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Soluții adaptate perfect pentru cerințele dumneavoastră în materie de curățenie
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Oferim retailerilor tot ceea ce le trebuie pentru a � 
siguri că supermarketurile și magazinele lor sunt curate 
și funcționează fără probleme. Cu soluțiile noastre de 
curățare Kärcher, primiți totul dintr-o singură sursă: 
echipamente rezistente, ușor de utilizat și tehnologii 
inovatoare. Astfel puteți avea rezultate optime de 
�ecare dată și în orice loc - în aer liber și în interiorul 
magazinului, în producție și în zona logistică. Economic 
și sigur.

Dumneavoastră doriți mai mult decât o curățenie perfectă. 
Noi vă oferim servicii profesionale și concepte de 
�nanțare. Să facem împreună o incursiune în viitorul 
proceselor de curățenie. Cu Connected Cleaning simpli�căm 
plani�carea, controlul și documentarea proceselor 
dumneavoastră de curățenie. Acest lucru vă oferă un nivel 
de transparență necunoscut anterior cu privire la procese 
și rezultate. Personalizăm și adaptăm aceste soluții la 
necesitățile dumneavoastră individuale. Clienții 
dumneavoastră trebuie să se simtă bine întotdeauna: 
acesta este obiectivul.
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SISTEMUL KÄRCHER

EXISTENȚA UNUI 
SISTEM PRESUPUNE 
CĂ TOTUL 
FUNCȚIONEAZĂ  
AȘA CUM TREBUIE
În calitate de retailer, doriți să vă surprindeți și să vă încântați 
clienții de �ecare dată și să atrageți noi clienți. Sunt multe 
modalități de a face acest lucru, cum ar � noile concepte de 
magazin pentru crearea unei atmosfere contemporane. Cu toate 
acestea, materialele de construcție moderne ale magazinelor 
constituie de multe ori provocări pentru procesele de curățare. În 
același timp, curățenia este extrem de importantă pentru 
percepția clienților dumneavoastră. În toate cazurile, soluția 
perfectă pentru dumneavoastră este Kärcher.

Soluțile Kärcher includ un set de echipamente de curățat, 
accesorii și agenți de curățare speci�ci �ecărei utilizări, 
în combinație cu servicii orientate spre viitor. Astfel, veți 
� echipați în mod profesionist pentru �ecare domeniu și 
�ecare cerință și veți putea utiliza performanțele înalte 
ale echipamentelor Kärcher. Ne bazăm pe cunoștințele 
noastre de specialitate acumulate în peste 75 de ani de 
experiență în �ecare domeniu al curățării pentru a găsi 
soluțiile optime. Soluțiile noastre sunt funcționale, 
e�ciente, ecologice și prezintă un raport preț / 
performanță mai mult decât convingător. De exemplu, vă 
oferim instrumentele de care aveți nevoie pentru a 
îndeplini cele mai stricte cerințe de igienă fără personal 
specializat în domeniul curățeniei.

În calitate de lider pe piața mondială în sisteme de 
curățare, vă putem sprijini la locațiile dumneavoastră din 
lumea întreagă, prin intermediul �lialelor noastre 
internaționale. Acest lucru vă permite să bene�ciați de 
soluțiile de curățare Kärcher și de e�ciența sa de 
excepție. În plani�care și activitatea de zi cu zi, aveți 
întotdeauna partenerul potrivit în materie de procese de 
curățare - un aspect de importanță majoră al afacerii 
dumneavoastră. Și bene�ciați de liniște su¡etească, 
pentru a vă concentra asupra sarcinilor dumneavoastră 
de bază.



În calitate de furnizor de sisteme, Kärcher vă oferă 
soluția de curățare speci�că aplicației dumneavoastră de 
curățare. Deciziile sunt luate în funcție de nevoile reale 
ale clientului și nu pe baza produselor disponibile. Vă 
oferim un sistem care include echipamente, accesorii, 
agenți de curățare, servicii și soluții digitale ce pot � 
integrate cu ușurință în procedurile dumneavoastră de 
lucru și care aduce o reală valoare adăugată. Soluții 
complete de curățare care fac diferența. 
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ECHIPAMENTE POTRIVITE 
ORICĂREI APLICAȚII

DOMENII DE UTILIZARE
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Curățarea pardoselilor: Cu 
echipamentele noastre obțineți  
rezultate perfecte în materie de 
curățare în profunzime sau 
curățare intermediară. Mașinile 
noastre de frecat-aspirat, 
aspiratoarele și echipamentele 
manuale curăță e�cient și sunt 
îmbunătățite în permanență prin 
inovații constante. Clienții 
dumneavoastră vor � încântați 
de pardoselile curate și 
sclipitoare și vor rămâne mai 
mult timp în magazin, fără măcar 
să �e conștienți de acest lucru.

Curățarea toaletelor: Aparatele 
noastre de curățat cu abur și 
agenții de curățare adecvați 
reprezintă combinația perfectă 
pentru curățarea zonelor 
sanitare. Acest lucru vă permite 
să puneți la dispoziția clienților 
băi și toalete curate, așa cum se 
așteaptă să �e.

Curățarea materialelor textile și 
a mochetelor: Pentru întreținere 
și curățare în profunzime a 
�brelor, puteți adopta metodele 
noastre de curățare brevetate. 
Acestea vă permit să îndepărtați 
petele fără efort și prelungesc 
durata de viață a materialelor 
textile și a mochetelor. 

Curățarea suprafețelor: Sistemul 
Kärcher vă oferă soluția adecvată 
pentru �ecare suprafață, de la 
birouri până la zona de alimente 
proaspete. Curățați cu joasă 
presiune, înaltă presiune sau 
manual. Folosiți agentul de curățare 
adecvat pentru �ecare utilizare. 
Acesta acționează sistematic, rapid 
și ușor asupra materialului. 

Zone exterioare și întreținerea 
zonelor verzi: Avem soluția 
potrivită pentru �ecare sarcină, de 
la măturarea zilnică a zonei de la 
intrare și până la întreținerea 
zonelor verzi. Cu ajutorul mașinilor 
noastre de măturat și vehiculelor 
municipale puteți reduce cantitatea 
de murdărie transportată în 
magazin cu până la 80%. Astfel, 
costurile pentru curățarea 
exterioară reprezintă doar o 
fracțiune din economiile pe care le 
faceți la curățenia din interior. 

Curățarea mobilă și staționară la 
înaltă presiune: Cu aparatele 
noastre de curățat cu înaltă 
presiune puteți respecta cu ușurință 
și în mod �abil standardele stricte 
în materie de igienă în zonele de 
producție. În același timp, prelungiți 
durata de viață a echipamentelor și 
a mobilierului și asigurați calitatea 
produselor. 

Curățarea sticlei: Aparatul nostru 
pentru curățarea geamurilor 
facilitează curățarea, fără a lăsa 
urme. Fără niciun prosop din hârtie.  
În acest fel economisiți timp și bani 
și contribuiți la protecția pe termen 
lung a mediului.

Centre de distribuție și logistică: 
Suprafețe mari, murdărie persistentă, 
mult praf și reziduuri grosiere. În 
acest caz aveți nevoie de echipamente 
puternice și robuste. Aceste zone 
presupun curățarea interioară a 
camioanelor și a zonelor de intrare a 
mărfurilor.

Curățare specială: Tehnologia 
inovatoare Kärcher vă permite să 
efectuați fără probleme chiar și 
sarcinile di�cile de curățare. Avem 
soluții de curățare pentru orice, de la 
panourile fotovoltaice și până la 
scările rulante. 
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CURĂȚAREA MANUALĂ ȘI MECANICĂ A PARDOSELILORCURĂȚAREA MANUALĂ ȘI MECANICĂ A PARDOSELILOR

FIECARE PARDOSEALĂ 
POATE FI CURATĂ LUNĂ
Inovație la � ecare nivel. Vă vor uimi noile posibilități pe care le aveți la 
dispoziție doar în domeniul curățării pardoselilor.

Inovațiile apar în ritm tot mai rapid. În momentul de față, gama noastră de produse pentru 
curățarea pardoselilor vă oferă tot ce aveți nevoie pentru o curățare e� cientă, cu rezultate 
perfecte: Sistemul Kärcher pentru curățare în profunzime, de întreținere sau intermediară.
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Pentru a oferi clienților dumneavoastră o 
stare de bine cu �ecare pas pe care îl fac în 
magazin, astfel încât să dorească să rămână 
mai mult timp, vă oferim soluții pentru 
curățarea pardoselilor cu ajutorul cărora 
puteți elimina orice tip de murdărie, oricât de 
persistentă: mașini de frecat-aspirat, 
aspiratoare uscate, aspiratoare umed-uscate 
și echipamente manuale. Folosind accesorii și 
agenți de curățare speci�ci �ecărei utilizări, 
bene�ciați de o acțiune puternică de 
îndepărtare a murdăriei și în același timp 
delicată pentru pardoseală. 
 
 
Lucrurile simple sunt bune. Cele foarte simple sunt 

perfecte. 

Indiferent de tipul de suprafață ce trebuie curățată, 

timpul este prețios și rezultatul trebuie să �e perfect. 

Găsirea combinației ideale de echipamente, accesorii 

și agenți de curățare este o artă în sine. Aceasta a fost 

sarcina noastră dintotdeauna. Vă puteți baza mereu 

pe noi pentru a primi cea mai bună soluție.  

Pentru orice utilizare și orice buget.  

 

Curățare zilnică – curățare economică   

Deși există echipamente de curățare moderne și 

e�ciente, curățarea manuală rămâne o practică 

obișnuită în curățarea zilnică de întreținere. 

Suprafețele pot � curățate manual rapid și economic 

în locuri inaccesibile pentru echipamente. 
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SOLUȚII DE ECHIPAMENTE PROFESIONISTE PENTRU ORICE UTILIZARESOLUȚII DE ECHIPAMENTE PROFESIONISTE PENTRU ORICE UTILIZARE

PRODUSUL POTRIVIT
PENTRU FIECARE UTILIZARE
Pentru ca magazinul dumneavoastră să aibă un aspect profesionist, aveți nevoie 
de pardoseli curate și bine întreținute. Utilizând echipamentele noastre profesio-
nale de curățare, aveți siguranța că pardoselile dumneavoastră vor �  întotdeauna 
curățate igienic și vor rămâne așa pentru mult timp. 
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Tehnologie pentru toți 
Varietatea mare de pardoseli, adesea combinate, 
condițiile de spațiu, timpul scurt avut la dispoziție, 
tra�cul intens și multe tipuri de murdărie impun 
cerințe complexe. Dar nu aveți motive să vă 
îngrijorați. Vă oferim soluția potrivită pentru curățarea 
în profunzime și de întreținere a oricărei pardoseli, 
sub forma mașinilor cu perii disc sau cu perii role. 
Tehnologia cu role, datorită unei presiuni de contact 
de 8 ori mai mare, obține cele mai bune rezultate 
pentru depunerile mari de murdărie de pe pardoselile 
structurate (cu rosturi) și pentru lustruire. Unitățile de 
pre-măturare vă scutesc de necesitatea unei măturări 
separate înainte de curățarea umedă. Pardoselile 
netede și delicate, cum ar � linoleumul sau cele 
acoperite cu plăci de gresie, dau șansa mașinilor cu 
tehnologie cu perie disc să-și demonstreze avantajele. 
Pardoseala este curățată delicat și este redusă la 
minim uzarea acesteia. 

Obțineți cele mai bune rezultate 
Pentru a obține rezultate perfecte aveți nevoie de 
soluții complete de curățare. Sistemul Kärcher 
combină mașinile de curățare puternice cu accesoriile 
adecvate și o selecție precisă de agenți de curățare, 
oferindu-vă soluții personalizate pentru curățare 
optimă. 

•  Duritatea periei de�nită de coduri de culori 
(culoare deschisă = moale, culoare închisă = aspră).  

•  Pad-uri speciale din melamină/micro�bră pentru 
curățarea delicată a suprafețelor di�cile, cum ar � 
cele cu plăci de gresie etc.

•  Agenți de curățare delicați și e�cienți pentru 
curățenie impecabilă și strălucire de excepție. 
 
Experții noștri vă vor oferi cu plăcere și oricând 
doriți recomandări individualizate. Lucrăm 
împreună pentru a găsi cea mai e�cientă și 
economică soluție pentru dumneavoastră. 

   În special pentru pardoselile nestructurate
  Soluție ideală pentru pardoseli delicate
  Nivel  redus de uzură cauzată de perie
  Funcționare deosebit de silențioasă

   În special pentru pardoselile structurate
  Presiune de contact mare
  Pentru suprafețe cu grad mare de murdărie
  Funcție de măturare
  Role cu auto-curățare
  Curățare bună în colțuri

Cap de periere disc Cap de periere rolă
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MATERIALELE TEXTILE ȘI MOCHETELEMATERIALELE TEXTILE ȘI MOCHETELE

POT FI CURĂȚATE FĂRĂ A FI        
NECESARĂ ÎNLOCUIREA ACESTORA

Gama CarpetPro vă permite să 
curățați și să întrețineți 
suprafețele textile
într-un mod delicat și e� cient. 
Acest sistem inovator reduce 
timpul necesar curățării și uscării 
și întârzie apariția murdăriei, 
protejând suprafețele tratate, dar 
și mediul înconjurător și bugetul 
dumenavoastră. Gama CarpetPro 
se bazează pe tehnologia iCapsol, 
care încapsulează și adună 
murdăria. Clătirea mochetelor nu 
mai este necesară, deoarece 
reziduurile încapsulate  sunt pur 
și simplu aspirate în timpul 
curățării de întreținere ulterioare. 
Mochetele se usucă rapid și sunt 
gata de utilizare în cel mai scurt 
timp.

Scopul curățării materialelor textile și a mochetelor este de a le păstra curate și 
de a le menține valoarea. Cu metodele noastre patentate pentru curățarea de 
întreținere și curățarea în profunzime a � brelor, îndepliniți acest obiectiv pe 
termen lung.
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POT FI CURĂȚATE FĂRĂ A FI        
NECESARĂ ÎNLOCUIREA ACESTORA

Formule fără fosfați 
Kärcher își asumă răspunderea față de 
oameni și față de mediu. Agenții noștri 
de curățare demonstrează faptul că este 
posibilă o curățare puternică fără 
ingrediente dăunătoare, precum fosfații.

Absorbant de miros integrat 
Un absorbant de miros integrat reduce 
timpul necesar curățării intermediare și 
în profunzime a suprafețelor textile. 
Mochetele și tapițeriile nu au doar un 
aspect, ci și un miros curat.
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 SUPRAFEȚE, INTERIOARE DIN STICLĂ ȘI INSTALAȚII SANITARE (TOALETE PENTRU CLIENȚI)SUPRAFEȚE, INTERIOARE DIN STICLĂ, APARAT PENTRU CURĂȚAREA GEAMURILOR SUPRAFEȚE, INTERIOARE DIN STICLĂ ȘI INSTALAȚII SANITARE (TOALETE PENTRU CLIENȚI)

PROFESIONISTUL 
DUMNEAVOASTRĂ PENTRU 
MURDĂRIA PERSISTENTĂ
SurfacePro – Detergenții noștri universali pentru toate suprafețele. Cu agenții 
noștri de curățare SanitPro special concepuți, veți putea obține o curățare igienică 
perfectă în zona instalațiilor sanitare sensibile.

Varietate ireproșabilă
Gama noastră completă de produse inovatoare pentru 
curățare manuală vă oferă toate opțiunile, de la 
curățarea sticlei la curățarea suprafețelor. Codi� carea 
pe culori și etichetele cu limbaj universal indică în 
mod clar utilizarea corectă. 
Rezultate optime
În domeniul complicat al curățării sticlei, produsele 
noastre au stabilit standardul. În cazul ferestrelor și al 
oricăror alte suprafețe din sticlă, verticale sau 
orizontale, aparatul nostru pentru curățarea 
geamurilor vă oferă rezultate fără urme și fără efort.
Sustenabilitate constantă
Kärcher este un membru a inițiativei pentru 
sustenabilitate - Asociația pentru săpunuri, detergenți 
și produse de întreținere din Europa (AISE). Toate 
produsele din gama noastră de agenți de curățare 
ecologici poartă eticheta ecologică a UE - și eticheta 
ecologică a Austriei. Formulele noastre avansate 
îmbunătățesc e� cacitatea și sunt și ecologice - de la 
producție la tratarea apelor reziduale. Produsele 
concentrate reduc nevoia de ambalaje. Iar capetele de 
pulverizare sunt reutilizabile.
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Manipulare excepțională în siguranță
Forma și funcția optimizată ale capetelor de 
pulverizare și ale sticlelor cu pulverizator asigură 
ușurință de utilizare și ergonomie. Sticlele cu 
pulverizator de 0,5 litri sunt ușor de manipulat, chiar 
și pe perioade mari de utilizare. Jetul de spumă 
variabil și reglabil previne formarea aerosolilor, 
îmbunătățind siguranța la locul de muncă.

Puternic și sigur
În domeniul complicat al curățării instalațiilor sanitare, 
produsele noastre pe bază de acizi inovatori sunt 
printre cele mai bune. Acestea obțin întotdeauna o 
performanță de curățare optimă și mențin suprafețele 
fără urme. Curățați băile, toaletele și celelalte zone cu 
ajutorul aspiratoarelor noastre cu abur puternice, cu 
sau fără agent de curățare, după cum este necesar. 
Veți obține rezultate de care se vor bucura toți clienții 
dumneavoastră. Chiar și fără un agent de curățare, 
aspiratorul cu abur SGV elimină 99,99% din toate 
bacteriile. 
Efectul „ușor de curățat”
Acest efect unic de auto-curățare reduce murdăria 
persistentă și urmele de calcar de pe accesorii și 
suprafețe. Astfel, procesele de curățare ulterioare vor 
�  mai ușoare.

Depunerile de calcar, urmele de urină, grăsimile și reziduurile de săpun, 
precum și alte urme persistente de murdărie nu au nicio șansă în fața 
puterii de curățare a SanitPro. Rezultatul este o curățenie igienică pe 
care o puteți vedea și mirosi. 

PERFORMANȚĂ EXCEPȚIONALĂ 
PENTRU O IGIENĂ PERFECTĂ
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VITRINE CU SPECIALITĂȚI, PREPARARE ALIMENTE, ZONE PENTRU „MÂNCARE LA PACHET”HACCP, INSTALAȚII SANITARE, CARNE, MEZELURI, BRÂNZETURIVITRINE CU SPECIALITĂȚI, PREPARARE ALIMENTE, ZONE PENTRU „MÂNCARE LA PACHET”

RESPECTAȚI HACCP*. 
ÎNTOTDEAUNA.
Performanța este factorul decisiv. Atunci când igiena se a¡ ă pe primul loc, 
performanța de curățare trebuie să � e excepțională. Indiferent dacă 
lucrează cu apă rece sau caldă sub presiune, cu abur sau cu aspirare – 
soluțiile noastre stabilesc standardul, chiar și în mediile sensibile. 
Echipamente speci� ce � ecărei utilizări, cu un raport excepțional 
performanță / preț și sunt sustenabile din toate punctele de vedere.

Igiena este importantă pentru 
sănătatea tuturor și trebuie 
întreținută fără compromisuri. 
Din punctul nostru de vedere, 
HACCP nu este doar o abreviere. 
Reprezintă responsabilitatea față 
de oameni. Deoarece știm că dați 
dovadă de responsabilitate și în 
ceea ce privește asigurarea 
igienei, vă oferim soluții de 
curățare conforme cu HACCP și 
certi� cate în acest sens de TÜV, 
organism de inspecție și 
ceti� care din Germania. Acest 
lucru vă oferă siguranța că 
îndepliniți toate cerințele legale. 
Astăzi și în viitor.

*   HACCP înseamnă Hazard Analysis Critical Control 
Points  („Analiza Riscurilor în Punctele Critice de 
Control”) – aceste puncte de control există în 
orice etapă a preparării, prelucrării, fabricării, 
ambalării, depozitării, transportării, distribuirii, 
manipulării și vânzării de produse alimentare.
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Pentru o curățare umedă minuțioasă, aparatele de curățat 
cu înaltă presiune sunt igienice și conforme cu HACCP, din 
oțel inoxidabil: rezistente la apă caldă de până la 85°C, 
toate componentele fabricate din alamă specială, cu 2 
rezervoare pentru agenți de curățare și funcție de clătire. 
Bucurați-vă de activități mai ușoare cu ajutorul pistolului 
EASY!Force de înaltă presiune, care utilizează forța de 
recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la zero 
forța necesară pentru susținere. Prin acțiunea de dozare a 
dispozitivului de injectare, agentul de curățare este mereu 
măsurat cu precizie.

Curățați mai repede
Cine ar �  știut că suprafețele pot �  curățate atât de 
simplu? Folosind un aparat de curățat cu înaltă presiune, 
duza de spumare și agentul de curățare potrivit, puteți 
acoperi cu spumă, pulveriza și dezinfecta întreaga zonă 
de producție. Când folosiți echipamentul nostru pentru 
curățarea suprafețelor, puteți reduce timpul de curățare 
cu până la 30%. Conform principiului Venturi, apa 
murdară este aspirată în timpul curățării și poate �  
transportată direct către o scurgere sau un rezervor. Fără 
pulverizare, fără reutilizarea apei stătute, fără pericol de 
alunecare. Doar o curățenie perfectă, obținută mai repede.
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ZONE EXTERIOARE ȘI ÎNTREȚINEREA ZONELOR VERZIZONE EXTERIOARE ȘI ÎNTREȚINEREA ZONELOR VERZI

CURĂȚENIA
ÎN ZONELE VERZI
Curățenia este importantă. Este de preferat să captați murdăria 
înainte de a ajunge în clădire. Vă vom arăta cum puteți face 
acest lucru.
Sarcinile de curățare pentru zonele exterioare sunt cel puțin la fel de variate și complicate 
ca cele pentru zonele interioare. Gazonul trebuie tuns, zonele de parcare și aleile trebuie 
măturate, iar zonele de intrare trebuie aspirate. Acest lucru include și lucrările speci� ce iernii, 
printre care deszăpezirea, îndepărtarea frunzelor căzute și alte evenimente care generează 
murdărie. 
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Murdăria trebuie să rămână afară 
Studiile au demonstrat faptul că 94% din murdărie 
este adusă în clădiri de oamenii care intră în acestea.  
Dar scoaterea unui kilogram de murdărie din clădire 
costă peste 1.000 €. Curățarea sistematică a zonei 
exterioare reduce cantitatea de murdărie adusă în 
clădire, cu până la 80%. Acest lucru înseamnă că orice 
investiție pe care o faceți într-o rutină bună de 
măturare în zona intrării și în zonele exterioare 
reprezintă bani bine cheltuiți. Folosiți echipamente 
mici, dar puternice, precum mături electrice și 
mașinile de măturat acționate prin împingere, pentru 
curățarea în interiorul și în jurul zonei intrării. Am 
dezvoltat aspiratorul pentru covoare special pentru 
curățarea intermediară a covorașelor anti-murdărie.

Gândiți în perspectivă 

Probleme cu guma de mestecat? Uitați de ele! 
Reziduurile de gumă de mestecat din fața zonei de 
intrare sunt o problemă des întâlnită. Obișnuiați să �ți 
nevoit să o îndepărtați manual. Acum situația s-a 
schimbat. Noul nostru aparat pentru îndepărtarea 
gumei de mestecat SGG 1 îndepărtează orice tip de 
gumă de mestecat de pe orice suprafață - în doar 3-5 
secunde. Grație aparatului SGG 1, vă bucurați de o 
mobilitate ridicată și de autonomie completă. Aparatul 
tip rucsac, cu baterie litiu-ion, asigură destulă putere 
pentru mai mult de 8 ore de utilizare continuă. 

Puteți considera că zona de intrare a magazinului 
dumneavoastră este asigurată. Extindeți toate 
măsurile de curățare până la marginile terenului 
dumneavoastră. Măturați aleile și spațiile de parcare 
cu ajutorul mașinilor de măturat acționate prin 
împingere sau cu post de conducere de tip ride-on. 
Mașinile noastre de măturat cu post de conducere de 
tip ride-on sunt extrem de agile și robuste și consumă 
foarte puțină energie. Accesoriile corecte permit și 
utilizarea lor pentru suprafețe mari. Pentru spațiile 
mari, precum și pentru lucrările speci�ce iernii și 
pentru întreținerea zonelor verzi  
sunt perfecte vehiculele și echipamentele noastre 
municipale. Aparatele robuste și sigure și accesoriile 
ușor de schimbat vă ajută să realizați o gamă 
completă de sarcini, rapid și �abil. Numărul mare de  
ore de utilizare pe an duce la o rentabilitate ridicată. 
Modelele noastre atrăgătoare de �nanțare și leasing 
vă asigură, în timp, liniște și ¡exibilitate.
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FAȚADE, FERESTRE EXTERIOARE ȘI SUPRAFEȚE DE STICLĂ, APARATE MOBILE DE CURĂȚAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE (HD)FAȚADE, FERESTRE EXTERIOARE ȘI SUPRAFEȚE DE STICLĂ, APARATE MOBILE DE CURĂȚAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE (HD)

CURĂȚAREA IMPECABILĂ
A FAȚADELOR
Pentru curățarea sticlei, fațadelor și clădirilor am dezvoltat o gamă
de instrumente pe care le puteți folosi pentru a obține o curățenie 
perfectă, fără urme cu foarte puțin efort.

În funcție de amplasarea clădirilor, fațadele tind să devină inestetice din cauza prafului și 
gazelor de eșapament. Puteți folosi aparatele noastre de curățat cu înaltă presiune pentru a 
îndepărta toate tipurile de murdărie - chiar și graf� ti - rapid și ușor. Oferim soluția corectă 
pentru orice suprafață și orice tip de murdărie, de la aparate cu înaltă presiune cu apă rece la 
aparate cu înaltă presiune cu apă caldă. Varietatea de accesorii, precum duzele și periile de 
curățare, și agenții de curățare adaptați vă oferă toate opțiunile pentru o curățare dedicată și 
e� cientă.
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Răzuitor neted 
Folosiți răzuitorul de geamuri pentru a îndepărta 
rapid și ușor murdăria persistentă sau uscată.
Curățare ușoară 
Curățitorul nostru este prevăzut cu un mâner 
ergonomic, antiderapant. Astfel, puteți aplica 
detergentul întotdeauna perfect.
Instalare facilă a lamelor de cauciuc 
Mânerul cu eliberare rapidă poate � reglat conform 
preferințelor și poate � înlocuit rapid. Astfel, puteți 
curăța minuțios și fără urme.

Uscare fără urme 
Materialele textile de înaltă calitate pe care le folosim 
sunt absorbante și curăță fără a lăsa urme.

Totul mereu la îndemână 
Soluția noastră completă reprezintă suplimentul 
profesional potrivit pentru echipamentele 
dumneavoastră. Lucrați mai repede și mai ¡exibil cu 
echipamentele a¡ate mereu la îndemână.

Curățarea ferestrelor la interior și la exterior 
este una dintre responsabilitățile principale 
ale furnizorilor de servicii pentru clădiri. 
Soluțiile complete de curățare Kärcher vă 
oferă „transparență” în toate sensurile 
cuvântului. Interacțiunea sistematică dintre 
echipamentele manuale și agenții de curățare 
vă permit să curățați mai ușor ambele fețe 
ale ferestrelor. Designul ergonomic al 
echipamentelor și tehnologia de conectare 
�abilă vă permit să lucrați în siguranță și 
fără oboseală. De �ecare dată când veți 
folosi unul dintre echipamentele noastre, veți 
simți calitatea profesională testată. În același 
timp, veți cunoaște avantajul economic al 
soluțiilor de curțare care consumă un nivel 
mai redus de apă, energie și detergent.
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CENTRE LOGISTICE, CAMIOANE ȘI RAMPE DE ÎNCĂRCARECENTRE LOGISTICE, CAMIOANE ȘI RAMPE DE ÎNCĂRCARE

AȘA ARATĂ UN 
CENTRU LOGISTIC BINE 
ÎNTREȚINUT
În domeniul logistic, rulajul mărfurilor nu este singurul element care are o altă 
dimensiune. Sarcinile de curățare se înmulțesc pe măsură ce se adaugă suprafețe 
și structuri.
Dimensiunea unei suprafețe curățate este un factor foarte important. Dacă echipamentele sunt prea mici, acestea vor 
irosi timpul și forța de muncă. Echipamentele prea mari nu sunt economice. Kärcher vă va oferi întotdeauna soluția 
corectă, chiar și pentru cele mai complicate probleme. Vă susținem prin consultanță profesionistă la toate nivelurile.



23

Comunicăm cu dumneavoastră pentru a vă analiza 
nevoile și a crea un plan. Stabilim soluțiile potrivite 
pentru dumneavoastră, astfel încât să puteți realiza 
sarcinile de curățare corect, economic și sustenabil, în 
timp ce mențineți costurile cu echipamentele și 
investițiile la un nivel minim.

Domeniul logistic folosește echipamentele mai 
puternice și robuste, care îndepărtează orice urmă de 
murdărie, praf sau deșeuri de pe suprafețele mari. 
Camioanele, rampele și zonele de intrare a mărfurilor 
sunt la fel de di�cil de curățat. Pentru toate aceste 
sarcini diferite puteți găsi echipamentul potrivit  
în portofoliul nostru amplu de produse, alături de o 
gamă completă de accesorii și agenți de curățare. 
Agentul nostru de îndepărtare a urmelor de anvelope 
și abraziune, FloorPro RM 776, este o soluție �abilă 
pentru îndepărtarea chiar și a celor mai persistente 
urme de anvelope.

Suprafețele de încărcare și zonele de manipulare a 
mărfurilor trebuie să respecte standardele stricte în 
materie de igienă aferente comerțului de produse 
alimentare. Când igiena contează, vă puteți baza pe 
echipamente speciale, precum aparatele noastre de 
curățat cu înaltă presiune din clasele Cage Food și 
Food-Compact. În zonele pentru carne proaspătă și 
produse congelate, aparatele noastre de curățat cu 
abur SGV asigură o igienă maximă și elimină 99,999% 
din microbi.

Echipamentele mari, precum mașinile de frecat-aspirat 
și mașinile de măturat, se folosesc în nenumărate 
tipuri de zone. Similar, puteți alege dintre diferite 
opțiuni în materie de acționare. Echipamentele 
noastre cu pilot automat sunt acționate de motoare 
electrice, pe motorină, benzină sau LPG. Toate 
opțiunile ergonomie maximă pentru conducători și 
operatori, vă ajută să economisiți timp și aduc un plus 
de e�ciență.
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CURĂȚARE SPECIALĂ: SCĂRI RULANTE, MODULE FOTOVOLTAICE, CUPTOARECURĂȚARE SPECIALĂ: SCĂRI RULANTE, MODULE FOTOVOLTAICE, CUPTOARE

SOLUȚII SPECIALE 
PENTRU SARCINI SPECIALE
Nu există o sarcină de curățare care să nu poată �  realizată. Există numai 
echipamente neadecvate. Noi avem echipamentele potrivite, cu accesorii 
corespunzătoare, și agenții de curățare ideali pentru orice sarcină de curățare. 
Ne-am angajat să dezvoltăm soluții practice de calitate, chiar și pentru situațiile 
speciale.
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Asigurarea producției de energie verde  
Contaminarea cu praf, cenușă și polen reduce rapid 
producția modulelor fotovoltaice, cu până la 20%. Am 
dezvoltat iSolar pentru curățarea sistemelor 
fotovoltaice și asigurarea producției acestora. Acest 
sistem îndepărtează toate urmele de murdărie de pe 
module, dar și rezolvă în mod sustenabil problema 
curățării unor astfel de sisteme. Echipamentul Kärcher 
are un design modular, de regulă puteți folosi iSolar 
împreună cu aparatul dumneavoastră de curățat cu 
înaltă presiune. 
 
Curățați la �ecare pas 
Curățarea minuțioasă a scărilor rulante obișnuia să �e 
o sarcină extrem de complicată. Noi vă oferim cea mai 
e�cientă și economică soluție din prezent. Cu ajutorul 
mașinii de curățat scări rulante, veți economisi mult 
timp și veți obține rezultate excepționale. Clienții 
dumneavoastră se vor bucura de rezultate, iar 
siguranța operațională va � optimizată. 

Un plus de prospețime 
Nevoi pentru spații restrânse. Costuri cu energia și de 
funcționare reduse. Fără o evidență a stocurilor, fără 
recipiente goale care trebuie eliminate. Cu ajutorul 
dozatoarelor noastre de apă WPD, le puteți asigura 
angajaților și clienților, ușor și rentabil, o apă curată 
de o calitate excelentă. În birou, zona de vânzare și 
atelier. Iar când apa proaspătă este la discreție, clienții 
dumneavoastră vor zăbovi mai mult timp.

Pentru aer proaspăt și curat 
Puri�catorul de aer AFG 100, prevăzut cu tehnologia 
inovatoare pe bază de plasmă și combinația 
inovatoare dintr-un pre�ltru și un �ltru în 3 trepte, 
dezinfectează în mod sustenabil camerele de până la 
100 m³. Elimină tot, chiar și bacteriile și virusurile. 
Doar aer curat pentru a � respirat. 
 
Curățenie chiar și în cuptoare 
Fărămiturile sunt omniprezente în zonele de coacere 
și în zonele vitrinelor cu produse de patiserie. Dar le 
puteți aspira rapid și ușor. Cele mai mici aspiratoare 
ale noastre intră ușor în sertarele de sub vitrine. Iar 
cu setul nostru unic de aspiratoare  
umed-uscate pentru cuptor, furtunul termorezistent (< 
200°C) și curățarea complet automată a �ltrului,  
puteți curăța chiar și cuptoarele �erbinți.



6 PT_RUNNING TITLE DOLOR SED

Mașini de frecat-aspirat Aspiratoare Aparate de curățat cu 
înaltă presiune

Mașini de măturat

BR 30/4 C
BR 35/12/BD 38/12
BR 45/22
BD 43/25 C
BD 50/40 RS
BD 50/50
BD 50/70
B 40 W
B 60
B 80 
 

T 7/1 C
T 10/1 Adv
T 9/1 Bp
HV 1/1
EB 30/1
NT 22/1 Ap
NT 70/1

KM 70/15 C
KM 70/20 C, KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 W

BR 30/4 C 
BR 35/12/BD 38/12
BR 45/22
BD 43/25 C
BD 50/40 RS
BD 50/50
BD 50/70
B 40 W 
B 60
B 80 
 

T 10/1
T12/1
T 15/1
CV 30/1
CV 38/2 

KM 70/15 C
KM 70/20 C
KM 75/40 W
KM 85/50 R

BR 30/4 C
BR 35/12/BD 38/12
BR 40/10 C
BR 45/22
BD 43/25 C
B 40 W 
 
 
 
 
 
 

WVP 10  
T 10/1
NT 22/1 Ap
NT 27/1 Me Adv
NT 70/1
NT 40/1 Tact Bs

HD 7/10 CXF
HD 10/15-4 Cage Food

KM 70/15 C
KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W

 
 
 
 
 
 
 
 

EB 30/1
NT 70/1
NT 70/2 Me
NT 70/2 Adv

HD 5/12 C
HD 6/15 M
HDS 5/12 C
HDS 8/18-4 M
HDS 12/18-4 S 
 
 
 
 

KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 R
KM 90/60 R
KM 105/110 R
KM 120/250 R
KM 125/130 R  

B 80 W
B 120 W
B 90 R
B 150 R
B 200 R
B 250 R
B 300 R I
B 95 RS 
 

NT 70/1
NT 70/2 Me
NT 70/2 Adv

HDS 5/12 C
HDS 8/18-4 M
HDS 12/18-4 S
HDS-E 8/16-4 M

KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 R
KM 90/60 R
KM 105/110 R
KM 120/250 R
KM 130/300 R
KM 150/500 R 
KM 170/600 R 

BR/D 30/4 C
BD 40/10 C

NT 22/1 HD 5/12 C 
 
 
 
 

Zonă pentru clienți

Zonă non-food

Zonă de alimente proaspete

Zonă exterioară

Depozit

Zone sanitare

RECOMANDĂRI

RECOMANDĂRILE  
NOASTRE

26
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Aparate de curățat cu abur Curățare manuală Agenți de curățare Echipamente municipale Soluții speciale

SG 4/4
SGV 6/5
SGV 8/5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit de bază 
Cărucior două găleți
ECO!Broom
Mop 
Sistem de pulverizare ECO!Mop
Lame de cauciuc

RM 756  
All-purpose Cleaner Tefral
CA 50 C Eco  
RM 69  
SurfacePro Alcohol-based Cleaner 
Alcal

SG 4/4
SGV 6/5
SGV 8/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECO!Broom RM 756
CA 50 C Eco
SurfacePro Alcohol-based Cleaner 
Alcal
RM 769
RM 768
RM 758 

SG 4/4
SGV 6/5
SGV 8/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cărucior două găleți
ECO!Broom
Mop
Lame de cauciuc

SurfacePro everyday cleaner,
odourless All�ex
RM 732 / 735
RM 58
RM 731

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ECO!)Broom  
Clește colectare gunoi  
Kit curățare sticlă și geamuri

Kit consumabile
RM 99

De la MIC 35 la MIC 84
LB 960/36 Bp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ECO!)Broom  
Clește colectare gunoi

RM 776 
RM 69
FloorPro Industrial Cleaner  
RIR Classic

SG 4/4
SGV 6/5
SGV 8/5

Trolley Classic II  
Sistem de mop
Lame de cauciuc

SanitPro WC Cleaner Tolisan  
SanitPro everyday cleaner Allsan  
CA 20 C Eco  
RM 751

Zonă pentru clienți

Zonă non-food

Zonă de alimente proaspete

Zonă exterioară

Depozit

Zone sanitare

WPD 200 
WPD 100
WPD 50

IB 7/40 Adv
IB 7/40 Classic
iSolar 400 
iSolar 800

SGG 1/1



SERVICII KÄRCHER
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DUMNEAVOASTRĂ VĂ CONDUCEȚI AFACEREA.
NOI VĂ OFERIM SUSȚINERE.

Lucrurile pot � mult mai simple atunci când sunt combinate talentele oamenilor. Pentru că pur și simplu avem 
mai mult succes atunci când urmărim obiective comune, când ne completăm și învățăm unii de la alții. Ați putea 
de�ni aceste lucruri drept principii ale progresului. Noi le denumim Servicii Kärcher. O promisiune de 
parteneriat. Promisiunea noastră către dumneavoastră.
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42

3

1   Consiliere competentă

Kärcher este lider pe piața mondială în domeniul tehnologiei de 

curățare, nu în ultimul rând pentru că poate oferi întotdeauna soluția 

potrivită pentru problemele dumneavoastră cu privire la curățare, 

datorită dezvoltării continue și inovațiilor permanente. Echipa 

noastră de service, prietenoasă și cu experiență, are un singur 

obiectiv: să vă ofere ajutor rapid și practic. Vă stăm la dispoziție 

dacă aveți întrebări, dacă aveți nevoie de rezolvarea unei probleme 

sau dacă doriți informații despre utilizarea optimă a echipamentelor. 

La dispoziția dumneavoastră 24/7.

2   Întreținere și reparații

Fiecare echipament are nevoie de întreținere. Prin urmare, 

combinăm pur și simplu aceste servicii cu portofoliul nostru de 

produse. În rețeaua noastră globală de parteneri de service 

autorizați, aveți acces la 5.000 de tehnicieni de service care oferă 

servicii rapide și �abile la fața locului. Toate uneltele, piesele de 

schimb și piesele de uzură necesare. Și pachete adaptate optim, cu 

lucrări de inspecție, întreținere și service complet.

3   Instruire și ajutor

Vă confruntați în mod constant cu necesitatea de a curăța materiale 

noi, pentru care aveți nevoie de soluții de curățare speciale. Vă 

ținem la curent în materie de tehnologie de curățare prin cursuri de 

instruire și, de asemenea, cu privire la raportul costuri/bene�cii, la 

e�ciență și protecția mediului. În săli de instruire moderne și grupuri 

mici de cursanți, astfel încât să putem acorda atenție �ecărui 

participant și să abordăm problemele speci�ce. Consultanții noștri 

experimentați colaborează cu dumneavoastră pentru soluții de 

curățare speci�ce grupurilor țintă. Puteți deveni un furnizor de 

servicii și consilier competent pentru clienții dumneavoastră.

4   Soluții de �nanțare

Aveți la dispoziție nenumărate opțiuni pentru �nanțare. Colaborăm 

cu dumneavoastră pentru a găsi soluția optimă, personalizată pentru 

cerința de curățare respectivă. De exemplu, oferim opțiuni de leasing 

¡exibile, închiriere pe termen scurt și echipamente rulate. Servicii 

complete dintr-o singură sursă. 

Pentru mai multe informații despre oferta noastră de servicii accesați pagina de internet www.karcher.ro
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CURĂȚARE CONECTATĂCURĂȚARE CONECTATĂ

VIITORUL PROCESELOR   
DE CURĂȚARE
Cu Connected Cleaning dezvoltăm pentru dumneavoastră un portofoliu de 
produse digitale, în care toate elementele funcționează perfect împreună. 
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Procese de curățare transparente.
Kärcher Fleet, soluția profesională și de ultimă generație 
de gestionare a ¡ otei, vă oferă în orice moment o 
imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra 
echipamentelor, locațiilor și activităților de curățare. 
Kärcher Fleet face procesele de curățare mult mai 
transparente și mai e� ciente. Veți bene� cia de proceduri 
uniforme și de reduceri considerabile ale costurilor.

Veți �  impresionat de opțiunile și avantajele Flotei 
Kärcher: 
• Plani� carea optimizată a operațiunilor și monitorizarea  
  acestora.
•  Monitorizarea continuă cu ajutorul stării și locației 

echipamentelor.
•  Dacă activitatea începe cu întârziere, se va transmite un 

mesaj către smartphone-ul dumneavoastră.
• Alarmă pentru avariile echipamentelor.
• Evaluarea duratelor de funcționare a echipamentelor.
•  Solicitare de service rapidă sau automată (dacă este 

activată).
• Protecție anti-furt cu GPS.
• Optimizarea ¡ otei, costurilor și calității.

Administrare de succes.
Administrați și optimizați digital procesele de curățare 
manuală și ¡ uxurile de lucru. Cu ajutorul Kärcher Manage, 
vă oferim soluția software pentru plani� carea, controlul 
și asigurarea calității sarcinilor dumneavoastră. Toate 
datele relevante sunt transmise online și devin disponibile 
imediat. Curățarea manuală nu a fost niciodată atât de 
transparentă.

Administrați și optimizați procesele de curățare manuală 
cu ajutorul Kärcher Manage:
•  Înregistrări de date electronice în loc de documentație 

întocmită manual.
•  Înregistrarea și transmisia mobilă a duratei de lucru și a 

timpului de curățare, cu ajutorul aplicației pentru 
smartphone sau a scanerului de coduri de bare, precum 
și controale de calitate realizate cu ajutorul aplicației 
pentru smartphone.

•  Simpla citire și încărcare a scanerelor la stația de 
andocare Kärcher Manage.

•  Coduri de bare individuale pentru documentarea rapidă 
și precisă.

•  Analizarea și raportarea timpului de curățare.
•  Prezentarea detaliată a tuturor inspecțiilor camerelor, 

realizate sau nu.
•  Funcție de text sau fotogra� e pentru controlul calității, 

cu ajutorul aplicației pentru smartphone.  
•  Rapoarte de daune ca un serviciu suplimentar pentru 

client: codurile de bare stocate vă permit să înregistrați 
direct orice defecte la fața locului și să contactați 
automat conducerea unității, prin e-mail.

•  A� șarea activităților de curățare suplimentare.

Combinate într-un singur software, Kärcher Fleet și Kärcher Manage 
conectează întreaga infrastructură a ¡ otei dumneavoastră de echipamente 
de curățare, precum și procesele de curățare manuală și generează sinergii 
e� ciente. Prin Connected Cleaning, obțineți o bază de informații complet 
nouă și transparentă. Folosind-o, puteți lua decizii mai ușor, puteți spori 
e� ciența și astfel puteți lucra mai economic.
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Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați:
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