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INTRO

HVORFOR
KÄRCHER?
Vi elsker og lever for at løse dine og dine
kunders udfordringer. Om det er hverdagsrengøring eller rengøringsprojekter ud over
normalen, f.eks. en herregårdsindgang,
fabrikshal eller Holger Danske, ønsker vi hos
Kärcher at gøre din hverdag bedre, bekvem
og mere behagelig. Vi tilbyder stærke og
effektive rengøringsløsninger for at hjælpe
vores kunder med at opnå flotte resultater
og få tingene i bevægelse – med at skabe og
opnå værdi.
Hvad driver os?
Vi er perfektionister, der altid genovervejer
systemer og designs. Vi har innovative løsninger med overbevisende ydeevne, kvalitet
og håndtering, der er et skridt foran resten
af markedet. For os er rengøring nemlig den
bedste udfordring i verden.
Reducér, genanvend og genbrug.
Bæredygtighed er og har altid været vigtigt
for os. Vi har store ambitioner med vores
bæredygtighedsmål for 2025, hvor vi
stræber efter at opnå en klimaneutral produktion, genanvendelse af råmateriale og en
reduktion af plastemballage.

BÆREDYGTIGHED
I året 2025 bør vi have klimaneutrale
faciliteter, plastfri emballage og foretage
genanvendelse af plast i vores produkter.
Dermed tager vi del i FN’s 17 Verdensmål.

KULTURELLE SPONSORATER
Siden 1980 har vi rengjort over 140
monumenter over hele verden som en
del af vores kulturelle sponsorering.

SERVICE OG VEDLIGEHOLD
Service betyder tillid. Hele tiden. Service,
som du har brug for. Hurtige reaktioner
og den maksimale tilgængelighed. Maksimal værdibevarelse og overholdelse af
alle lovbestemte krav.

SERVICE
Vi ønsker at give vores kunder en service, der reflekterer vores produkters
høje standard. Vi er stolte af at kunne
sige, at kundeservice er og altid vil være
en prioritet.

INNOVATION
Det er vores mål at blive de største rengøringseksperter og den førende virksomhed inden for innovation og teknologi. I 2019 lancerede vi 150 nye
produkter – hvilket var mere på ét år
end nogensinde før.

SAMFUND OG PARTNERSKAB
Vi tror på, at det at udvise interesse for
samfundet betyder, at man tager ansvar.
Derfor hjælper vi organisationer som
SOS Børnebyerne og Earth One Ocean.

FAMILIEVIRKSOMHED VERDEN OVER
Vi har været en værdiorienteret familievirksomhed siden 1935. I dag har vi
13.500 medarbejdere fordelt over 72
lande. Vores globale mål inkluderer den
højeste ydeevne, innovation og kvalitet.

PRISVINDENDE PRODUKTER
Gennem årene har vi vundet flere priser
såsom den tyske designpris, Red Dot
Design og Green Good Design. Dette er
resultatet af alt det arbejde og den kærlighed, vi har lagt i vores produkter.

LØSNING

KÄRCHER – DIN
PÅLIDELIGE PARTNER
Bilindustrien har sine egne regler. For at få succes
bør en forhandlers fremtoning være lige så vigtig
som den teknologi, viden og service, der tilbydes.
Systemet hos Kärcher dækker alle de forskellige
muligheder til forskelligt rengøringsarbejde på
kontoret, showroomet, garagen, rengøringsområdet,
sanitetsområdet og forpladser: rengøringsmaskiner
med passende tilbehør og rengøringsmidler. Et
stort udvalg af moderne services, der går hele
vejen op til den fulde servicepakke.
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I logistiksektoren kræver rengøring koordinerede
processer. Det betyder, at der ikke kun kræves
systemer med høj ydeevne, men også sparringspartnere, der har ekspertise og erfaring. Det
endelige rengøringsresultat er ikke kun afhængigt
af de tekniske parametre, men også andre vigtige
faktorer, f.eks. lokale tilstande og køretøjstyper.
Kärcher kan tilbyde rengørings-løsninger, der er
skræddersyede til dine kunders behov.
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“Walk behind”gulvvaskemaskine
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SHOWROOMS

FloorPro
grundrens

Støvsuger

Gulvvaskemaskine

“Ride on”
Fejemaskine

Skubbe-fejemaskine

Løvblæser
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Højtryksrenser

Overfladerenser
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VÆRKSTEDER

Hedvandshøjtryksrenser

Overfladerenser
FRV 50 Me

Gulvvaskemaskine

Rengøringsmiddel
til tilbehør

Våd-/tørstøvsuger

BILVASK OG KLARGØRINGSSERVICE

Hedvandshøjtryksrenser

Vandbeholder

UDENDØRSOMRÅDER
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Vandgenbrug

Bilvaskeanlæg

Tankrenser

Gulvvaskemaskiner

Feje-/sugmaskiner

Tæppe- og tekstilrenser
våd-/tørstøvsuger

VAREHUSE

Hedvandshøjtryksrenser

Rengøringsmidler

Industrielle-/våd-/
tørstøvsugere

LØSING

HVORDAN VI
GØR EN FORSKEL
Ingen udfordring er for stor
Det er lige meget, om du står med emballagerester,
affaldspapir, dækmærker eller olie og fedt. Du kan
hurtigt og nemt fjerne snavs med maskiner og
systemer med høj ydeevne fra Kärcher. Dine kunder
har brug for maskiner, der kan præstere og er pålidelige, robuste og sikre. Alle disse egenskaber skal
bruges i en enkelt maskine. I alle maskiner. Dig og
din kunde er garanteret sådan en maskine med
vores Kärcher Professionel-serie. Vores forårskampagne fokuserer på fremragende maskiner, som er
klar på alle udfordringer: højtryksrensere, støvsugere og fejemaskiner.
Bedre gennem erfaring
Vores serie af våd-/tørstøvsugere er baseret på
årtier af erfaring. Og talrige professionelle brugere.
Vi har udviklet vores maskiner i NT tact-klassen
sammen med håndværkere, industrielle operatører,
klargøringseksperter og andre erhvervsmæssige
grupper for at sikre, at du får en NT tact-klasse til
ethvert formål og anvendelse. Kärchers NT våd-/tørstøvsugere kan fjerne alt slags snavs. Lige meget om
det er tørt, fugtigt eller vådt: Støvsugeren suger det
hele. De kraftfulde turbiner, det automatiske filterrensningssystem og den robuste støvsugerslange
klarer nemt enhver opgave.

En grundigere rengøring findes ikke
Kärchers højtryksrensere er ideelle for rengøring
af områder, der er svære at nå, såsom hjulkasser,
undervogne og området mellem kabiner og lad. De
fjerner nemt stædigt snavs og når nemt ind i trange
hjørner for en hurtig rengøring. Sammen med det
rigtige tilbehør og rengøringsmiddel til opgaven
findes en grundigere rengøring ikke.
Hvem vidste, at fejning kunne være sjovt!?
Blade, grus, jord og også affald pletter udseendet.
Dine kunder er klædt på til det hele med fejemaskiner fra Kärcher. Vores effektive fejemaskiner er
egnet til selv små, utilgængelige områder. Store
områder rengøres hurtigt og grundigt med en komfortabel fejemaskine med førersæde. Ved at feje
udendørs ofte og fjerne blade og jord dagligt fortæller du dine kunder, at jeres virksomhed er ren og
ryddelig. (Og for at være helt ærligt så er det ovenikøbet sjovt!)
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