
CURĂȚENIA ȘI DEZINFECTAREA 
SUPRAFEȚELOR ESTE LA ÎNDEMÂNĂ!
Închiriați aparatul de curățat cu înaltă presiune și încălzire 
HDS 1000 BE, pentru o igienă la standarde înalte!

Aparatele de curățat cu înaltă presiune și încălzire vă pot 
ajuta să igienizați la standarde înalte atât suprafețe sau 
obiecte de mari dimensiuni, cât și spații care cu greu pot 
�  curățate și dezinfectate manual. Astfel vă asigurați că 
protejați sănătatea angajaților dumneavoastră, a clienților, 
partenerilor de afaceri sau a unei întregi comunități!

Serviciul de închiriere a echipamentului profesional HDS 
1000 BE este disponibil în două variante, astfel încât să se 
potrivească afacerii dumneavoastră!

Tariful include închirierea echipamentului Kärcher și a unei remorci. Prețurile nu conțin TVA.
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CE FACE ATÂT DE EFICIENTĂ FOLOSIREA APARATELOR DE CURĂȚAT 
CU ÎNALTĂ PRESIUNE ȘI ÎNCALZIRE, HDS DE LA KÄRCHER?
Utilizarea echipamentelor care folosesc apă � erbinte sub presiune face ca procesul de 
curățenie să � e cu 40% mai rapid decât în cazul echipamentelor care folosesc apă rece, mai 
ales datorită uscării rapide a suprafețelor. În plus, pe lângă rapiditatea procesului de curățenie, 
echipamentele care folosesc apă � erbinte sub presiune elimină mare parte din germeni, folosind 
apă la temperaturi de cel puțin 85°C. Nu doar murdăria, dar și bacteriile și virușii pot �  e� cient 
îndepărtați în acest fel. Cu ajutorul aburului � erbinte, suprafețele pot �  curățate cu temperaturi 
de până la 155°C. Coloniile de bacterii și virușii - cum ar �  coronavirusul care poate �  distrus 
la temperaturi mai mari de 56°C – sunt eliminate complet. În funcție de zona de aplicare, 
sunt necesare substanțe de curățare pentru aceste echipamente de înaltă presiune si incalzire. 
Astfel, presiunea și cantitatea apei pot �  reglate cu ajutorul pistolului de înaltă presiune, în așa 
fel încât cel care execută curățenia să nu � e stropit cu murdărie.

CE APLICAȚII MARI SAU ÎN CE SITUAȚII SUNT FOLOSITE ACESTE 
APARATE PENTRU CURĂȚARE, DEZINFECTARE ȘI IGIENIZARE?

Municipalitate – dezinfectarea străzilor, aleilor, 
stațiilor de autobuz, gurilor de metrou, mobilierului 
stradal, locurilor de joacă din parcuri, vehiculelor 
utilitare, mijloacelor de transport în comun

Logistica și Retail – spații de depozitare, tavane, 
pereți, podele, rampe de descarcăre, containere și 
remorci de transport, carucioare de cumparaturi

Construcții – utilaje și echipamente de mari 
dimensiuni, schele și curățenie după construcție

Agricultură – utilaje agricole, ferme și depozite de 
cereale

Industrie – orice tip de hale, spații de producție și 
anexe

Automotive și Transport – exteriorul oricărui mijloc 
de transport de mari dimensiuni, vehicule utilitare, 
garaje

Pentru solicitări de închiriere sau informații 
suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:
• of� ce@kaercher.ro | +40 372 709 003
• service@kaercher.ro | +40 372 245 415


