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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.

NYHEDER

UENDELIG ENERGI.
UDEN LEDNING.
Opdag vores nye Battery Platform.
Jagten efter den nærmeste stikkontakt og den
kedelige kamp med ind- og udrulningen af ledningen er levn fra fortiden med hjælp fra batteridrevne maskiner. Spar tid, og gør arbejdet lettere
ved at arbejde fleksibelt og komfortabelt. Lad os
introducere de nye apparater med 18- og 36V-batterier, der er kompatible med alle Kärcher-maskiner
i samme strømklasse, i både vores Professional- og
Home & Garden-serier.

Mere strøm til fagfolk.
Vores nye Battery Platform med Battery Power+ er
velegnet til fagfolk inden for mange arbejdsområder. Med funktioner som Real Time Technology,
intelligent display, høj ydeevne, lang levetid, robust
design og vandtæt beskyttelse vil den imponere dig
og dine kunder. Der er ikke længere nogen grænser
for kompakthed, ydeevne og sikkerhed. Skift benzin
ud med batteri.

FLERE PRODUKTER VIL
KOMME TIL PLATFORMEN

18 V / 36 V
BATTERY POWER +
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LØSNING

OPNÅ MEGET
– MED LIDT
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At prøve at opnå så meget som muligt med en så lille indsats som muligt ligger i den menneskelige natur. Det er simpelthen et spørgsmål om at stræbe
efter større effektivitet. Kärcher Professional-maskiner i antracit tydeliggør,
hvor meget effektivitet der i dag kan opnås inden for rengøringsteknologien.
Den attraktive maskinfarve symboliserer en generation af rengøringsmaskiner med særlige talenter. For renlighed på offentlige overflader, gange og
værelser i én arbejdsgang. For nem transport - selv på trapper. Og for overflader, der kan anvendes umiddelbart efter rengøringen er udført.
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KANTINER

Compact
gulvvaskemaskine

2
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Manuel rengøring

Støvsuger

Vandbeholder

Vindues- og
overfladevasker
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LOKALER

Compact
gulvvaskemaskine

Manuel rengøring

Vindues- og
overfladevasker

Svanemærkede
rengøringsprodukter

Støvsuger

Vandbeholder

SPORT- OG SVØMMEHALLER

Walk-behind
gulvvaskemaskine

“Ride on”
Gulvvasker

Compact
gulvvaskemaskine

Single disk
maskine

Våd-/tørstøvsuger

Svanemærkede
rengøringsprodukter

Højtryksrenser

LØSNING

UKRUDTSBEKÆMPELSE
MED VARMT VAND
Effektivt og miljøvenligt
Det er en konstant udfordring at skulle håndtere
ukrudt i landbruget og omegne. Der er udviklet
kemiske produkter til formålet, men disse skader
ofte miljøet, og deres anvendelse til offentlige
områder er begrænset. Med varmt vand kan mælkebøtter, tidsler og andet fjernes uden herbicider.
En skånsom metode, der ikke skader miljøet eller
overflader.
Gode grunde til ukrudtsbekæmpelse
Modsat afgrøder og dekorative planter gror ukrudt
naturligt, helt uden menneskelig hjælp. Der er mange
gode grunde til at fjerne ukrudt. I landbruget gør
man det for at beskytte afgrøder. I byer gør man det
for at holde offentlige områder rene og ryddelige
og for at undgå skader på veje, åbne områder og
bygninger. Mange ukrudtsplanter spreder sig utroligt
hurtigt og/eller kan forårsage ødelæggelser med
deres rødder. De kan også negativt påvirke den
ønskede oplevelse af et sted.

Anvendelse af hedvandsrensere
Vandtemperaturen er ekstremt vigtig, når det
gælder ukrudtsbekæmpelse. Jo varmere vandet
er, desto mere effektivt udryddes planten. Hedvandsrenseren kan spule vand med en stabil, høj temperatur med grader op til 98°C, hvilket er lige før det
bliver til damp og dermed ideelt. Ukrudtsfjernerne
WR 10, WR 20, WR 50 og WR 100 er passende
tilbehør. Deres forskellige bredder gør dem egnede
til forskellige områder – og de opfylder derfor forskellige krav afhængigt af områdets størrelse.
Tip: Anvend på det rigtige tidspunkt
Det er bedst at fjerne ukrudt om eftermiddagen.
Planternes vandniveau afhænger nemlig af tidspunktet på dagen. Det er også bedst at starte med
ukrudtsbekæmpelsen med varmtvandsrengøringen,
kort efter ukrudtsplanterne er blomstret i foråret.
Ukrudt bliver mere hårdfør og resistent over for
varmt vand med alderen.

LØSNING

HVORDAN VI
GØR EN FORSKEL
Plads til klare tanker.
Et positivt læringsmiljø er vigtigt for lærere og
studerende, for nye ideer vokser ikke på støv og
snavs, og talenter udvikler sig bedre i en behagelig
atmosfære. For at sikre, at klasseværelser, kontorer,
auditorier og andre lokaler altid er rene og vedligeholdte, vælger professionelle rengøringsselskaber
rengøringsløsninger fra Kärcher. Alt fra små maskiner og hen til skræddersyede systemløsninger - alt
fra samme sted, med professionel rådgivning,
uddannelse og service.
Opgave: hygiejne. Løsning: effektiv.
Hygiejne er noget, man har; ikke noget, man taler
om. Faciliteter som sportshaller, omklædningsrum
og svømmehaller omfatter en bred vifte af kritiske
områder med forskellige hygiejnekrav: vådområder,
sprækker og store overflader. Der kræves imponerende rengøringsløsninger til enhver opgave med et
hurtigt arbejdstempo, en høj rengøringsydelse og et
lavt forbrug. Takket være professionelle tankstørrelser og økonomisk brug af vand og rengøringsmidler
kan maskinerne bruges i længere tid, før de igen skal
fyldes.

Topkarakterer til hygiejne.
Bortset fra medicin er professionel hygiejne med
sikkerhed vigtigere i fødevareindustrien end andre
steder. Implementeringen af effektive HACCP-koncepter for store køkkener og kantiner stiller store
krav til rengøringen. Og det gælder ligeledes for
tilstødende lokaler, som laboratorier og værksteder, for at en overførsel af bakterier kan undgås.
Kärcher tilbyder pålidelige og effektive løsninger til
ethvert behov.
Høj ydeevne på alle områder.
Udendørsarealer er ikke kun til for at give et godt
indtryk. De er uundværlige for at sikre, at de daglige
rutiner kan udføres jævnt og sikkert hele året rundt.
Veje og stier, fleretagers parkeringshuse og grønne
områder er Kärchers kraftfulde og alsidige fejemaskiners domæne: fej, tørt eller vådt. Slå græs. Saml
blade. Og gør brug af den komplette vinterservice.
Kärchers højtryksrensere udfører et utal af uvurderlige tjenester til enhver rengøringsopgave: fra køretøjspleje til gulvrengøring og fjernelse af graffiti.
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