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Niemiecka firma rodzinna Alfred Kärcher 

GmbH z siedzib  w Winnenden ko o

Stuttgartu jest obecna na rynku ju  od po-

nad 75 lat. To czo owy producent urz dze

oraz rodków czyszcz cych na wiecie.

W chwili obecnej urz dzenia Kärcher s

sprzedawane ju  w ponad 190 krajach, 

w 40 000 punktach sprzeda y na ca ym

wiecie.  50 000 punktów serwisuje sprz t

czyszcz cy tego producenta. 

Na rynku polskim Kärcher obecny jest od 

1993 roku i od tego czasu prowadzi sprze-

da , serwis i marketing urz dze  czyszcz -

cych przeznaczonych do u ytku domowego 

i zastosowa  profesjonalnych. Siedziba 

g ówna firmy mie ci si  w Krakowie, a biura 

handlowe znajduj  si  równie

w Warszawie, Poznaniu oraz w Sopocie.

Najwa niejszym czynnikiem wzrostu 

Kärcher jest innowacyjno  firmy. 80% 

urz dze  oferowanych przez Kärcher jest 

obecnych na rynku nie d u ej ni  5 lat, 

a nowatorskie rozwi zania opracowane 

przez in ynierów Firmy zosta y obj te ju

ponad 1000 patentami. Kärcher stale 

wprowadza nowe urz dzenia, ale równie

nowe grupy produktowe jak np. pompy 

i akcesoria ogrodowe.

W swoich dzia aniach stale zwi ksza na-

cisk na rozwi zania przyjazne rodowisku,

które maj  nie tylko wp ywa  na oszcz d-

no  wody i pr du  ale równie  pozwalaj

na skuteczne czyszczenie bez u ycia ja-

kichkolwiek rodków czyszcz cych. Mycie 

przy pomocy urz dze  wysokoci nienio-

wych Kärcher pozwala na oszcz dno ci wo-

dy nawet do 80% w stosunku do mycia w -

em ogrodowym, a nowatorski system ch o-

dzenia silników wod  umo liwia znaczne 

ograniczenie zu ycia energii elektrycznej. 

Warto wspomnie  te  o parownicach 

Kärcher, które pozwalaj  na czyszczenie je-

dynie przy pomocy gor cej pary, bez stoso-

wania jakichkolwiek rodków czyszcz cych.

Dzi ki temu nie zanieczyszczaj rodowiska

oraz pozwalaj  na skuteczne usuwanie bak-

terii i drobnoustrojów.

Firma Kärcher dbaj c o innowacyjno

urz dze  oraz o ochron rodowiska,

przede wszystkim kieruje si  zasad , i  naj-

wa niejsza jest pe na satysfakcja klienta. 

Ka dy konsument i ka da firma, bez wzgl -

du na to w którym miejscu na wiecie s

dokonuj  zakupu, powinni  by  zadowoleni 

nie tylko z towarów, ale tak e z obs ugi

i serwisu. Firma przykada ogromn  wag

do komfortu i atwo ci obs ugi swoich urz -

dze . W odpowiedzi na zapotrzebowania 

klientów wprowadzi a te  now  kolorystyk

produktów. Nowy, grafitowy kolor urz dze

grupy Professional, sprawia, e urz dzenia

nie brudz  si  podczas u ytkowania oraz 

nie rzucaj  si  w oczy. Z powy szych

wzgl dów s  one dedykowane przede 

wszystkim bran y hotelarskiej, restauracyj-

nej oraz firmom sprz taj cym. W najbli szej

przysz o ci Kärcher zamierza równie  wpro-

wadzi  urz dzenia w kolorystyce bia ej,

przeznaczone dla indywidualnych konsu-

mentów. Kojarz ce si  od lat z mark

Kärcher urz dzenia wysokoci nieniowe po-

zostan  w kolorze ó tym.

K Ä R C H E R prezentuje

Kärcher Sp. z o.o.

infolinia 801 811 234 lub

22 314 62 13

www.karcher.pl

ADRES FIRMY:

Szczotka akumulatorowa K 55

Urz dzenie do mycia okien WV 50 Parownica z elazkiem SC 2.600 CB
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