dolů? Vleze se váš vysavač do výtahu?  

Pokud Vám to připadá známé, tak pro vás máme dobrou zprávu. Udržet laťku vysokého standardu čistoty s 
velkými sacími stroji již není spojeno s velkou námahou nebo časovou náročností. Nyní je možné ulevit vašemu 
personálu při čištění velkých ploch ve vícepatrových hotelích a zároveň dosáhnout vynikajících výsledků čištění v 
každém rohu. Díky vysavači se stupínkem pro řidiče určeného na různé podlahové krytiny můžete například zvýšit 
výsledek čištění a motivaci vašeho personálu - což je předpokladem pro příjemný pobyt vašich hostů. 

Těší nás, že vám můžeme představit vysavač Kärcher CV 60/2 RS Bp Pack 

Výhody, které vás přesvědčí: 

Rádi vám poradíme: 
    

  
  

  
 

   

K Dolíkám 717/8a
503 11 Hradec Králové
tel.:+420 495 263 615
email: info@karcher-centrum-chemiestar.cz
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