KÄRCHER

Szczotka akumulatorowa K 55

UrzĆdzenie do mycia okien WV 50

Parownica z īelazkiem SC 2.600 CB

nowe grupy produktowe jak np. pompy
i akcesoria ogrodowe.
W swoich dziaâaniach stale zwiċksza nacisk na rozwiĆzania przyjazne ğrodowisku,
które majĆ nie tylko wpâywaý na oszczċdnoğý wody i prĆdu ale równieī pozwalajĆ
na skuteczne czyszczenie bez uīycia jakichkolwiek ğrodków czyszczĆcych. Mycie
przy pomocy urzĆdzeĕ wysokociğnieniowych Kärcher pozwala na oszczċdnoğci wody nawet do 80% w stosunku do mycia wċīem ogrodowym, a nowatorski system châodzenia silników wodĆ umoīliwia znaczne
ograniczenie zuīycia energii elektrycznej.
Warto wspomnieý teī o parownicach
Kärcher, które pozwalajĆ na czyszczenie jedynie przy pomocy gorĆcej pary, bez stoso-

wania jakichkolwiek ğrodków czyszczĆcych.
Dziċki temu nie zanieczyszczajĆ ğrodowiska
oraz pozwalajĆ na skuteczne usuwanie bakterii i drobnoustrojów.
Firma Kärcher dbajĆc o innowacyjnoğý
urzĆdzeĕ oraz o ochronċ ğrodowiska,
przede wszystkim kieruje siċ zasadĆ, iī najwaīniejsza jest peâna satysfakcja klienta.
Kaīdy konsument i kaīda firma, bez wzglċdu na to w którym miejscu na ğwiecie sĆ
dokonujĆ zakupu, powinni byý zadowoleni
nie tylko z towarów, ale takīe z obsâugi
i serwisu. Firma przykada ogromnĆ wagċ
do komfortu i âatwoğci obsâugi swoich urzĆdzeĕ. W odpowiedzi na zapotrzebowania
klientów wprowadziâa teī nowĆ kolorystykċ
produktów. Nowy, grafitowy kolor urzĆdzeĕ
grupy Professional, sprawia, īe urzĆdzenia
nie brudzĆ siċ podczas uīytkowania oraz
nie rzucajĆ siċ w oczy. Z powyīszych
wzglċdów sĆ one dedykowane przede
wszystkim branīy hotelarskiej, restauracyjnej oraz firmom sprzĆtajĆcym. W najbliīszej
przyszâoğci Kärcher zamierza równieī wprowadziý urzĆdzenia w kolorystyce biaâej,
przeznaczone dla indywidualnych konsumentów. KojarzĆce siċ od lat z markĆ
Kärcher urzĆdzenia wysokociğnieniowe pozostanĆ w kolorze īóâtym.
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Niemiecka firma rodzinna Alfred Kärcher
GmbH z siedzibĆ w Winnenden koâo
Stuttgartu jest obecna na rynku juī od ponad 75 lat. To czoâowy producent urzĆdzeĕ
oraz ğrodków czyszczĆcych na ğwiecie.
W chwili obecnej urzĆdzenia Kärcher sĆ
sprzedawane juī w ponad 190 krajach,
w 40 000 punktach sprzedaīy na caâym
ğwiecie. 50 000 punktów serwisuje sprzċt
czyszczĆcy tego producenta.
Na rynku polskim Kärcher obecny jest od
1993 roku i od tego czasu prowadzi sprzedaī, serwis i marketing urzĆdzeĕ czyszczĆcych przeznaczonych do uīytku domowego
i zastosowaĕ profesjonalnych. Siedziba
gâówna firmy mieğci siċ w Krakowie, a biura
handlowe znajdujĆ siċ równieī
w Warszawie, Poznaniu oraz w Sopocie.
Najwaīniejszym czynnikiem wzrostu
Kärcher jest innowacyjnoğý firmy. 80%
urzĆdzeĕ oferowanych przez Kärcher jest
obecnych na rynku nie dâuīej niī 5 lat,
a nowatorskie rozwiĆzania opracowane
przez inīynierów Firmy zostaây objċte juī
ponad 1000 patentami. Kärcher stale
wprowadza nowe urzĆdzenia, ale równieī
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