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TOTALLEVERANDØR

ALT FRA ÉN LEVERANDØR
Kärcher Center Bergen er en fullsortimentsbutikk med alt av rengjøringsutstyr
og tilbehør. Vi kan tilby maskiner til både privat- og proffkunder. Vi har 200 m2
med høytrykksvaskere, gulvvaskemaskiner, støvsugere, våt- og tørrsugere,
møbel- og tepperensere, feiemaskiner, park- og hagemaskiner, dampvaskere
m.m. Som leverandør av komplette løsninger, kan Kärcher også levere systemer
for selvvask og maskinvask, i tillegg til kjemi og tilbehør tilpasset dine
bruksområder.
Om du jobber med profesjonelle rengjøringsmaskiner hver dag, må du stole på at
de fungerer og er klare til bruk til enhver tid. Derfor trenger du en leverandør og
samarbeidspartner som tilbyr mer enn bare å levere maskiner. Kärcher tar seg
av maskinens driftssikkerhet og funksjonalitet, slik at du kan konsentrere deg om
din bedrift.

VARMTVANNSVASKERE
I UPRIGHTKLASSEN

PÅLITELIG SERVICE
EGET SERVICEVERKSTED
Vi har eget serviceverksted hvor vi
utfører service på alt Kärcherutstyr,
både konsument- og proffmaskiner.
Vedlikeholdsoppgaver utføres kun
av fagkyndig personale. Vi er
presise og pålitelige i vårt arbeid.

SJEKKLISTE FOR INSPEKSJON
Hver Kärchermaskin kontrolleres
punkt for punkt iht. en utfyllende
sjekkliste. Det garanterer at alle
komponenter
og
funksjoner
kontrolleres. Som bevis suppleres
maskindokumentasjonen med en
tilsvarende kontrollprotokoll.

KÄRCHER KONTROLLMERKE
Etter sikkerhetsinspeksjonen klistres
et kontrollmerke på maskinen, som
bekrefter at alle lovpliktige forskrifter om driftssikkerhet er oppfylt. Det bekrefter også at du kan
fortsette å stole på Kärchers
velkjente høye kvalitet.

SERVICE

SELVVASK

SELVVASK
SB er våre selvvaskeplasser
hvor du selv vasker bilen
etter eget ønske og behov.

KÄRCHER CENTER BERGEN
KC Bergen har fem vaskeplasser for bil,
hvorav tre utendørs selvvaskeplasser, et
innendørs selvvaskanlegg og en automatisk
bilvaskemaskin for person- og varebil.
Vaskeplassene har topp moderne utstyr
som gjør vaskeprosessen effektiv og
etterlater bilen skinnende ren.
I tillegg er det utvendig støvsugerplass for
innvendig støvsuging av bil.

STØVSUGER
Vi har også
utvendig
støvsugerplass.

MASKINVASK

MASKINVASK
CB er vår maskinvask med
ulike vaskeprogrammer
avhengig av hva bilen
trenger.

ET GODT VASKERESULTAT HVER GANG!
Med våre fire ulike årstider er det viktig
å velge riktig kjemi for optimalt
vaskeresultat.
Kärcher arbeider til enhver tid med
utvikling av nye typer kjemi tilpasset
kjøretøyvask.
Du kan derfor være trygg på at vi alltid
har rett kjemi i våre vaskeanlegg, slik
at du oppnår et godt vaskeresultat hver
gang du besøker et av våre anlegg.

UTLEIE/ LEASING

UTLEIE/ LEASING
AV RENGJØRINGSMASKINER
Skal dere ha dugnad i borettslaget? Eller kanskje du
skal vaske huset? Går du med planer om å pusse
opp? Da kan du vurdere å leie en maskin hos oss.
Vi leier ut møbel- og tepperensere, våt- og tørrsugere,
støvsugere, feiemaskiner, gulvvaskemaskiner, kaldtog varmtvannsvaskere, både til privat og profesjonell
bruk.
Flere og flere bedrifter velger å finansiere sitt utstyr
gjennom leasing. Hos Kärcher kan i utgangspunktet
alle typer driftsmodeller leiefinansieres og tilpasses
kundens behov. Dere kan enkelt, innenfor
avtalerammene endre eller oppgradere utstyret slik
at dere til en hver tid har funksjonelt og riktig utstyr.

En møbel- og tepperenser kan brukes på
blant annet bilinteriør,
tepper og møbler.

Våre våt- og tørrsugere
passer godt til alle typer
renoveringsprosjekter
både i hjemmet og i
industrien.

En dampvasker kan
brukes til rengjøring av
ulike overflater uten
bruk av kjemikalier.

Våre gulvvaskmaskiner
er robuste og effektive,
med mulighet for å
tilpasses ulike typer
gulv.

Feiemaskinene er godt
egnet for rengjøring av
store bygg, utearealer,
lager, idrettsanlegg og
borettslag.

Våre høytrykksvaskere
er kraftige og effektive,
og er godt egnet for
rengjøring av kjøretøy,
ulike typer overflater,
og bygninger.

HOME & GARDEN

HOME & GARDEN
RENGJØRINGSUTSTYR TIL HJEMMET
Kärcher har et stort utvalg av rengjøringsutstyr
og tilbehør til hjemmet, både vindusvaskere,
høytrykksvaskere,
støvsugere,
grovstøvsugere,
dampvaskere og feiemaskiner. Vi tilbyr produkter
som løser enhver rengjøringsoppgave både utendørs
og innendørs. Våre maskiner er effektive,
brukervennlige, og har både høy kvalitet og ytelse.
Kärcher har også effektive og ressursbesparende
pumper og vanningssystemer. Som en av verdens
største produsenter av høytrykkspumper har vi
pumper til både drenering og vanntilførsel. Pumpene
kommer godt med om kjelleren din plutselig skulle
bli fylt med vann eller du har behov for vanntilførsel
på hytta. Vanningssystemene er ideelle til vanning
og pleie av plen og hageblomster.

Kärchers batteridrevne
vindusvaskere sørger for
et stripefritt rengjøringsresultat, og sparer deg
for både tid og krefter.

Grundig rengjøring med
en Kärcher dampvasker
vil fjerne 99,9% av alle
vanlige bakterier man
finner på normale gulvflater i hjemmet.

Vi har støvsugere og
grovstøvsugere til alle
oppgaver, både inne
og ute som f.eks. støvsuging, askefjerning og
oppsuging av grus og
vannsøl.

Kärchers
høytrykksvaskere kan brukes til
rengjøring av bil, sykkel,
terrasse m.m og fjerner
selv den mest fastsittende skitt.

Med
en
Kärcher
feiemaskin rengjør du
fortau, vei, innkjørsel
og gårdsplass opp til
fem ganger raskere
enn med feiekost og
-brett.

Kärcher leverer slanger,
slangekoblinger, spredere,
pumper, spraymunnstykker,
oppbevaringssystemer,
vanningscomputere, og
-pistoler.

KONTAKTINFORMASJON
KÄRCHER CENTER BERGEN

VÅRE TJENESTER

Kokstadvegen 15
5257 Kokstad
468 48 888

Serviceverksted
Butikk med stort utvalg
Utleie av rengjøringsmaskiner
Bilvask - selvvaskanlegg og bilvaskemaskiner

ÅPNINGSTIDER

ÅPNINGSTIDER VASKEPLASSER

Mandag til fredag: 07:00 - 16:00
Torsdag: 07:00 - 19:00
Lørdag: Stengt

Ute: Døgnåpent alle dager

