
Hotels en horeca

 Als de eerste indruk telt.
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Voor de keurigste hotels in de stad. 

Duurzame hygiëne is vanzelfsprekend in het moderne hotelwezen en in restaurants. Deze verhoogt het 
welzijn van de gasten en weerspiegelt de identiteit van het bedrijf. Bovendien kunnen interieurs langer 
in gebruik blijven als ze professioneel worden gereinigd. Een kostenbewuste manager investeert in de 
reinigingssystemen van Kärcher: deze zijn rendabel in het gebruik, hebben een intuïtieve bediening en 
gaan buitengewoon lang mee.



3

2

3

Opritten en entreeruimten  pagina 6 
Kamers en badkamers   pagina 8
Wellnessruimten   pagina 10  
Keukens en restaurants   pagina 12  
 Buitenterreinen, parkeerplaatsen  
en parkeergarages    pagina 14

Gebruiksadvies    pagina 16
Technische gegevens   pagina 18
eco!efficiency   pagina 20
Service   pagina 22
Ondernemingen   pagina 23

Inhoudsopgave

1
2
3
4
5



4

Stijl en klasse als handelsmerk.

De naam Kärcher staat wereldwijd voor kracht, kwaliteit en innovatie. En voor deskundige en grensverleggende kennis 
van reinigen. Het Kärcher-systeem biedt het hotelwezen en de horecasector overtuigende oplossingen voor alle behoeften 
en eisen: perfect op elkaar afgestemde apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen. Uitmuntende prestaties, efficiënt 
en rendabel dankzij innovatieve techniek, een gering energieverbruik en een lange levensduur. En bovendien zo aange-
naam onopvallend. Optisch zeer terughoudend door de klassieke antracietkleur. En akoestisch onopvallend door het voor-
beeldig lage geluidsniveau.
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Golden Broom
Award 2011

1 Zuiverheid op het hoogste niveau
De microvezelwals van Kärcher is een absoluut hightech-toebe-
horen. Onovertroffen op fijne stenen tegels zorgt deze wals op 
alle gladde of licht gestructureerde vloeren voor buitengewoon 
goede resultaten.

2 eco!effi ciency – door effi ciëntie meer bereiken
Efficiëntie heeft uiteenlopende facetten: verlaging van het ener-
gieverbruik. Een hoger rendement bij verbrandingsmotoren. 
Een lager verbruik van reinigingsmiddelen. Dankzij hoge con-
centraties minder verpakkingsmateriaal. Verbeterd hergebruik 
van machineconstructies, die bovendien minder onderdelen 
 tellen. Zulke effecten zijn alleen haalbaar met baanbrekende 
ideeën en innovatieve technologie. En die kunnen alleen worden 
bereikt als daartoe de wil en de deskundigheid bestaan. 
 Kärcher biedt nu al een uitgebreid programma apparaten en 
reinigingsmiddelen met het predicaat eco!efficiency. 

3 Apparaten met een laag geluidsniveau
Door geluidsgedempte motoren en optimale stromingskanalen 
kon bv. bij de T 12/1 eco!efficiency het geluidsniveau tot 
een fluisterzachte 56 dB (A) worden verminderd. Dit maakt ook 
 toepassingen mogelijk in geluidsgevoelige ruimten, of tijdens 
openingsuren van winkels en bedrijven.

4 Kwaliteit die wordt gezien en begrepen
Wie een Kärcher-apparaat ziet, herkent de kwaliteit. Wie een 
dergelijk apparaat bedient, begrijpt de ergonomie. Wie er een 
gebruikt, voelt het vermogen. Wij werken er voortdurend aan 
om de combinatie van techniek, design en bediening verder te 
optimaliseren. Dat wij hier succesvol in zijn, bewijzen de talrijke 
prijzen die wij hebben gewonnen. En vooral – voor ons het 
aller belangrijkst – de respons van onze uiterst tevreden klanten. 
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Er komt geen tweede kans om een eerste indruk te maken. Nergens is deze gevleugelde uitdrukking meer van toepassing 
dan in de hotel- en horecasector. Al in de entree en in de receptieruimte dient de gast die rondkijkt zich bewust te worden: 
hier wordt zuiverheid met hoofdletters geschreven. Gerenommeerde bedrijven en dienstverleners vertrouwen hierbij op 
wereldmarktleider Kärcher. Van schrob-/zuigmachines voor de foyer tot de uiterst geruisloze zuigmachines voor de lobby: 
Kärcher heeft voor elk doel het juiste reinigingssysteem.

Alles klaar voor een gastvrije ontvangst.

Professioneel tot in de kleinste 

details 

Stofzuigers en elektrobezems zijn 

krachtige, compacte apparaten 

met veel praktische detailoplos-

singen. 

Onopvallend, maar grondig

De schrob-/zuigmachines met 

stand-onbediening vallen alleen 

op door de eenvoudige bediening 

en hun topprestaties.

Moeiteloos vegen 

Handveegmachines sparen de 

rug en werken snel, om kleinere 

oppervlakken grondig en in een 

handomdraai te vegen.

Tussen publiek verkeer

Sproei-extractieapparaten zijn 

erop gebouwd om vloerbedekking 

en bekleding snel en grondig te  

reinigen – ook als er volop publiek 

aanwezig is. 

Meer toestellen, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogus of op www.kaercher.com
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1 In plaats van veger en blik
De kleine veegmachine KM 35/5 met accuvoeding, of de accu-
bezem EB 30/1 Adv Li-Ion zijn in de entree en de receptieruimte 
nuttige hulpjes bij het verwijderen van lichte vervuiling. Ze nemen 
losse vervuiling op harde vloeren en vloerbedekking snel en 
gemakkelijk op, kunnen snel worden ingezet en weer net zo 
snel onopvallend worden opgeborgen.

2 Rendabel en technisch briljant
Schrob-/zuigmachines maken de vloer hygiënisch schoon en 
laten deze glanzend achter. Op gestructureerde of gevoegde 
oppervlakken biedt de walsborsteltechniek dankzij de hogere 
borsteldruk veel voordelen. Op gladde vloeren zijn vooral 
machines met de beproefde discborstels geschikt.

3 Zo wordt energie besparen leuk!
Dankzij de geoptimaliseerde stromingstechniek biedt de T 12/1 
eco!efficiency een even uitstekende reinigingsprestatie als de  
T 12/1-basisversie – maar ook nog met een 40 % lager stroom-
verbruik en een 5 dB(A) lager geluidsniveau. 

4 Draaikoppel helpt tegen matte plekken
Kärcher-polijstmachines, zoals de BDP 43/450 C Adv, laten 
dankzij hun hoge draaikoppel een fraai glanzend oppervlak 
achter. De afzuiginrichting voor polijststof veraangenaamt het 
werk en beschermt tegen opwervelend stof. En ook qua  
slijtage en onderhoud staat deze techniek er netjes op.

5 Sproeien, zuigen, schoon
Ideaal op sterk vervuilde vloerbedekking: waszuigers die werken 
volgens het sproei-extractieprincipe, waarbij het vuil in één 
werkfase wordt losgemaakt en verwijderd. De sproei-extractie-
functie van de Puzzi-serie werkt optimaal in druk bezochte 
ruimten die snel weer droog en begaanbaar moeten zijn.
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De gast is koning. En die wil graag een schone en rustige omgeving. Overal en altijd. Reinigingssystemen voor binnen 
moeten dus speciale eigenschappen bezitten: ze moeten stil en onopvallend werken, gemakkelijk verplaatsbaar zijn, 
 ergonomisch vormgegeven en ook in kleine ruimten inzetbaar zijn. Eigenschappen die het werken met deze machines 
ook voor de gebruiker gemakkelijker en aangenamer maken.

Alleen het beste is goed genoeg.

Optimaal onderhoud

Fluisterstil werkende stofzuigers 

zoals de T 15/1 en de T 12/1 

eco!efficency voor de dagelijkse 

onderhoudsreiniging.

Voor tapijtoppervlakken 

tot XXL

Tapijtreinigingsmachines voor 

vezeldiepe basisreiniging van 

tapijten of tussentijdse reiniging 

met inkapselings-techniek.

Grondig op grote oppervlakken

Tweemotorige tapijtborstelzuigers 

met extra grote werkbreedte 

 reinigen ook grote tapijtopper-

vlakken in korte tijd.

Stoom en nog eens stoom

De stoomreinigers van Kärcher 

hebben een 2-tank-systeem 

voor continu doorwerken zonder 

onderbreking voor afkoeling. 

Meer toestellen, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogus of op www.kaercher.com
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1 Zo mag vloerbedekking weer gezien worden
Tapijtborstelzuigers zoals de CV 38/2 combineren de zuigstroom 
met een elektrisch aangedreven borstel. Het effect: de tapijt-
vezels richten zich op en maken het daardoor mogelijk dat de 
stofzuiger ook bij de dieper liggende vuildeeltjes kan komen. 
Het controlelampje meldt aan de gebruiker wanneer de instelling 
van de borstelwals moet worden aangepast om het beste reini-
gingsresultaat te bereiken.

2 Omdat minder meer is, is nu alles goed
Met de nieuwe T 12/1 eco!efficiency komt het vuil niet in de zak, 
maar rechtstreeks in het robuuste reservoir. Het filtersysteem  
is optimaal veelzijdig en sterk. Tenslotte is grondigheid alleen bij 
het stofzuigen tegenwoordig niet meer genoeg, ook de hygiëne 
moet in orde zijn. En de antistatische Irgastat-bocht zorgt ervoor 
dat op elk vermogen ontspannen gezogen kan worden.

3 Zuigbuis met extra lange slang
De borstelzuiger voor alle oppervlakken – de CV 60/2 RS Bp  
is een echte allrounder omdat hij zich automatisch aan elke 
vloerbedekking aanpast. Van harde vloeren naar tapijt en 
 omgekeerd – zonder van toebehoren te wisselen. Eenvoudige 
bediening en extreme wendbaarheid. Met contraroterende 
 borstelwals, zijbezem, zuigbuis en een optioneel verkrijgbaar 
HEPA-filter. De set toebehoren voor het reinigen van moeilijk 
toegankelijke plaatsen en extra toebehoren, zoals een oplader, 
zijn overzichtelijk, gebruiksklaar en veilig op het apparaat 
 geïntegreerd.

4 De klassieker voor hoeken en randen
Overal waar de borstel er niet bij kan – daar komt de uitneem-
bare handzuigbuis als geroepen. Ook bovenshoofds reinigen is 
dankzij de elastische zuigslang kinderlijk eenvoudig.

5 Een machine die graag meters maakt
De tapijtreinigers van de BRC-serie combineren sproei-extractie 
met de mechanische inwerking van walsborstels. Ze zijn ideaal 
voor de natte basis- en tussenreiniging van flinke oppervlakken.

6 Heer en meester over bekleding
De Puzzi-sproei-extractieapparaten zijn uitblinkers in het reinigen 
van bekleding: hun zuigcapaciteit is onovertroffen en ze hebben 
de kortst mogelijke droogtijden.

7 Kalkaanslag en vervuiling zonder chemicaliën te lijf
DE 4002-stoomreinigers verwijderen in badkamers hardnekkige 
kalkaanslag en vervuiling zonder reinigingsmiddel. Slimme 
 oplossingen die overtuigen: dankzij het 2-tank-systeem wordt 
het water opgewarmd zonder te hoeven wachten. Met de  
VapoHydro-functie kan de straal traploos worden ingesteld: 
vanaf puur stoom tot heet water.

8 Zuigen op extra lastige plekken
De BV 5/1 rugstofzuiger kan dankzij een slim ergonomische 
gordelsysteem gemakkelijk op de rug worden gedragen –  
een enorme verlichting bij het stofzuigen op lastige plekken 
 zoals in trappenhuizen of tussen nauwe rijen stoelen. Voor  
een nog  grotere flexibiliteit ook als accuvariant verkrijgbaar.
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In badkamers en sauna’s zijn zuiverheid en hygiëne van doorslaggevend belang. Zonder enig compromis. Kärcher 
 reinigingssystemen voor wellnessruimten doen hier exact wat ze moeten doen: grof en fijn vuil verwijderen, kalk oplossen, 
desinfecteren. Niet alleen de aanblik is vervolgens smetteloos, maar ook de hygiëne is onberispelijk.

Je reinste ontspanning.

Bij de bron

Kärcher drinkwaterdispensers 

van de WPD-serie bieden volop 

water van een weergaloos 

 natuurlijke kwaliteit. 

De 2-in-1 oplossing

De AP 100/50 M: een combinatie 

van hogedrukreiniger en stof-/

waterzuiger.

Hygiëne met hoge druk

Hogedrukreinigers en opper-

vlaktereinigers, met en zonder 

afzuiging, geven bacteriën  

geen schijn van kans. 

Klein maar groots

Compacte schrob-/zuigmachines 

bewijzen een grote dienst op 

 kleinere oppervlakken. In well-

nessverblijven maar ook in 

 fitnessruimten.

Meer toestellen, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogus of op www.kaercher.com
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1 Snel even dweilen
De compacte schrob-/zuigmachine BR 30/4 C is de beste keus 
voor het behoud van de vloerhygiëne in kwetsbare ruimten 
 zoals plaatsen die blootsvoets worden belopen. Opsproeien, 
borstelen en wegzuigen in één doorgang, of desgewenst apart. 
Bliksemsnel en kraakhelder.

2 Multitalent op vloeren
De BR 40/10 C-schrob-/zuigmachine verenigt tal van functies  
in één machine: hij schrobt als een éénschijfsmachine, neemt 
water op als een waterzuiger en polijst als een high-speed-
machine. Door de uitgekiende plaatsing van de twee zuigbalken 
kan hij zeer dicht bij randen zuigen. Bovendien nemen de 
 zuigstrips het water op in beide rijrichtingen – zowel voor- als 
achterwaarts.

3 Hygiëne die het milieu ontziet
DE 4002-stoomreinigers zorgen in sauna’s voor onberispelijke 
hygiëne, geheel zonder reinigingsmiddelen. Een opsteker voor 
mens en milieu.

4 Het multitalent voor mobiel gebruik
De AP 100/50 M vormt een eenvoudige en flexibele all-in-one 
oplossing en is geschikt voor uiteenlopende oppervlakken.  
De reinigingsvloeistof kan zowel opgesproeid als opgezogen 
worden.

5 Het beste tegen de dorst
Als het lichaam zweet, moet dat vloeistofverlies snel hersteld 
worden. Het liefst met puur helder water. En bij voorkeur ter 
plekke. De WPD 100-waterdispensers van Kärcher leveren koel 
en warm, gewoon of koolzuurhoudend water in de allerbeste 
kwaliteit. 

6 Onovertroffen als oppervlak telt
Oppervlaktereinigers zoals de FR 30 ME bieden een tien keer 
hogere oppervlakteprestatie. Een economisch pluspunt dat 
vaak de doorslag geeft als een wellnessruimte met extra groot 
vloeroppervlak hygiënisch moet worden onderhouden.

7 Gevaar herkend – gevaar afgewend
Om slipgevaarlijke plassen water op de vloer snel te kunnen 
verwijderen of om het opgeloste vuil geen kans te geven  
zich weer aan de vloer te hechten, neemt de stof-/waterzuiger   
NT 70/2 snel en grondig water op. De grote zuigcapaciteit  
overtuigt ook bij grof vuil.

8 Daar geven bacteriën het op
De Inno-Foamset van Kärcher is een schuimsysteem voor het 
reinigen en ontsmetten met hogedrukreinigers. Het desinfecte-
rende schuim blijft lang aanhechten en heeft daardoor een 
 extra krachtige inwerking. De dubbele spuitlans valt op door  
de  gemakkelijke hanteerbaarheid – het omwisselen tussen 
schuim- en hogedruksproeier gebeurt in een handomdraai.
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Voor de reputatie van een gastronomische instelling draait alles om de keuken. Ook uit wettelijk oogpunt mag er geen 
enkele twijfel bestaan dat hygiëne voorop staat. Het Kärcher-systeem voorziet in alle apparatuur, toebehoren en reini-
gingsmiddelen om roestvrijstalen oppervlakken, betegelde wanden en vloeren werkelijk appetijtelijk te kunnen reinigen.

Reinigen in de stijl van het huis.

Onafhankelijk en sterk

Schrob-/zuigmachines met 

 accuvoeding zijn draadloos, 

onaf hankelijk van het stroomnet, 

 onmiddellijk gebruiksklaar en 

wendbaar. Ook als kabelvariant 

verkrijgbaar.

Hoge druk in de keuken

Speciale hogedrukreinigers met 

voor de levensmiddelenbranche 

goedgekeurde uitrusting zorgen 

voor compromisloze hygiëne in 

de keuken. 

Flexibele allrounder

Mobiele, compacte schrobma-

chines zoals de BR 40/1000 C, 

voor basis- en onderhouds-

reiniging van alle harde opper-

vlakken zijn vooral ook in niet  

zo ruime keukens ideaal.

Kruimeldief

Handige hulpmiddelen met accu-

voeding zoals elektrobezems  

en veegmachines gaan losse 

vervuiling direct te lijf.

Meer toestellen, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogus of op www.kaercher.com
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1 Snoerloos reinigen, even tussendoor
De BR 30/4 C Bp ruimt snel de rommel op als er eens wat mis 
is gegaan. Met accuvoeding, dus geen wirwar van kabels. 
 Zonder risico op struikelen, geen kabel die blijft haken. Deze 
schrob-/zuigmachine heeft bovendien volop uithoudingsver-
mogen voor een grondige reinigingsbeurt. 

2 Zelfs het apparaat zelf is hygiënisch
De HD 7/10 CXF-hogedrukreiniger is speciaal ontwikkeld voor 
professionele keukens. Hij heeft een hogedrukslang in levens-
middelenkwaliteit en slijtvaste grijze wielen die geen sporen 
achterlaten. In combinatie met de FR 30 ME-oppervlaktereiniger 
is hij onontbeerlijk in toprestaurants. 

3 Voor zware gebruiksomstandigheden
De NT 65/2 Ap is een krachtige, tweemotorige stof-/waterzuiger 
voor professioneel gebruik. Door de efficiënte luchtdrukreiniging 
van de vlakfilter blijft de zuigcapaciteit vrijwel constant.

4 De platste in zijn soort
De BRS 40/1000 C-schrob-/zuigmachine is een allround appa-
raat voor elke harde vloer. Door zijn uiterst platte constructie is 
deze handig inzetbaar onder kasten en rekken – een belangrijke 
factor bij hygiëne in keukens. 

5 Druk op de ketel
Hardnekkige, ingebrande vervuiling wordt maar op één manier 
echt aangepakt: met de supergeconcentreerde kracht van  
een heetwater- of stoomstraal. Perfecte inzet is gegarandeerd 
met Kärcher-toebehoren voor stoomreinigers – van puntstraal-
sproeiers tot messing borstelharen en een doekenset.
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De voorpret is bij een heerlijke maaltijd of een wellnessweekend pal voor de ingang altijd op zijn hoogst. Dat verwach-
tingspatroon kan door een verzorgde buitenomgeving nog versterkt worden. Een troefkaart die beslist moet worden 
 uitgespeeld. Op de parkeerplaats maar ook bij de entree. In de parkeergarage, op toegangspaden of bij het zwembad. 
En liefst  systematisch: dus met het Kärcher-systeem van machines, toebehoren en reinigingsmiddelen die perfect op 
 elkaar zijn  afgestemd.

De buitenomgeving – het visitekaartje voor de deur.

Vlotte vegers

Compacte handgeleide veeg-

machines verrichten veegwerk-

zaamheden in een fractie van  

de tijd en zijn stukken rendabeler 

dan het gebruik van bezems.

Klaar voor het grote werk

Zitschrob-/zuigmachines voor 

veeleisende taken en langdurige 

inzet. De beste keus voor par-

keergarages, maar bijvoorbeeld 

ook voor los- en laadzones.

Thuis op grote oppervlakken

Zitveegmachines zijn de oplos-

sing voor veegwerkzaamheden 

op grote oppervlakken, op 

 parkeerterreinen alsook op de 

rijpaden van een golfterrein.

Absoluut onmisbaar

Hogedrukreinigers zijn in allerlei  

opzichten absoluut onontbeerlijk  

als hulpmiddel, bij gevelreiniging 

en voertuigonderhoud tot vloer-

reiniging. 

Meer toestellen, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogus of op www.kaercher.com
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1 Gemakkelijk vorderingen maken
Als compacte zitveegzuigmachine biedt de Kärcher KM 90/60 R 
optimaal gebruikscomfort in combinatie met uitstekende opper-
vlakteprestaties en een effectieve automatische filter reiniging. 
De verstelbare stoel, de stuuroverbrening en de extra grote wielen 
onderstrepen dat bij het ontwerp hedendaags gebruikscomfort 
voorop stond.

2 Kan het gemakkelijker?
Met de compacte en uiterst wendbare KM 75/40 W wordt  
een grondige reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken 
 kinderspel. De rijaandrijving vervangt de lichaamskracht, de 
krachtige stofafzuigfunctie zorgt voor extra zuiverheid zonder 
opwervelend stof. Naar keuze leverbaar met een krachtige 
 benzinemotor of als uiterst stille batterijversie voor gebruik 
 binnenshuis – optioneel zelfs verkrijgbaar met antistatische 
 tapijtveegset.

3 Met hogedruk aan de slag
De FR 30-oppervlaktereiniger zet de kracht van een Kärcher- 
hogedrukreiniger moeiteloos om in een oppervlakteprestatie. 
Zeer gemakkelijk hanteerbaar in de uitvoering met kunststof- 
behuizing, zowel buiten als binnen. 

4 Zuiverheid in het kielzog
Parkeergarages stellen zeer hoge eisen aan schrob-/zuigma-
chines door de grote oppervlakken, de grove en hardnekkige 
vervuiling en steile hellingen. De Kärcher BR 100/250 R is  
daar in zijn element: met een robuust stalen chassis voor de 
zwaarste werkomstandigheden op oppervlakken die mogen 
hellen tot 15 %. De grote watertank en de sterke accu maken 
een langdurige inzet mogelijk. 

5 Professioneel vegen kan zo simpel zijn
De innovatieve KM 35/5 C-accubezem vormt het snelle, effec-
tieve en handige alternatief voor traditioneel vegen. Dankzij  
de uitgekiende plaatsing van de walsborstel overtuigt hij tot vlak  
aan de rand. Zonder lastige kabel dankzij de sterke lithium-ion  
batterij. En heel gemakkelijk met de voet in en uit te schakelen.
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                            Reinigingsapparaten

Toepassing

Stofzuigers Waszuigers/tapijtreinigers Stoomreiniger Schrob-/schrobzuig-/
éénschijfsmachines

Hogedrukreinigers Veegmachines Speciale oplossingen Reinigingsmiddelen 
voor de handmatige 
reiniging

Entree, 
receptieruimte 
en gangen

Apparaten
T 15/1 Hepa
T 12/1 eco!efficiency
CV 38/2 Adv
CV 66/2 Adv
CV 60/2 RS Bp
BV 5/1
EB 30/1 Adv Li-Ion

Apparaten
Puzzi 300 S, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C Ep

Toebehoren 
Powerborstelwals PW 30/1 voor 
Puzzi, Puzzi handsproeier voor 
het reinigen van bekleding

Reinigingsmiddelen
RM 760, RM 762 care-tex, 
RM 764, RM 767, 
RM 768/OA (iCapsol), RM 769

Apparaten
BD 17/5 C (trappen, lijsten), 
BR 30/4 C Ep/Bp, 
BR 40/10 C Adv, BD 40/12 C, 
BDS 43/180 C Adv, 
BR/BD 40/25 C Ep/Bp Pack, 
B 40, BDS 43/Duo C Adv, 
BDP 43/450 C Adv, 
BDP 50/1500 C

Reinigingsmiddelen
RM 69, RM 730, RM 743, 
RM 748, RM 753, RM 755, 
RM 776, RM 780

Apparaten
KM 35/5 C
KM 70/20 C, 1 oder 2 SB
KM 70/30 C Bp/Bp Pack Adv
KM 75/40 W Bp Pack

Toebehoren
Veegset voor tapijten

Apparaten
Roltrappenreinigers:
BR 45/10 Esc
BR 47/35 Esc
ECO! Sproei-/dweilsysteem
Handmatige reinigingsapparaten

CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Kamer en 
badkamer

Apparaten 
T 7/1 
T 10/1 Adv
T 12/1
T 12/1 eco!efficiency
T 15/1 Hepa / + ESB 28
CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv
NT 27/1 Adv
NT 35/1 Ap

Apparaten
Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 Super,
Puzzi 200, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C

Toebehoren
Powerborstelwals PW 30/1 voor 
Puzzi, Puzzi handsproeier voor 
het reinigen van bekleding

Reinigingsmiddelen
RM 760, RM 762 care-tex, 
RM 764, RM 767, 
RM 768/OA (iCapsol), RM 769

Apparaten
DE 4002

Apparaten
BR 30/4 C Ep/Bp

Reinigingsmiddelen
RM 69, RM 730, RM 743,
RM 753, RM 755, RM 780

Apparaten
ECO!Clean-Liner-systeemwagen
ECO! Sproei-/dweilsysteem
Handmatige reinigingsapparaten

CA 10 C / Extra
CA 20 C / R
CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Sauna-, wellness- 
en fitnessruimten

Apparaten
NT 35/1 Ap
NT 48/1 Adv
NT 70/2 Adv

Apparaten
DE 4002

Apparaten
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 40/10 C Adv
BD 40/12 C
BRS 40/1000 C

Reinigingsmiddelen
RM 69, RM 753, RM 780

Apparaten
HD 6/15 CX Plus

Toebehoren 
FR 30 ME (oppervlaktereiniger)
FRV (oppervlaktereiniger met 
afzuiging)
Inno-Foamset

Reinigingsmiddelen
RM 25, RM 59, RM 732,
RM 734, RM 735

Apparaten 
KM 35/5 C

Toebehoren
Antistatische borstel

Apparaten
WPD 100-waterdispenser
ECO! Sproei-/dweilsysteem
Handmatige reinigingsapparaten
AP 50/100 M

CA 10 C / Extra
CA 20 C / R
CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Keuken, 
restaurant 
en zalen

Apparaten
NT 35/1 Ap
NT 70/2 Adv
T 15/1 Hepa
CV 38/2 Adv
EB 30/1 Adv Li-Ion

Apparaten
Puzzi 300 S, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C Ep

Toebehoren
Powerborstelwals PW 30/1 voor 
Puzzi, Puzzi handsproeier voor 
het reinigen van bekleding

Reinigingsmiddelen
RM 760, RM 762 care-tex, 
RM 764, RM 767, 
RM 768/OA (iCapsol), RM 769

Apparaten
DE 4002

Apparaten
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 40/10 C Adv
BRS 40/1000 C

Reinigingsmiddelen
RM 69, RM 731, RM 753

Apparaten
HD 7/10 CX F
HDS-E 8/16-4 M

Toebehoren 
FR 30 ME (oppervlaktereiniger)
Inno-Foamset

Reinigingsmiddelen
RM 31, RM 57, RM 58, RM 59, 
RM 81, RM 731

Apparaten
KM 35/5 C
KM 75/40 W Bp Pack

Toebehoren
Veegset voor tapijten

Apparaten
ECO! Sproei-/dweilsysteem
Handmatige reinigingsapparaten

CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Buitenomgeving, 
parkeerterrein 
en parkeergarage

Apparaten
NT 70/2 Adv

Apparaten
B 40-varianten
B 60-varianten
B 80-varianten
B 90-varianten

Reinigingsmiddelen
RM 69, RM 750

Apparaten
HD 6/15 CX Plus
HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HDS 5/15 UX
HDS-E 8/16-4 M

Toebehoren 
FR 30, FR 30 ME, FRV 30

Apparaten
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-varianten
KM 120/150 R-varianten

Apparaten
MC 50 (voor grote oppervlakken)

Reiniging in één oogopslag.
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                            Reinigingsapparaten

Toepassing

Stofzuigers Waszuigers/tapijtreinigers Stoomreiniger Schrob-/schrobzuig-/ 
éénschijfsmachines

Hogedrukreinigers Veegmachines Speciale oplossingen Reinigingsmiddelen 
voor de handmatige 
reiniging

Entree,  
receptieruimte  
en gangen

Apparaten 
T 15/1 Hepa
T 12/1 eco!efficiency
CV 38/2 Adv
CV 66/2 Adv
CV 60/2 RS Bp
BV 5/1
EB 30/1 Adv Li-Ion

Apparaten 
Puzzi 300 S, BRS 43/500 C, 
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C Ep

Toebehoren  
Powerborstelwals PW 30/1 voor 
Puzzi, Puzzi handsproeier voor 
het reinigen van bekleding

Reinigingsmiddelen 
RM 760, RM 762 care-tex,  
RM 764, RM 767,  
RM 768/OA (iCapsol), RM 769

 Apparaten 
BD 17/5 C (trappen, lijsten),  
BR 30/4 C Ep/Bp,  
BR 40/10 C Adv, BD 40/12 C, 
BDS 43/180 C Adv,  
BR/BD 40/25 C Ep/Bp Pack,  
B 40, BDS 43/Duo C Adv,  
BDP 43/450 C Adv,  
BDP 50/1500 C

Reinigingsmiddelen 
RM 69, RM 730, RM 743,  
RM 748, RM 753, RM 755,  
RM 776, RM 780

Apparaten 
KM 35/5 C 
KM 70/20 C, 1 oder 2 SB 
KM 70/30 C Bp/Bp Pack Adv 
KM 75/40 W Bp Pack

Toebehoren 
Veegset voor tapijten 

Apparaten 
Roltrappenreinigers: 
BR 45/10 Esc 
BR 47/35 Esc 
ECO! Sproei-/dweilsysteem 
Handmatige reinigingsapparaten

CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Kamer en  
badkamer

Apparaten  
T 7/1 
T 10/1 Adv
T 12/1 
T 12/1 eco!efficiency
T 15/1 Hepa / + ESB 28
CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv
NT 27/1 Adv
NT 35/1 Ap

Apparaten 
Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 Super, 
Puzzi 200, BRS 43/500 C, 
BRC 30/15 C

Toebehoren 
Powerborstelwals PW 30/1 voor 
Puzzi, Puzzi handsproeier voor 
het reinigen van bekleding

Reinigingsmiddelen 
RM 760, RM 762 care-tex,  
RM 764, RM 767,  
RM 768/OA (iCapsol), RM 769

Apparaten 
DE 4002

Apparaten 
BR 30/4 C Ep/Bp

Reinigingsmiddelen 
RM 69, RM 730, RM 743, 
RM 753, RM 755, RM 780

Apparaten 
ECO!Clean-Liner-systeemwagen 
ECO! Sproei-/dweilsysteem 
Handmatige reinigingsapparaten

CA 10 C / Extra
CA 20 C / R
CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Sauna-, wellness- 
en fitnessruimten

Apparaten 
NT 35/1 Ap
NT 48/1 Adv
NT 70/2 Adv

Apparaten 
DE 4002

Apparaten 
BR 30/4 C Ep/Bp 
BR 40/10 C Adv 
BD 40/12 C 
BRS 40/1000 C

Reinigingsmiddelen 
RM 69, RM 753, RM 780

Apparaten 
HD 6/15 CX Plus

Toebehoren  
FR 30 ME (oppervlaktereiniger) 
FRV (oppervlaktereiniger met 
afzuiging) 
Inno-Foamset

Reinigingsmiddelen 
RM 25, RM 59, RM 732, 
RM 734, RM 735

Apparaten  
KM 35/5 C

Toebehoren 
Antistatische borstel

Apparaten 
WPD 100-waterdispenser 
ECO! Sproei-/dweilsysteem 
Handmatige reinigingsapparaten 
AP 50/100 M

CA 10 C / Extra
CA 20 C / R
CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Keuken,  
restaurant  
en zalen

Apparaten 
NT 35/1 Ap
NT 70/2 Adv
T 15/1 Hepa
CV 38/2 Adv
EB 30/1 Adv Li-Ion

Apparaten 
Puzzi 300 S, BRS 43/500 C, 
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C Ep

Toebehoren 
Powerborstelwals PW 30/1 voor 
Puzzi, Puzzi handsproeier voor 
het reinigen van bekleding

Reinigingsmiddelen 
RM 760, RM 762 care-tex,  
RM 764, RM 767,  
RM 768/OA (iCapsol), RM 769

Apparaten 
DE 4002

Apparaten 
BR 30/4 C Ep/Bp 
BR 40/10 C Adv 
BRS 40/1000 C

Reinigingsmiddelen 
RM 69, RM 731, RM 753

Apparaten 
HD 7/10 CX F 
HDS-E 8/16-4 M

Toebehoren  
FR 30 ME (oppervlaktereiniger) 
Inno-Foamset

Reinigingsmiddelen 
RM 31, RM 57, RM 58, RM 59, 
RM 81, RM 731

Apparaten 
KM 35/5 C 
KM 75/40 W Bp Pack

Toebehoren 
Veegset voor tapijten 

Apparaten 
ECO! Sproei-/dweilsysteem 
Handmatige reinigingsapparaten

CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Buitenomgeving, 
parkeerterrein  
en parkeergarage

Apparaten 
NT 70/2 Adv

Apparaten 
B 40-varianten 
B 60-varianten 
B 80-varianten 
B 90-varianten

Reinigingsmiddelen 
RM 69, RM 750 

Apparaten 
HD 6/15 CX Plus 
HD 9/20-4 M 
HD 10/23-4 S 
HDS 5/15 UX 
HDS-E 8/16-4 M

Toebehoren  
FR 30, FR 30 ME, FRV 30

Apparaten 
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-varianten
KM 120/150 R-varianten

Apparaten 
MC 50 (voor grote oppervlakken)
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Stofzuigers

T 7/1 55 245/24,5 1200 65

T 10/1 Adv 61 244/24,4 1250 63

T 12/1 61 244/24,4 1300 61

T 12/1 eco!efficiency 43 229/22,9 750 56

T 15/1 Hepa 61 244/24,4 1300 59

T 15/1 Hepa + ESB 28 61 244/24,4 1300 59

Batterij-aangedreven apparaten

BV 5/1 / Bp 61 244/24,4 1300/330 62

EB 30/1 Adv Li-Ion – – – 56

Tapijtborstelzuigers

CV 38/2 Adv 48 250/25 1200 67

CV 48/2 Adv 48 250/25 1200 67

CV 60/2 RS Bp 34 117/11,7 1224 68

CV 66/2 2 × 52 143/14,3 1650 73

Overzicht technische gegevens.
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Standaardklasse

NT 27/1 Adv 67 200/20 1380 72

NT 48/1 Adv 67 200/20 1380 72

NT 70/2 Adv 2 × 56 208/20,8 2400 75

Ap-klasse

NT 35/1 Ap 61 230/23 1380 67

Stof-/waterzuigers
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Stoomreinigers

DE 4002 230 2250 3,2 2,4

Stoomreinigers
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Trappenreiniger

BD 17/5 C 200 / – – – –

Roltrappenreiniger

BR 45/10 Esc 450 / 450 – – –

BR 47/35 Esc 470 / 470 – – 35 / 35

Polijstautomaat

BDP 50/1500 C 505 / 560 900 – –

Eénschijfsmachines

BDS 43/180 C Adv 430 / – – – 10

BDP 43/450 C Adv 430 / – – – –

BDS 43/Duo C Adv 430 / – – – 10

Schrobmachines

BRS 40/1000 C 400 / – 450 – 10

Compacte schrob-/zuigmachines

BR 30/4 C Ep/Bp 300 / 300 200 130 4 / 4

BR 40/10 C Adv 400 / 400 400 300 10 / 10

BD 40/12 C 385 / 450 1100 825 12 / 12

BR/BD 40/25 C Ep/Bp Pack 440 / 770 1600 1100 25 / 25

Handgeleide schrob-/zuigmachines

B 40-varianten 430–550 / 850 1700–2200 1275–1650 40 / 40

B 60 W-varianten 510–650 / 850 2040–2600 1530– 1950 60 / 60

B 80 W-varianten 650–750 / 940 2600–3000 1950–2250 80 / 80

Zitschrob-/zuigmachines

B 90-varianten 550–750 / 940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

Schrob- en schrob-/zuigmachines
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Tapijtreinigers

Puzzi 8/1 C 12–18 – – 8 / 7

Puzzi 100 Super 20–25 – – 10 / 9

Puzzi 200 30–45 – – 10 / 9

PW 30/1 voor Puzzi 200 40–55 – – –

Puzzi 300 S 40–55 – – 45 / 18

PW 30/1 voor Puzzi 300 S 55–70 – – –

BRS 43/500 C –/300 430 – 7,5 / –

BRC 30/15 C 100/– 270 315 15 / 15

BRC 45/45 C Ep 350/1000 410 450 45 / 38

Tapijtreinigers
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Koudwater hogedrukreinigers 

S
tr

o
o

m
so

o
rt

 (f
as

en
)

V
er

m
o

g
en

  
(k

W
)

W
at

er
o

p
b

re
ng

st
  

(l/
u)

M
ax

. d
ru

k 
 

(b
ar

/M
P

a)

W
er

kd
ru

k 
 

(b
ar

/M
P

a)

HD-compactklasse

HD 6/15 CX Plus 1 3,1 230–560 190/19 30–150/3–15

HD-middenklasse

HD 9/20-4 M 3 7 460–900 220/22 40–200/4–20

HD-superklasse

HD 10/23-4 S 3 7,8 1000 253/25,3 230/23

Speciale-HD-reiniger

HD 7/10 CX F 3 4,5 250–700 120/12 10–100/1–10

Systeemoplossing

AP 100/50 M Hogedrukreiniging en zuigen met één apparaat

 Warmwater hogedrukreinigers
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HDS-Uprightklasse

HDS 5/15 UX 1 2,7 450 150/15 80

Speciale-HDS-reiniger

HDS-E 8/16-4 M, 12 kW 3 16,5 300–760 30–160/3–16 30/85

HDS-E 8/16-4 M, 24 kW 3 28,5 300–760 30–160/3–16 45/85

HDS-E 8/16-4 M, 36 kW 3 40,5 300–760 30–160/3–16 58/85

Waterdispensers
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Waterdispensers

WPD 100 60 24 100 10
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Handveegmachine

KM 35/5 C 350/–/– 5 1480  
KM 70/20 C 480/700/– 42 2800  
KM 70/20 C 2SB 480/700/920 42 3680  
KM 70/30 C Bp/Bp Pack Adv 480/700/– 42 2800  
Veeg-/zuigmachines

KM 75/40 W Bp Pack 550/750/– 40 3375  
KM 85/50 W P / P Adv 610/850/1050 50 4725 – 
KM 85/50 W Bp Pack 610/850/1050 50 4725  
Zitveeg-/zuigmachines

KM 90/60 R P/R Lpg 615/900/1150 60 9200 –/ 
KM 90/60 R Bp Pack Adv 615/900/1150 60 6900  
KM 100/100 R P 700/1000/1300 100 10400 – 
KM 100/100 R Bp Pack 700/1000/1300 100 7800  
KM 100/100 R D 700/1000/1300 100 10400 – 
KM 100/100 R Lpg 700/1000/1300 100 10400  
KM 120/150 R P 850/1200/– 150 9600 – 
KM 120/150 R Bp Pack 850/1200/– 150 7200  
KM 120/150 R D 850/1200/– 150 9600 – 
KM 120/150 R Lpg 850/1200/– 150 9600  
 Bij de levering inbegrepen

Veegmachines en veeg-/zuigmachines

Veegmachines en veeg-/zuigmachines
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Veeg-/zuigmachines

MC 50 4WD 20 1100–1400 500 
 Bij de levering inbegrepen

Uitrusting voor handmatige reiniging

ECO!Cleaning

ECO! Sproei-/dweilsysteem met afneembaar reservoir en dekselhoud

Clean Liner classic met dweilsysteem, vuilniszakhouder en emmer

ECO!First-Liner-systeemwagen voor efficiënte reiniging van zichtbare oppervlakken

ECO!Clean-Liner-systeemwagen voor efficiënte natte toepassingen
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Wie actief veranderingen in gang wil zetten, moet richtinggevend zijn. En kleur bekennen. De blauwe symbolen voor de 
verschillende elementen van Kärcher eco!efficiency maken meteen duidelijk waar en hoe de innovatiekracht van Kärcher 
meetbaar leidt tot meer en hoogwaardiger efficiëntie. Kärcher eco!efficiency heeft ingang gevonden in alle toepassings-
gebieden van ons bedrijf en is nu een vast bestanddeel in het denken en handelen van de onderneming.

De tekenen des tijds verstaan.

Minder waterverbruik
Drinkwater is kostbaar. Besparen op het verbruik ont-
ziet natuurlijke hulpbronnen en bespaart de energie 
voor zuivering, transport en rioolwaterverwerking. 
Veel hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines van 
Kärcher voldoen al aan de eco!efficiency-norm of zijn 
uitgerust met een eco!efficiency-stand die de water- 
hoeveelheid afhankelijk van de reinigingstaak efficiënt 
reguleert.

Intelligente energie-efficiëntie
Aan alles is een grens. Er komt een punt waarop 
meer vermogen geen effect meer heeft. Dat minder 
ook meer kan zijn bewijst de T 12/1 eco!efficiency 
stofzuiger. Dankzij een motor met een maximaal 
stroomverbruik van slechts 750 W verbruikt deze 40 % 
minder stroom en komt daarmee dankzij de betere 
stroomlijning van aanzuigkanalen toch op 98 % van 
de reinigingsprestatie van het basisapparaat. Voor 
onderhoudsreiniging is dat meer dan voldoende.

Toepassingsgerichte materiaalkeuze
Het selecteren van de optimale materialen voor elke 
situatie vormt steeds weer een uitdaging. Door nieuwe 
grondstoffen en productiemethoden ontstaan  
nieuwe mogelijkheden in de fabricage en de inzet 
van machines, toebehoren en verbruiks materialen. 
Een lichte constructie, lange houdbaarheid, vermijden 
van schadelijke stoffen, recycleerbaarheid en het 
kosten plaatje zijn de voornaamste elementen die 
Kärcher hanteert in de samenstelling van nieuwe 
formules voor efficiëntie en milieubescherming. 

Beter geschikt voor hergebruik
Wat onvermijdelijk nodig is in het fabricageproces 
hoort na een lange levensduur van de machine zo veel 
mogelijk weer te worden hergebruikt. De materialen 
in de machines van Kärcher zijn momenteel al voor 
meer dan 90 % recycleerbaar.

Minder lawaai
Lawaai is niet alleen storend; er is ook aangetoond dat 
het op de lange duur ziekmakend is. Kärcher beperkt 
werkingsgeluid niet alleen in het eigen productieproces 
maar dringt ook het door gebruikers ervaren geluid te- 
rug. Deels gebeurt dat door constructies geluiddempend 
te maken, anderzijds door het vermogen terug te bren- 
gen tot een zo optimaal mogelijk niveau. Een voorbeeld 
hiervan is de stofzuiger T 12/1 eco!efficiency, waarvan 
het bedrijfsgeluidsniveau ten opzichte van het basismo-
del met 5 dB(A) verminderd is, wat overeenkomt met een 
vermindering van de geluidssterkte met meer dan 50 %. 
Bovendien wordt de lage frequentie van het bedrijfsgeluid 
subjectief als zeer aangenaam ervaren. Daardoor is de 
T 12/1 eco!efficiency ook uitstekend geschikt voor lan- 
gere werkintervallen en ruimten waar weinig lawaai een 
vereiste is.

Uitstekende reparatiegeschiktheid
Bij de machines van Kärcher wordt al in de ontwikke-
lingsfase rekening gehouden met de geschiktheid voor 
reparatie: zo weinig mogelijk onderdelen en componen-
ten, optimale toegankelijkheid en bovendien zo veel 
mogelijk identieke delen, bijv. dezelfde schroeven.

Minder uitstoot van CO
2

Wereldwijd wordt gewerkt aan de verlaging van de uit-
stoot van het broeikasgas CO2. Om bij te dragen aan 
de verkleining van de menselijke CO2-voetafdruk voert 
Kärcher veranderingen door in alle productieprocessen 
en bedrijfsactiviteiten: dat gebeurt door het gebruik van 
materialen, energie en water te optimaliseren, de recy-
cleerbaarheid te verbeteren en in het fabricageproces 
energie terug te winnen.

Optimalisering van bedrijfsprocessen
Kärcher eco!efficiency betekent eenvoudig dat alle pro-
cessen binnen de onderneming continu worden afge-
stemd op maximale efficiëntie. Dat leidt consequent 
tot continue optimalisering van alle bedrijfsprocessen.
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Langere levensduur
De robuuste constructie en hoge belastbaarheid zijn 
de beste condities voor een langdurig gebruik van onze 
machines. Hoge kwaliteit, goede reparatiemogelijk-
heden en continue, jarenlange levering van reserve-
onderdelen ondersteunen een lange levensduur van 
de Kärcher Professional-machines.

Minder materiaalverbruik
Minder gebruiken, een betere manier om de efficiëntie 
te verhogen is er gewoon niet. Besparen op materiaal 
kan bijvoorbeeld al door de constructie te verbeteren. 
Het aantal componenten terugbrengen helpt ook. De 
machines van Kärcher hebben vrijwel altijd aanzienlijk 
minder componenten dan vergelijkbare modellen van 
andere fabrikanten. Verlaging van gewicht scheelt niet 
alleen in aandrijfkracht maar bespaart ook flink op 
grondstoffen en de energie die nodig is voor fabricage.

Permanente leverbaarheid van reserveonderdelen
Bij kapitaalgoederen die lang meegaan hebben eco-
nomische en ecologische pluspunten pas echt effect 
als alle reserveonderdelen ook inderdaad tot het eind 
van de levensduur leverbaar blijven. Kärcher garan-
deert dat de onderdelen van elk apparaat tot 10 jaar 
na de laatste fabricagedatum van een model lever-
baar zullen blijven.

Minder vervuiling door afvalwater
Het klinkt net zo eenvoudig als het is: water dat niet 
wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden gezuiverd. 
Tegelijk moet het ontstane afvalwater wel geconcen-
treerd zijn, om zo zuiveringssystemen te ontlasten. 
Het Kärcher-systeem bestaat uit het apparaat, de 
toebehoren en de reinigingsmiddelen, alle onderling 
zo afgestemd dat met minimale inzet een maximaal 
effect wordt verkregen.

 

Precieze dosering van reinigingsmiddelen
De meest milieuvriendelijke en voordelige reinigingsmid-
delen zijn diegenen die niet worden verbruikt. Met de 
DOSE-technologie van Kärcher wordt een zeer exacte 
dosering van reinigingsmiddelen mogelijk, het directe 
effect is daarbij het duidelijk lagere verbruik.

Doeltreffende stoffiltering
Stof blijft altijd een ernstige belasting voor mens en 
milieu en brengt risico’s met zich mee van hygiënische 
en ecologische aard. De stofzuigers van Kärcher zijn 
voorzien van krachtige filtersystemen met innovatieve 
componenten, zoals de Tact- en Tact²-systemen voor 
volautomatische filterreiniging. De HEPA-filters van 
Kärcher zorgen daarbij voor hygiënisch schone, stofvrije 
afvoerlucht. De vliesfilterzakken hebben een verbeterde 
stofafscheiding en verdubbelde opnamecapaciteit en 
de levensduur is langer vergeleken met filterzakken van 
papier. En natuurlijk zijn er onze gecertificeerde veilig-
heidsstofzuigers voor extreem moeilijke toepassingen.

Meetbare tijdwinst
De bekende formule tijd = geld is nog steeds van kracht, 
maar nu vermenigvuldigd met de factor efficiëntie. 
Efficiëntere machines en de daaraan verbonden snel-
lere afhandeling van het werk, leiden tot aanzienlijke 
besparingen op loonkosten en betekenen echte con-
currentievoordelen.
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Wij staan voor u klaar – waar u ons ook nodig hebt.

Kärcher staat voor topprestaties – niet alleen wat onze producten betreft, ook qua service. Als ’s werelds grootste fabrikant 
van reinigingsapparaten zijn wij voor onze klanten overal bereikbaar, wereldwijd en op meer dan 50.000 service- en  
verkooppunten. Met het beste advies, goede service en snelle reparatie. Zo zorgen wij ervoor dat u zich geen zorgen hoeft  
te maken. Kärcher – uw partner in elke situatie.

Hotline
Vriendelijk. Vakkundig. Oplossingsgericht. De medewerkers van 
de Kärcher-hotline kennen alle producten tot in de puntjes, zodat 
u meteen aan de telefoon op vakkundig advies kunt rekenen.

Gebruiksadvies
Met onze gebruiksadviezen zorgen we ervoor dat u steeds met 
de meest efficiënte oplossing kunt werken. De nodige uitrusting 
wordt bepaald door de omvang van uw bedrijf en de toepas-
singsgebieden.

Servicecontracten en garantieverlenging
Altijd een topprestatie: met servicecontracten blijven uw appa-
raten altijd inzetbaar. Naar keuze met inspectie, onderhoud of 
een fullservicepakket. Onze garantieverlenging en de verzekering 
tegen machinestoring kunt u aanvullend afsluiten.

Gebruikte apparatuur
Apparatuur in topconditie – tegen de beste voorwaarden. Een 
nieuw gekocht apparaat is niet altijd de meest rendabele oplos-
sing. Daarom bieden wij u ook aantrekkelijk geprijsde gebruikte 
apparatuur voor een rendabele planning.

Lokale vertegenwoordiging
Kärcher garandeert steeds een persoonlijke service. Dankzij ons 
mondiale service- en verkoopnetwerk is er steeds een vakkundig 
contactpersoon bij u in de buurt. Voor al uw vragen over service, 
gebruiksadvies of verkoop.

Technische training
Haal er nog meer uit. Dankzij onze technische trainingen bij  
u in de buurt helpen wij u en uw medewerkers om elk Kärcher -
apparaat zo effectief mogelijk te gebruiken.
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Enthousiasme, innovatie, succes.

Sinds de oprichting meer dan 75 jaar geleden heeft het waardegeoriënteerde familiebedrijf Kärcher zich ontwikkeld tot 
een wereldmerk dat drie sterke argumenten in het vaandel voert: topprestatie, innovatie en kwaliteit. Het merk geniet 
 wereldwijde faam als marktleidende aanbieder van professionele reinigingssystemen die natuurlijke hulpbronnen ontziet 
– en kenmerkt zich door betrouwbare producten, optimale gebruikswaarde en een voortdurende betrokkenheid bij milieu, 
cultuur en sport.

1 Het hoogste gebouw van Seattle – de Space Needle
Met hoge druk voerde het Kärcher-team reinigingswerkzaam-
heden uit op een hoogte van 184 m. 8 weken lang – en alleen 
’s nachts.

2 Gezichtsverzorging voor presidentiële hoofden
Opnieuw een bezienswaardigheid: in 2005 liet Kärcher het 
Mount Rushmore National Memorial er opnieuw stralend uitzien.

3 Innovatief vanaf het begin
Al in 1950 ontwikkelde Kärcher de eerste Europese warm water-
hogedrukreiniger voor de professionele reiniging. 

4 Schoon milieu
Kärcher werkt dag in dag uit aan milieubescherming. Met nieuwe 
producten, technologieën en investeringen in productiebedrijven. 

5 Eigen onderzoek en ontwikkeling
Kärcher ontwikkelt krachtige systemen, bestaande uit reinigings-
apparatuur, toebehoren en speciaal afgestemde reinigings- en 
onderhoudsmiddelen.

6 Internationaal vertegenwoordigd
Wereldwijd kunnen wij onze klanten van dienst zijn.

7 Sportieve betrokkenheid
Briljante prestaties, ook op het grasveld. Al sinds jaren treedt 
 Kärcher op als sponsor van het Duitse en internationale voetbal.
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Voor meer informatie Nederland 

Kärcher b.v. 

Postbus 9358

4801 LJ Breda 

 

Tel. +31 (0)900 33 666 33 

Fax +31 (0)900 33 555 33 

bv@nl.kaercher.com

www.karcher.nl

België 

Kärcher N.V. 

Industrieweg 12 

2320 Hoogstraten 

 

Tel.  +32 3 340 07 11 

Fax  +32 3 314 64 43 

nv@be.kaercher.com

www.karcher.be

Duitsland 

Hoofdzetels van de concerns 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 

Alfred-Kärcher-Straße 28–40

71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0 

Fax +49 7195 14-2212 

 

www.kaercher.com


