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Vi elsker og lever for at løse dine  
og dine kunders udfordringer.



INTRO

Vi elsker og lever for at løse dine og dine 
kunders udfordringer. Om det er hverdags-
rengøring 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 løs-
ninger 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.

HVORFOR 
KÄRCHER? 

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 Ver-
densmål.

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

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

SERVICE 
Vi ønsker at give vores kunder en ser-
vice, 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 ren-
gøringseksperter og den førende virk-
somhed inden for innovation og tekno-
logi. I 2019 lancerede vi 150 nye 
produkter – hvilket var mere på ét år 
end nogensinde før.

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

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. 

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 kær-
lighed, vi har lagt i vores produkter.
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LAGER
Gulvvaskemaskiner kan udstyres med et diskvaskeho-
ved samt et valsevaskehoved inklusive pre-sweep- 
enhed. Diskvaskehoved hovedsagelig velegnet til glatte 
eller blanke overflader, der udsættes for let tilsmuds-
ning, valse versionen hovedsageligt til strukturerede 
overflader med adskillige sprækker. Dette sikrer, at 
overfladestrukturen rengøres effektivt dybt ned i 
sprækkerne. Kontra-roterende rullebørster overfører 
groft snavs til fejebeholderen ved hjælp af kast-over- 
princippet. Desuden skal maskinens støjniveau altid 

tages i betragtning ved vedligeholdelsesrengøring for 
ikke at forstyrre. Rengøringsmaskiner med eco!efficieny 
funktion er særligt velegnede til dette arbejdsmiljø: 
sugeeffekten justeres til tilsmudsningsgraden, så driften 
foregår ved et lavt støjniveau. Ride-on gulvvaskemaski-
ner anbefales til store, åbne områder fra ca. 1.500 kva-
dratmeter. Step-on gulvvaskemaskiner er ideelle til ren-
gøring i akavede eller svært tilgængelige områder, hvor 
der kræves høj manøvredygtighed. 

Højtryksrenser Stor 
Overfladerenser

Våd-/tørstøvsuger“Ride on” Fejema-
skine 

Hedvands- 
renser

MEDARBEJDEROMRÅDE
Med hensyn til miljøvenlige rengøringskoncepter spil-
ler rengøringsmidler en vigtig rolle. Miljøfarlige stoffer 
og sundhedsfarlige stoffer, såsom fosfat eller allergi- 
fremkaldende syrer, skal undgås og erstattes med 
naturlige stoffer. Men det er også vigtigt, at der ikke 
spildes ressourcer på produktionen af sådanne natur-
lige stoffer. Fordi en økologisk baseret rengøringsløs-

ning, hvor regnskove er skåret ned for dets ingredien-
ser, i sidste ende ikke er meget bæredygtig. Ud over 
ingredienserne spiller rengøringsevnen en central rolle 
for økologisk certificerede rengøringsmidler. Selv små 
mængder af et koncentrat burde således være til-
strækkeligt til effektivt at støtte brugerne i deres 
arbejde. Derfor lancerer vi svanemærket produkter.

KUNDEOMRÅDE
Uanset sektor er besparelse og effektiv ressourceud-
nyttelse et af vores tids temaer. Mange producenter 
tilbyder derfor rengøringsmaskiner med eco!efficiency 
funktion. Det, der er vigtigt, er at rengøringsydelsen 
på ingen måde forringes. Ved arbejde med gulvvaske-
maskiner skal sugekraften, vandmængden og børste-
hastigheden justeres til den respektive anvendelse og 
graden af snavs for at rengøre og samtidig sikre en 
økonomisk ressourceudnyttelse. I øvrigt reducerer 
batteridrevne maskiner den krævede indsats, fordi 

når maskinens ydeevne tilpasses applikationen, kan et 
større overfladeareal rengøres uden afbrydelser for at 
oplade eller udskifte batteriet.

LØSNING

ET SYSTEM  
TIL SUCCES 
Brugen af omfattende hygiejne- og rengøringskon-
cepter er en af nøglerne til succes i detailhandlen. 
Synlig hygiejne og ryddelighed er højt værdsat af 
kunderne, og, uanset om de ved det eller ej, spiller 
det en vigtig rolle, når de træffer den afgørende 
beslutning om, hvor de køber ind. Kärcher tilbyder 
egnede, virkningsfulde og omkostningseffektive 
rengøringsløsninger til alle arbejdsområder og gulv-
belægninger i form af Kärcher-systemet – en række 

perfekt tilpassede maskiner, tilbehør og rengørings-
midler. Vores system er professionelt forstærket af 
en række moderne ydelser, lige fra leasing/finansie-
ring, servicering og reparation til en omfattende 
administrationsservice inden for rengøring. På den 
måde sikres et passende niveau for hygiejne og 
overholdelse af hygiejnestandarder. Kärcher – glo-
bal markedsleder inden for rengøringssystemer. 

Gulvvaskemaskine Compact  
gulvvaskemaskine 

FloorPro RM 756 
rengøringsmiddel 

Walk-behind 
gulvvaskemaskine

FloorPro CA 50 
rengøringsmiddel 

Støvsuger“Ride on”  
Gulvvasker

Rengøringsmidler

Manuel rengøring Støvsuger Vandbeholder Svanemærkede 
rengøringsprodukter

Compact  
gulvvaskemaskine 

4 Rengøring er i sig selv bæredygtig, da den tjener til at 
bevare værdien og funktionen af bygninger, faciliteter 
og maskiner. Desuden går hensyn til bæredygtig og 
vellykket ledelse ofte sammen med hensyn til rengø-
ring af bygninger. For for at arbejde effektivt er det 
vigtigt at reducere omkostningerne og samtidig bevare 
eller forbedre resultaterne. Dette kan opnås ved hjælp 

af strøm- og vandbesparende rengøringsteknologi, ved 
hjælp af moderne procedurer i stedet for kemikalier 
eller ved hjælp af ergonomiske maskiner, der reduce-
rer den fysiske belastning og derfor også fraværet 
gennem sygdom hos brugeren. Foranstaltninger, der 
således gavner miljøet og mennesker lige - et overblik.

UDEOMRÅDE

Fejemaskine Facaderengøring“Ride on” Fejema-
skine 

Hedvands- 
renser



LØSNING

Hygiejne og tryghed: altid afgørende.
Kunden kommer altid i første række, og kunderne 
forventer høje hygiejnestandarder – altid og i alle 
områder. Rengøringssystemer til kundeområder skal 
derfor have visse kendetegn. Diskrete og støjsvage, 
nemme at transportere, ergonomisk designede og 
brugbare, selv på begrænset plads. De kombinerede 
kvaliteter af Kärchers rengøringsmaskiner sikrer, at 
enhver opgave er nem at fuldføre.

Forebyggende hygiejne
Coronapandemien er et overbevisende eksempel 
på, hvor vigtig forebyggende hygiejne er. Kunderne 
sætter pris på hygiejne og orden i detailhandlen,  
og netop dette spiller en stor rolle, når kunderne 
beslutter, hvor de køber ind. Omfattende hygiejne- 
og rengøringskoncepter er derfor en vigtig succes-
faktor i detailhandlen. 

Det perfekte rengøringsreslutat
Med det rigtige valg, forskellige maskiner, tilbehør, 
rengøringsmidler og serviceydelser samarbejder vi 
med dig for at finde den bedste og mest økonomiske 
løsning for dig. Du giver dine kunder det allervigtigste: 
en god følelse. Det er resultatet af flere forskellige 
indsatser, der kombineret skaber et overordnet 
overblik. Du får det samme af os: Den gode følelse 
af at opnå perfekte rengøringsresultater på alle om- 
råder. For i Kärcher-systemet passer alting sammen 
– maskinerne, tilbehøret og rengøringsmidlerne.

HVORDAN VI  
GØR EN FORSKEL
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Kärcher A/S

Islevdalvej 98 
2610 Rødovre

Telefon: +45 70 20 66 67 
info@karcher.dk

www.karcher.dk

Forhandler:


