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Vankka, kestävä ja tehokas - voit luottaa Kärcherin innovatiivisiin puhdistusratkaisuihin. 
Tutustu kevätkampanjaamme, joka tarjoaa oikeat koneet oikeaan hintaan.
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UUSI

Kärcherin uusi HD Supersarja asettaa täysin uudet standardit kylmävesi-
pesureille, joilta vaaditaan sekä korkeaa työpainetta että suurta veden-
tuottokykyä. Kompakti koko ja pystymallinen rakenne tekevät näistä 
pesureista todellisia tehopakkauksia, jotka kulkevat kevyesti työkohteista 
toiseen ja vievät äärimmäisen vähän lattiatilaa. Supersarjan pesureiden 
lukuisat ergonomiaa parantavat yksityiskohdat sekä kattava varustus 
tekevät työskentelystä nopeaa ja miellyttävää. 

 ■ EASY!Force-pesukahva ergonomiseen työskentelyyn: et  
tarvitse puristusvoimaa liipaisimen painamiseen. Pitkätkin 
työskentelyjaksot onnistuvat ilman lihaksiin kohdistuvaa yli-
määräistä rasitusta.

 ■ Kompakti, pystymallinen muotoilu: moottori ja pumppu- 
yksikkö sijaitsevat päällekkäin.

 ■ 4-napainen, 3-vaiheinen ja ilma-vesijäähdytteinen sähkö-
moottori, jossa on matala kierrosnopeus ja hiljainen käyn-
tiääni.

 ■ Servo Control vakiona kaikissa malleissa: vesimäärän ja  
työpaineen säätö suoraan suihkuputkesta.

 ■ Laaja valikoima lisävarusteita EASY!Lock-pikakiinnitys- 
järjestelmällä.

 ■ Plus-malleissa on Vibrasoft-turbosuutin: tuottaa tehokkaasti 
likaa irrottavan, pyörivän liikkeen tasaisesti. Tämä minimoi 
pesupistooliin ja suihkuputkeen kohdistuvat värinät.

Integroitu 
vedensuodatin: 
helppo puhdistaa 
ja vaihtaa.

Automaattinen 
letkukela on heti  
valmis käyttöön  
ja tekee työsken- 
telystä miellyttä- 
vää ja helppoa. 
Kelautuu kevyesti  
jopa 45 asteen 
kulmassa.

Uusi Vibrasoft-
turbosuutin 
vähentää värinää 
ja melua sekä 
tekee pesemisestä 
entistäkin 
tarkempaa.

Tehokas ja 
kestävä pumppu, 
jonka ilma-vesi-
jäähdytys tarjoaa 
väsymättömän 
pesutehon 
vaativimmissakin 
olosuhteissa.

Ilma-vesi- 
jäähdytteinen 
matalakierroksinen 
4-napainen 
sähkömoottori.

Paljon 
säilytystilaa 
yksilöllisesti 
säädettävillä 
koukuilla ja 
“kengurutaskulla”.

Letkukelallisissa 
malleissa on vakiona 
uusi Ultra Guard 
-korkeapaineletku: 
kelautuu kevyesti ja 
on pinnoitettu naar-
muuntumista estä- 
vällä suojakerroksella.

HYVÄ. 
PAREMPI. 
SUPERSARJA. 

TÄÄLTÄ TULEE  
UUSI SUPERSARJA!

PAINEPESUREIDEN UUSI SUPERSARJA
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UUDISTUNUT PUZZI-PAINEHUUHTELUKONE

 

 Entistä suurempi puhdistusteho, 16 % korkeampi 
     imuteho ja ilmamäärä 

 Kompaktin kokoinen ja vettä säästävä, uudelleen  
    muotoiltu kalustesuutin, jota on mahdollista käyttää  
    tukevalla yhden käden otteella 

 Luokkansa kevyin laite (8,6 kg) on helppo kuljettaa ja  
    varastoida
 
 Malliuudistuksen myötä Puzzi 8/1 on saanut myös  
    moottorinsuojasuodattimen

UUDISTUNUT PUZZI: 
NYT ENTISTÄKIN 
EHOMPI

UUDISTUNUT 
MALLI

Ammattilaisten suosima tekstiili-
pesuri, Puzzi 8/1 on uudistunut. 
Uuden, entistä tehokkaamman turbii-
nin avulla tekstiilipinnoista saadaan 
puhtaita entistä nopeammin ja 
pienemmällä vesimäärällä. Tämän 
ansiosta myös pinnan kuivuminen 
on nopeampaa. Puzzi on nyt myös 
kevyempi kuin edeltäjänsä, ja sen 
mukana tulee ergonomisesti muotoil-
tu lyhyt kalustesuutin.
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PÖLYNHALLINTA / RAKENNUSPÖLYN VAARAT
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FIBROTISOIVA PÖLY
aiheuttaa arpikudoksen muodostumista ja muuttaa asteit-
tain keuhkokudoksen koostumusta toistuvan, pitkäaikai-
sen altistuksen jälkeen. Kvartsin ja asbestin aiheuttamat 
pölykeuhkosairaudet ovat yksi tunnetuimmista ammatti-
taudeista.

ALLERGEENINEN PÖLY
on yleensä kasvi- tai eläinperäistä, ja sitä esiintyy siivous- 
töiden aikana rakennuksissa tai niiden lähettyvillä, esimer-
kiksi lintujen jätöksissä. Myös homeitiöt tai mikro-organismit  
voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

KVARTSIPÖLY (PIIDIOKSIDI)JA ASBESTI
ovat erityisen vaarallisia, sillä ne voivat aiheuttaa keuhkosyöpää sekä parantumatonta kivi-
pölykeuhkoa (silikoosi). 

MYRKYLLISET JA KARSINO- 
GEENISET PÖLYT
lyijystä, kadmiumista, vanadiinista ja mangaanista eivät vain vahingoita 
keuhkoja, vaan ne vaikuttavat myös sisäelimiin kuten maksaan ja pernaan. 
Tällaista pölyä syntyy mm. hitsatessa.

PUUPÖLYT
(kuten pyökki- tai tammipöly) voivat 
aiheuttaa nenäsyöpää pitkällä aikavälillä.

HENGITÄTKÖ 
VAARALLISTA 
PÖLYÄ?

PÖLYLUOKKA MAX. LÄPÄISEVYYSASTE SOVELTUU KÄYTTÖKOHDE

L ≤ 1,0%  Pöly MAC-arvot > 1 mg/m³
 Normaali karkea lika
 Esim. kalkki- ja kipsipölyt

M < 0,1%
 Pöly MAC-arvot ≥ 0,1 mg/m³
 Puupöly max. 1200 W/50 l

 Puupöly (pyökki, tammi)
 Maalipöly
 Kvartsipöly (betoni)

H < 0,005%
 Pöly MAC-arvot < 0.1 mg/m³
 Karsinogeeninen pöly (§35 GEStoffV)
 Patogeeninen pöly

 Karsinogeeninen pöly (lyijy,  
    hiili, koboltti, nikkeli, kupari, 
    kadmium jne. )
 Home, bakteerit
 Itiöt

Asbestitesti* < 0,005%  Asbestipitoinen pöly  Asbestipitoinen pöly

Räjähdysherkkä
ympäristö 

(ATEX Zone 22)

Pölyluokka L, M tai 
H (lisävaatimukset)  Pöly Zone 22, räjähdysaltis pöly

 Paperipöly
 Jauhopöly
 Metallipöly, esim. alumiini

* Voimassa Saksassa TRGS 519 mukaan.

Mitä on rakennuspöly? 
Rakennuspöly on yleisluontoinen termi, jolla  
tarkoitetaan rakennusalan töissä tyypillisesti  
syntyviä pölytyyppejä, kun eri materiaaleja  
leikataan, hiotaan tai käsitellään muilla tavoin.  
Erityisesti piidioksidipöly on vaarallista, vaikka  
sitä leijuisi ilmassa vain pieni määrä.

 
Mitä eroa on luokilla L, M ja H? 
Pölyt jaotellaan kolmeen luokkaan sen mukaan, 
kuinka vaarallisia ne ovat. Kärcheriltä löytyy  
sopivia imureita jokaiseen pölyluokkaan.

Mikä on automaattinen suodattimen  
puhdistustoiminto Tact? 
Tact eli Triggered Air-draft Cleaning Technology 
takaa jatkuvan, korkean imutehon. Imurin anturit 
tunnistavat milloin suodatin on puhdistettava ja 
kääntävät ilmavirran hetkeksi päinvastaiseen suun-
taan. Suodattimen läpi kulkiessaan ilma puhdistaa 
suodattimen, ja käyttäjä voi jatkaa työntekoa ilman 
keskeytyksiä tai imutehon heikkenemistä. Auto-
maattisesti puhdistuvat suodattimet tarjoavat vah-
van imutehon ja keskeytymättömän työskentelyn 
myös imuroitaessa suuria määriä hienojakoista 
pölyä.  

Imuroi turvallisesti ja valitse märkä-kuivaimuri pölyluokan mukaan:

TUNNISTA PÖLYLUOKKA
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SUKKELASTI 
SIISTIKSI!

Iso likasäiliö
Ergonominen säiliön 
kahva helpottaa käsittelyä 
ja tyhjentämistä.

Säädettävä työntöaisa
Kestävä, kevytliikkeinen 
ja helppo käyttää. Erin-
omainen ergonomia kol-
miasteisen korkeussäädön 
ansiosta. 

Pääharjan voimansiirto
Pääharjan voimansiirto 
molemmissa päissä takaa 
hyvän lakaisutuloksen 
käännyttäessä oikealle tai 
vasemmalle.

Kompakti muotoilu
Säilytysasennossa kone 
vie vain vähän säilytys- 
tilaa.

Lakaisukone KM 70/20 C
kahdella sivuharjalla
1.517-107.0
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Lakaise lika nopeasti ja helposti
Perässäkäveltävä tai pyörävetoinen 
lakaisukone on aikaa ja vaivaa sääs-
tävä työkalu piha-alueiden sekä mm.
varasto- ja tuotantotilojen lakaisuun. 

Lakaisukone KM 
70/20 C
1.517-106.0

Ammattikäyttöön suunniteltujen, Kärcher Professional 
-sarjan kylmä- ja kuumavesipesureiden takuuaika on 
viisi vuotta. Lue lisää karcher.fi

HUOLETTOMAT
PESUT VUOSIKSI
ETEENPÄIN. 5

VUODEN

TAKUU

LAKAISUKONEET
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Kampanjahinta 

3 999 € 
4 958,76 € (sis. alv 24 %)

alv 0 %

Kuumavesipesuri
Järeätehoinen kuumavesipesuri ammattikäyttöön
HDS 12/18-4 S - 1.071-914.0

Tästä pesurista ei lopu tehot! Lämmityspoltin tuottaa kuumaa höyryä 
aina 155 °c saakka. Kaikki toiminnot voidaan säätää helposti pika-
valintakiekosta. Kone soveltuu erinomaisesti esim. maatalouden sekä 
kuljetusyritysten puhdistustarpeisiin.

   ■ Taloudellinen ja ympäristöystävällinen eco!efficiency-tila
   ■ 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu
   ■ Ergonominen EASY!Force-pesukahva

Letkukela
Painepesurin letkukela
Letkukela RST 38” M22 - 9.514-015.0

Kestävä ja kevyesti kelautuva painepesurin letkukela tekee 
työskentelystä sujuvaa ja helpottaa letkun käsittelyä.

   ■ Letku nopeasti käyttökuntoon ja takaisin säilytysasentoon
   ■ Pituus 30 m
   ■ 200 baarin maksimipaine

Kampanjahinta 

1 299 € 
1 610,76 € (sis. alv 24 %)

alv 0 %

KAMPANJATARJOUKSET: PAINEPESURIT JA VARUSTEET

KAMPANJA- 
TARJOUKSET

Kampanjahinta 

1 049 € 
1 300, 76 € (sis. alv 24 %)

alv 0 %

Painepesuri
Jousitoiminen, automaattinen letkukela
HD 6/15 MXA Plus - 1.150-943.0

Medium-sarjan tehokas, kätevästi liikuteltava painepesuri. Automaattinen 
letkukela takaa maksimaalisen käyttömukavuuden ja turvallisen toimin-
nan korkeapaineletkun käsittelyyn. 15 metrin Flex-korkeapaineletku.

   ■ Toimii pysty- ja vaakasuunnassa
   ■ EASY!Force-pesukahva: työskentele väsymättä
   ■ Automaattinen letkukela sujuvaan työskentelyyn

Kampanjahinta 

2 129 € 
2 639,96 € (sis. alv 24 %)

alv 0 %

Painepesuri
Supersarjan pesuri kaikilla herkuilla
HD 10/25-4 SXA Plus - 1.286-955.0

Tehokas ja luotettava kone, jonka suunnittelussa on huomioitu työnteon 
ergonomisuus ja helppo liikuteltavuus. Mukana huippuvarusteet kuten 
automaattinen letkukela, pesukahvan Servo Control -säädin ja paljon 
säilytystilaa varusteille. Painepesua mukavimmillaan! 

   ■ Automaattinen letkukela sujuvaan työskentelyyn
   ■ Uusi Vibrasoft-turbosuutin
   ■ EASY!Force-pesukahva: työskentele väsymättä

5
VUODEN

TAKUU

Kampanjahinta 

2 299 € 
2 850,76 € (sis. alv 24 %)

alv 0 %

Painepesuri
Jyhkeä supersarjan kone kovaan käyttöön
HD 17/15-4 S Classic - 1.367-404.0

HD Supersarjan Classic-malleissa yhdistyy suuri pesuteho, kestävä raken-
ne ja aina edullinen hinta. Vankka teräskehikko, leveä työntökahva ja 
suuret pyörät takaavat tälle kylmävesipesurille helpon liikuteltavuuden. 
Tämän mallin 150 baarin työpaine ja peräti 1700 l/h vedentuotto on 
suunniteltu vaativaan käyttöön niin ulkona kuin sisätiloissa.

 Selkeä muotoilu ja vankka rakenne
 Nopea asentaa ja vaivaton käyttää
 Classic-korkeapainepistooli 

UUSI

UUSI

Kylmä- ja kuumavesipesurin erot 
pähkinänkuoressa:

Kylmävesipesuri: 

 ■ Kompakti muotoilu ja kevyt liikutella

 ■ Jotkut mallit kestävät jopa 60 °c asteista vettä

Kuumavesipesuri: 

 ■ Parempi pesutulos ja nopeampi kuivumisaika

 ■ Vähäisempi pesuaineen kulutus

 ■ Parempaa hygieniaa - kuuman veden desinfioiva vaikutus

 ■ Lyhyempi työaika; voit säästää jopa 35 % työaikaa

5
VUODEN

TAKUU

5
VUODEN

TAKUU

5
VUODEN

TAKUU
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Kampanjahinta 

379 € 
469,96 € (sis. alv 24 %)

alv 0 %

Lakaisukone
Ulko- ja sisäalueiden nopeaan lakaisuun
KM 70/20 C - 1.517-106.0

Kestävällä, kevytliikkeisellä lakaisukoneella lakaiset ulko- ja sisäalueet 
siististi ja nopeasti. Erinomainen ratkaisu esimerkiksi pihan, parkki-
paikan tai teknisen tilan lattian lakaisuun.

   ■ Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti
   ■ Pääharjan korkeus on säädettävissä
   ■ Vie vain vähän tilaa säilytysasennossa

Lakaisukone
Kevytliikkeinen ja kestävä lakaisukone
KM 70/20 C kahdella sivuharjalla - 1.517-107.0

Työnnettävä lakaisukone sisä- ja ulkoalueiden tehokkaaseen ja
nopeaan lakaisuun. Iso likasäiliö, jonka tyhjentämistä helpottaa
säiliön ergonominen kahva. Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti.

   ■ Säädettävät sivuharjat molemmilla puolilla
   ■ Kokoontaitettava rakenne helpottaa varastointia
   ■ Pääharjan korkeus säädettävissä

Kampanjahinta 

449 € 
556,76 € (sis. alv 24 %)

alv 0 %

Märkä-kuivaimuri
M-luokan suodatus ja automaattinen suodattimen puhdistus
NT 30/1 Tact Te M - 1.148-235.0

Tämä imuri imee suuren määrän hienoa pölyä ilman keskeytyksiä Tact-
automaattisen suodattimen puhdistusjärjestelmän ansiosta. M-pölyluokan 
laite soveltuu erityisen hyvin useimpiin rakennustöihin kuten kvartsipölyn 
imurointiin. Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille.

   ■ Tact - automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
   ■ Antistaattinen järjestelmä suojaa sähköiskuilta
   ■ Säiliö 30 l, pölyluokka M

Kampanjahinta 

559 € 
693,16 € (sis. alv 24 %)

alv 0 %
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KAMPANJATARJOUKSET: IMURIT JA LAKAISU

KAMPANJA- 
TARJOUKSET

Kampanjahinta 

699 € 
866,76 € (sis. alv 24 %)

alv 0 %

Märkä-kuivaimuri
Täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset
NT 30/1 Tact Te H - 1.148-237.0

Imuri täyttää H-pölyluokan vaatimukset ja soveltuu terveydelle vaaralli-
sen pölyn kuten homeen ja asbestin imurointiin. Automaattinen käynnis-
tys/pysäytys sähkötyökaluille. Tehokas laite toimii myös märkäimurina.

   ■ Tact - automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
   ■ Antistaattinen järjestelmä suojaa sähköiskuilta
   ■ Säiliö 30 l, pölyluokka H

Kampanjahinta 

449 € 
556,76 € (sis. alv 24 %)

alv 0 %

Märkä-kuivaimuri
Ammattilaisen luotettava apulainen
NT 30/1 Tact Te L - 1.148-211.0

Vahva ja kestävä imuri, jossa on kestävät metalliset pyörät ja suoja-
puskuri. PES-laakasuodatin on kosteutta läpäisemätön ja edistää 
pölytöntä työympäristöä. 

   ■ Tact - automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
   ■ Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille
   ■ Säiliö 30 l, pölyluokka L

Onko sinulla 
puhdistustehtävä, jossa 
Kärcher voisi auttaa? 
Lue lisää karcher.fi ja löydä 
lähin jälleenmyyjäsi.
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KUUMAVESIPESURI

Tuote HDS 12/18-4 S

Tuotenumero 1.071-914.0

EAN-koodi 4054278140360

Virtatyyppi Ph/V/Hz 3 / 400 / 50

Vesimäärä l/h 600 - 1200

Työpaine bar/MPa 30 - 180 / 3 - 18

Lämpötila (syöttö 12 °C)  C° min. 80 - max. 155

Kulutus, kevyt polttoöljy kg/h 7,7

Polttoainesäiliö l 25

Paino (sis. varusteet) kg 178

Mitat (PxLxK) mm 1330 x 750 x 1060

Hinta alv 0 % / alv 24 % € 3 999,00 / 4 958,76

Skannaa QR-koodi 
ja lue lisää kevät-
kampanjasta koti-
sivuiltamme:

MÄRKÄ-KUIVAIMURIT

Tuote NT 30/1 Tact Te L NT 30/1 Tact Te M NT 30/1 Tact Te H

Tuotenumero 1.148-211.0 1.148-235.0 1.148-237.0

EAN-koodi 4054278046006 4054278048215 4054278061306 

Virtatyyppi Ph/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 - 60 1 / 220 - 240 / 50 - 60 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Ilman läpivirtaus l/s 74 74 74

Alipaine mbar/kPa 273 / 27,3 273 / 27,3 273 / 27,3

Säiliötilavuus l 30 30 30

Säiliön materiaali muovi muovi muovi

Maks. ottoteho W 1380 1380 1380

Varusteiden halkaisija mm 35 35 35

Äänenvoimakkuus db(A) 69 69 69

Paino (ilman varusteita) kg 13,5 14,2 14,4

Mitat mm 560 x 370 x 580 560 x 370 x 580 560 x 370 x 580

Hinta (alv 0% / alv 24 %) € 449,00 / 556,76 559,00 / 693,16 699,00 / 866,76
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TEKNISET TIEDOT

LAKAISUKONE

Tuote KM 70/20 C KM 70/20 C, 2 kpl sivuharjat

Tuotenumero 1.517-106.0 1.517-107.0

EAN-koodi 4039784718029 4039784718036

Voimansiirto  manuaalinen manuaalinen

Työsuoritus maks. m2/h 2800 3680

Työskentelyleveys mm 480 480

Työleveys sivuharjalla mm 700 (yhdellä sivuharjalla) 920 (kahdella sivuharjalla)

Säiliökapasiteetti l 42 / 20 (brutto/netto) 42 / 20 (brutto/netto)

Paino (käyttövalmiina) kg 23 26

Mitat (PxLxK) mm 1300 x 765 x 1035 1300 x 765 x 1035

Hinta (alv 0% / alv 24%) € 379,00 / 469,96 449,00 / 556,76

PAINEPESURIT

Tuote HD 17/15-4 S Classic HD 10/25-4 SXA Plus  HD 6/15 MXA Plus

Tuotenumero 1.367-404.0 1.286-955.0 1.150-943.0

Virtatyyppi Ph/V/Hz 3 / 376 - 424 / 50 3 / 376 - 424 / 50 1 / 230 / 50

Vesimäärä l/h 1000 - 1700 500 - 1000 560

Työpaine bar/MPa 60 - 150 80 - 250 150 / 15

Maksimipaine bar/MPa 210 / 21 280 / 28 225 / 22,5

Liitäntäteho kW 9 8,8 3,1

Paino (sis. varusteet) kg 73 79 35

Mitat (PxLxK) mm 720 x 637 x 1060 607 x 518 x 1063 400 x 455 x 966

Hinta alv 0 % / alv 24 % € 2 299,00 / 2 850,76 2 129,00 / 2 639,96 1 049,00 / 1 300,76

MIKSI KÄRCHER?

KESTÄVÄ KEHITYS 
Vuodesta 2021 lähtien kaikki tuotantolai-
toksemme ovat olleet hiilineutraaleita. Oman 
vastuullisuuteen liittyvän tavoiteohjelman 
lisäksi osallistumme YK:n 17 kestävän kehi-
tyksen tavoitteen saavuttamiseen.

INNOVAATIO 
Haluamme olla puhdistusalan johtava asian-
tuntija ja panostamme tuotekehitykseen. 
Vuoden 2021 lopussa meillä oli voimassa 
650 aktiivista patenttia.

HUOLTOPALVELUT 
Hyvä palvelu tarkoittaa luottamusta siitä, 
että apua saa aina kun sitä tarvitsee. Nopea 
reagointi ja hyvä saatavuus kuuluvat huol-
topalvelutoimintamme perusperiaatteisiin.

MAAILMANLAAJUINEN PERHEYRITYS 
Olemme olleet perheyritys vuodesta 1935 
lähtien. Vuonna 2021 työllistimme 14 400 
työntekijää 150 yrityksessä, 78 maassa.

KULTTUURIHANKKEIDEN SPONSOROINTI 
Arvojen säilyttäminen on toimintamme 
keskiössä. Olemme puhdistaneet maailman-
laajuisesti yli 160 monumenttia vuodesta 
1980 lähtien osana kulttuurihankkeiden 
sponsorointiohjelmaa.

YHTEISKUNTA JA KUMPPANUUS 
Uskomme hyvän yrityskansalaisuuden tarkoit-
tavan vastuun kantamista. Siivoustekniikallam-
me, asiantuntemuksellamme ja lahjoituksillam-
me teemme työtä ympäristön puhdistamiseksi 
ja apua tarvitsevien ihmisten auttamiseksi.

TUKI 
Haluamme tarjota asiakkaillemme tukea, 
joka vastaa tuotteidemme korkeaa laatua. 
Asiakaspalvelu on ja tulee aina olemaan 
meille ensisijaisen tärkeää.

PALKITUT TUOTTEET 
Vuosien mittaan olemme voittaneet useita 
palkintoja niin muotoiluun, vastuullisuuteen 
kuin yrityskäytäntöihin liittyen. Vuonna 
2022 meidät palkittiin arvostetulla Saksan 
kestävän kehityksen palkinnolla.

Rakastamme haasteita. Haluamme tehdä jokapäiväisestä elämästäsi helpompaa, parempaa ja mukavampaa, 
olipa kyseessä sitten arkiset tai ainutlaatuiset puhdistuskohteet. Tarjoamme suorituskykyisiä ja tehokkaita 
ratkaisuja puhdistamiseen, jotta sinä voit saavuttaa loistavia tuloksia ja keskittyä omaan ydinosaamiseesi. 
 
Mikä meitä motivoi?  
Olemme täydellisyyden tavoittelijoita, jotka keskittyvät uusien sekä jo olemassa olevien tuotteiden kehittä-
miseen. Meillä on innovatiivisia ratkaisuja, joille ominaista on vakuuttava suorituskyky, laatu ja käsiteltävyys 
- ja jotka ovat askeleen edellä markkinoita. Meille puhtaus on paras haaste maailmassa.
 
Vähennä, käytä uudelleen, kierrätä 
Vastuullisuuden käsite on juurtunut perheyritykseemme tiukasti. Olemme asettaneet selkeät tavoitteet 
vuoteen 2025 mennessä: toimenpiteillämme pyritään saavuttamaan hiilineutraali tuotanto, raaka-aineiden  
kierrätys ja muovipakkausten vähentäminen.
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