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Oavsett hur många maskiner, robotar eller uppfin-
ningar som framtiden bär i sitt sköte kommer det 
alltid att finnas manuella rengöringslösningar. 
Manuella lösningar är grunden, själva den ryggrad 
som allt annat bygger på. 80 % av alla rengöring-
sprocesser som syftar till att sterilisera och före-
bygga infektion baseras på manuella metoder. Ett 
verkligt professionellt tillvägagångssätt kräver att 
du arbetar systematiskt med manuell rengöring 
och kombinerar olika produkter och metoder till 
optimala lösningar. Kärcher finns vid din sida för 
att du ska nå din önskade standard.
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Tre huvudkriterier löper som en gul tråd genom 
alla våra värdeerbjudanden

TRE HUVUD-
KRITERIER

01
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VERKSAMHETS- 
EFFEKTIVITET
produktivitet och kvalitet 
i balans

HÅLLBARHET
Med fokus på den specifika 
typen av miljöpåverkan

PRIS
logisk koppling mellan pris 
och prestanda

VÄGLEDANDE VÄRDEN FÖR KÄRCHERS MANUELLA LÖSNINGAR

ADVANCED 
- fokus på verksamhetseffektivitet, 
förebyggande av infektionsspridning 
och en upplevelse av högkvalitativa  
lösningar

STANDARD 
- Inriktar sig på att städkvaliteten 
levereras effektivt och ekonomiskt 
med en upplevelse av nöjdhet från 
användaren

CLASSIC 
- Förenklade lösningar som utgår 
från välkänd och beprövad praxis  
på den prisnivå som lämpar sig för 
den specifika målgruppen

Kärchers manuella lösningar är till för att uppfylla 
dina rengöringsbehov enkelt och effektivt. Portföljen 
är uppdelad i tre sortiment som baseras på våra tre 
vägledande värden. Vi kallar dem för våra värde- 
erbjudanden. Dessa värdeerbjudanden riktar sig 
specifikt till en viss typ av behov. Alla tre utgår dock 
från våra tre huvudkriterier.

Våra tre värdeerbjudanden har olika 
inriktning och fokus

VÅRA TRE 
HUVUD-
KRITERIER

PROGRAM, 
NAMN OCH 
VÄRDEN



Det mervärde som lösningarna erbjuder

VÄRDE 
ERBJUDANDEN
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AVANCERAD 
LÖSNING
Fokus på verksamhetseffektivitet, före-
byggande av infektion och en upplevelse 
av högkvalitativa lösningar

Värdelösningen ADVANCED kombinerar 
städvagnar i ergonomisk design med en 
serie mikrofiberprodukter och tillbehör 
som är särskilt framtagna för att uppfylla 
alla rengöringsbehov. 

Den konsekventa användningen av pre-
parerat mikrofibertyg leder till en lägre 
total användningskostnad. Lösningen ger 
klassens bästa infektionsförebyggande 
genom att avlägsna smittoämnen och 
förhindra korskontaminering. 

Högre produktivitet gör att du kan täcka 
en större yta per tidsenhet utan att vare 
sig städaren eller resultatet påverkas 
negativt. Lösningen erbjuder professionell 
design och installation som tillsammans 
ger en enastående upplevelse för använd-
aren. 

Detta värdeerbjudande är det givna valet 
för vård och omsorg och lämpar sig bäst 
för platser som behöver städas flera 
gånger varje dag, oavsett inrättning. En 
del av värdelösningen ADVANCED är de 
innovativa städvagnarna Flexomate som 
gör att en lång rad andra maskiner enkelt 
integreras i det dagliga arbetet.

PAKETEN

ADVANCED

Det givna valet för vård 
och omsorg och andra 
platser som behöver städas 
flera gånger varje dag.
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STANDARD-
LÖSNING
Inriktar sig på att rengöringskvaliteten 
levereras effektivt och ekonomiskt med en 
upplevelse av nöjdhet från användaren

STANDARD är den mångsidigaste av våra 
lösningar. Den passar för alla områden 
och behov. Den fungerar lika väl för lätt 
nedsmutsning som för tyngre rengöring. 
Användaren blir lika nöjd med produkt- 
ernas kvalitet som deras effektivitet, 
och själva systemet är baserat på den 
professionella städbranschens vanligaste 
lösningar, vilket innebär god tillgänglighet 
för städentreprenörer tack vare de 
välbekanta principerna som produkterna 
utgår ifrån.

I centrum för rengöringen står spray-
moppsystemet med dubbelhinksystem 
som tillval där våta metoder krävs. För 
vågräta och lodräta ytor används främst 
fuktrengöring med metoden spruta och 
torka.

Värdeerbjudandet STANDARD är ett effek-
tivt val för varje inrättning, där de inno-
vativa städvagnarna Flexomate enkelt 
integrerar en lång rad andra maskiner i 
det dagliga arbetet.

PAKETEN

STANDARD

En mångsidig 
lösning för dom 
flesta områden 
och behov.
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KLASSISK 
LÖSNING
Förenklade lösningar som utgår från 
välkänd och beprövad praxis på den 
prisnivå som lämpar sig för den specifika 
målgruppen

Värdelösningen CLASSIC utgår från den 
traditionella våtrengöringsmetoden 
som används runt om i världen, vilket 
per definition är en beprövad metod i 
och med det stora antalet platser som 
städas så. Detta är ett enkelt och prisvärt 
städsystem som fungerar var som helst. 
Kärchers moppar och dukar i det här 
värdeerbjudandet ligger på en mycket 
attraktiv prisnivå men håller samtidigt 
en god kvalitetsklass som garanterar en 
rimlig livslängd. 

Systemet i lösningen CLASSIC använder 
det numera välkända färgkodningssys-
temet. Detta underlättar utbildning och 
kan användas som stöd till kunskapsele-
ment som t.ex. arbetsflöden och vägg- 
scheman. Lösningen CLASSIC lämpar sig 
bäst för små till medelstora ytor. 

Lösningen klarar av att städa samtliga 
vattentåliga golv från låg till hög ned- 
smutsningsgrad. Även tyngre städarbeten
kan utföras, t.ex. rengöring mellan maskiner 
på produktionsytor. Lösningen är baserad 
på våtrengöring av vattentåliga ytor och 
väggar.

PAKETEN

CLASSIC

Enkelt och pris-
värt städsystem 
för små och 
medelstora ytor.



Med dagens utmanande omvärldsbild är det direkt avgörande att kunna göra hållbara budgetar 
samt behålla god likviditet. Genom att finansiera dina manuella metoder får du en jämn och 
budgeterbar månadsavgift istället för en hög initial inköpskostnad som följs av stötvisa inköp 
som uppstår vid behov. Kärcher Financial Services ger dig som kund fördelar i form av enbart 
löpande driftskostnader samt att det heller inte påverkar ditt övriga låneutrymme i din bank.  

BIND INTE DINA PENGAR I PRODUKTER!
Finansiera dina metoder med Kärcher Financial Services.


