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Bilet Roku 2012
W piłkarskim czerwcu 2012 na czterech 
polskich stadionach: w Warszawie, Wro-
cławiu, Poznaniu i Gdańsku, bawiło się 
ponad 652 tys. kibiców z całej Europy. 
Daje to średnio ponad 43,5 tys. osób na 
każdym meczu.
Na Stadionie Narodowym w Warszawie 
byli wśród nich i nasi Partnerzy, któ-
rzy zdobyli bilety w specjalnym konkur-
sie Kärcher nagradzającym osiągnięte 
w 2011 wyniki: wzrost sprzedaży urzą-
dzeń grupy Professional, jakość serwisu, 
intensywność pokazów urządzeń Kärcher.

Gratulujemy szczęśliwcom!

Polska vs. Grecja  1:1

Polska vs. Rosja 1:1 

Niemcy vs. Włochy 1:2 

mecz Polska vs Grecja  1:1
8.06.2012 – bilety dla:
P.H.U. Scarlett
F.H.U. Górecki
AKS S. Czuba, K. Boruta Sp. J.

mecz Polska vs Rosja  1:1
12.06.2012 – bilety dla:
KER-HER M. Hermann
F.H. Technocomplex s.c.
Firma Wójcik

mecz półfinałowy Niemcy vs Włochy 1:2
28.06.2012 – bilety dla:
P.H.U. Róża
Z.U.-H. R. Czarnecka
MJM Jaroszyńscy Sp. J.

Ze statystyk Mistrzostw:

153 120 000 razy siadaliśmy przed tele-
wizorami do oglądania 24 meczów tylko 
pierwszej części Euro (średnio 6,38 mln 
widzów/mecz). 
16 234 000 widzów zgromadził przed 
telewizorami mecz Polska-Rosja. Mecz 
o awans do ćwierćfinałów Polska-Czechy  
obejrzało 15 mln 570 tys. widzów. Niewie-
lu mniej kibiców śledziło mecz otwarcia 
Polska-Grecja - 15 mln 531 tys. 
2 883 000 osób bawiło się w strefach 
kibica w miastach gospodarzach oraz 
w Krakowie. To liczba znacznie wyższa niż 
podczas poprzedniego Euro w Szwajcarii 
i Austrii i Mistrzostw Świata w RPA. 
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Od redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Komunikacja Kärcher, kierowana w 2012 do potencjalnych odbiorców naszego sprzętu 
i technologii, choć na pewno nie dorównała sile przekazu Mistrzostw Europy w Piłce  
Nożnej 2012, to jednak była zauważalna w telewizji (kampanie konsumenckie parow-
nic oraz K 5.2012 – mistrzowskiej oferty Kärcher!), w sieci internetowej (dziesiątki por-
tali tematycznych, także sportowych), w mediach społecznościowych (nasz profil na 
facebooku działa od początku roku),  w poradach kierowanych do branż na www.kar-
cher.pl i w ofercie produktów konsumenckich w sklepie internetowym eKarcher.

Tegoroczne telewizyjne i outdoorowe kampanie promocyjne pogłębiły znajomość marki 
Kärcher w Polsce. Unaoczniły także polskim konsumentom możliwość ekosprzątania: 
z dbałością o zużycie wody pitnej i energii (K 5.2012) i zapewniając higieniczną czy-
stość bez użycia środków chemicznych (parownice Kärcher). Uruchamiając profil Kär-
cher w Polsce na facebooku umożliwiamy internautom wygodną wymianę opinii nt. 
produktów Kärcher. Równocześnie facebook to doskonała platforma, by informować 
zainteresowanych o nowych aktywnościach Kärcher, np. w świecie sportu (Rajd Dakar, 
rajdy MTB).

Propozycje odpowiadające potrzebom kluczowych dla Kärcher branż są już dostępne 
na www.karcher.pl w zakładce Rozwiązania dla biznesu (dot. przemysłu, motoryzacji, 
rolnictwa, budownictwa, handlu, horeca i firm sprzątających).

Natomiast od 1.06.2012 zapraszamy do sklepu internetowego oferującego produkty do 
zastosowań domowych wprost od producenta z Niemiec! Wystarczy wpisać www.ekar-
cher.pl lub na www.karcher.pl wybrać zakładkę E-Kärcher  i kupować bez zbędnego 
biegania od sklepu do sklepu! 

Do elektronicznych nośników informacji dodajemy oczywiście nasze pismo 
KärcherNews w wersji drukowanej (oddawanej właśnie do Państwa rąk wraz z plakatem 
„Byliśmy na Euro”) i elektronicznej na www.karcher.pl.

Miłej lektury!

Redakcja Kärcher News.
Magazyn Kärcher Sp. z o.o.

Specjalne podzękiwania dla p. Artura Dużniaka z Kärcher Center Scarlett (Bielsko-Bia-
ła) za udostępnienie (z prawem do publikacji) zdjęć z ceremonii otwarcia Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej 2012, meczu Polska-Grecja oraz warszawskich dekoracji Euro. 

Zdjęcia p. Artura zdobią m.in. okładkę główną niniejszego wydania KärcherNews, są 
także zamieszczone na wkładce plakatowej Wydarzenia 2012 dodanej do aktualnego 
numeru.

Polska vs. Rosja 1:1 
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Spis treści

  6 Wydarzenia
● Ruszyła budowa Kärcher

  8 Nagrody i wyróżnienia
● Mecenas Kultury Krakowa 2010
● Gazela i Gepard Biznesu
● Złoty Medal MTP 2011 
● Produkt Wykonawcy 2012
● TopBuilder 2012
● INTERCLEAN Innovation 2012

12 Kärcher na świecie
● Dzień prasowy w Winnenden

14 Kärcher w Polsce
● Mariacka w Katowicach
● MC 50 w Słupsku

16 Kärcher Center: 
     kontynuacja

2 lata gwarancji HDS

Profesjonalistom oferujemy do końca 2012 roku wyjątkowe wa-
runki zakupu wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących 
z podgrzewanim wody (HDS)!
Większość modeli HDS z oferty 2012  możecie Państwo zakupić 
teraz z 24 miesięczną gwarancją. Więcej informacji znajdziecie 
Państwo na III okładce niniejszego wydania KärcherNews oraz 
na www.karcher.pl. Tam także, o ile zajdzie taka potrzeba,  znaj-
dziecie Państwa adresy najbliższych serwisów Kärcher.

STRONA 6

STRONA 14 STRONA 16

STRONA 12

STRONA 8
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Spis treści

FotoEuro – reportaż 24 Akcje specjalne
● Satysfakcja albo zwrot kasy
● Kärcher Floor Care 2012

28 Home & Garden
● Eco!ogic

30 Professional
● AP 100/50 M
● Odkurzacz IVC oraz IVL
● HDS-E 8/16-4M K

32 Technologie
● Jak umyć rower: poradnik Kärcher
● Czyszczenie posadzek
● Czystość w transporcie publicznym

39 24 m-ce gwarancji HDS

4 stadiony, kilometry dróg i setki euro zostawione w kasach ho-
teli i restauracji przez zagranicznych kibiców. Co jeszcze zosta-
nie po naszym Euro? Na pewno pamięć mile spędzonych chwil 
wzbogacona o zdjęcia z wydarzenia jakiego w Polsce jeszcze 
nie było! Taką dokumentację fotograficzną, dzięki uprzejmości 
uczestników i beneficjentów konkursu Kärcher pt. Bilet Euro 
2012 zamieszczamy w niniejszym wydaniu KärcherNews jako 
wkładkę plakatową! Miłego wspominania!

STRONA 24 STRONA 26 STRONA 28

STRONA 32

STRONA 37STRONA 30
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Kärcher Sp. z o.o. działa w Polsce już 19 
lat - pierwsze sześć lat funkcjonowaliśmy 
w wynajmowanych pomieszczeniach biu-
rowo-magazynowych tuż obok firm Alpha 
SA i HSD Data w Krakowie. Od 1999 dzia-
łamy we własnej siedzibie umiejscowionej 
w jednej z najbardziej dynamicznie roz-
wijającej się dzielnicy Krakowa, wokół ul. 
Jasnogórskiej (wylotowa trasa na Olkusz). 
Jednak i ta komfortowa siedziba po tylu la-
tach stałego wzrostu firmy okazała się dla 
nas niewystarczająca. Dziś Kärcher Sp. z 
o.o. buduje kolejny budynek, który umoż-
liwić ma spełnienie oczekiwań i właściwą 
obsługę klienta XXI wieku.

W dniu 18.05.2012 roku zwycięzca prze-
targu na budowę nowej siedziby Spółki 
Kärcher w Krakowie HB-Unibud SA  z Cze-
chowic-Dziedzic rozpoczął prace ziemne 
na działce sąsiadującej z obecnym budyn-
kiem Spółki. Nowo powstający budynek 
będzie miał ponad 3000 m2 powierzchni 
oraz trzy kondygnacje. Mieścić się w nim 
będzie salon Kärcher Center o powierzch-
ni sklepowej ponad 350 m2, warsztat serwi-
sowy, sala wykładowa, pomieszczenia do 
szkoleń oraz na piętrach – biura Spółki. 

Wydarzenia

budowa!

Trwa

2013
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Wydarzenia

Trwa

2012
Dzięki  proekologicznemu nastawieniu Fir-
my Alfred Kärcher GmbH & Co  ogrzewa-
nie i klimatyzowanie pomieszczeń nowego 
budynku będzie odbywało się przy wyko-
rzystaniu ciepła ziemi (pompy ciepła). Na  
działce będzie wywierconych 17 otworów 
o głębokości 150 m każdy. Budynek jest 
zaprojektowany w sposób zapewniający 
najlepsze parametry cieplne,  a tym sa-
mym oszczędności energii. Dach budyn-
ku będzie pokryty roślinnością, a wszelkie 
wycięte z konieczności drzewa zastąpione 
nowymi nasadzeniami. Budowa powinna 
się zakończyć w styczniu 2013 roku, a za-

siedlenie budynku przewidujemy w marcu 
2013 roku. 

Szczególne znaczenie ma dla nas tak-
że bardzo obszerna część szkoleniowa, 
gdzie oprócz sali wykładowej będziemy 
mieli do dyspozycji szereg pomieszczeń 
do prezentacji działania urządzeń Kärcher, 
a przede wszystkim szorowarek. Część 
serwisowa będzie przygotowana do na-
prawy i przeglądów największych urzą-
dzeń zamiatających i komunalnych marki 
Kärcher. Klienci Kärcher Center będą ob-
sługiwani w obszernych pomieszczeniach 

sklepu, gdzie będziemy mogli prezento-
wać niemal wszystkie urządzenia domowe 
i profesjonalne wraz z ich wyposażeniem.

Mam nadzieję, że budynek spełni wszyst-
kie związane z nim nadzieje i przyczyni 
się do poprawienia jakości obsługi Klienta 
i tym samym jego zadowolenia. A jest to 
główny cel realizowanej obecnie Strategii 
rozwoju koncernu do 2020 roku.

Jacek Olko
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Złoty Medal 
MTP 2011
Na Międzynarodowych Targach Kom-
technika, które odbyły się w dniach 21-
25.11.2011 firma Kärcher Sp. z o.o. otrzy-
mała Złoty Medal za nową zamiatarkę 
KM 150/500 R.

KM 150/500 R to urządzenie z nowej nad-
zwyczaj wytrzymałej linii zamiatarek prze-
mysłowych o masywnej konstrukcji, które 
skutecznie zbierają różne rodzaje śmieci od 
drobnego pyłu po gruby gruz. Niezawod-
ny, wyjątkowo mocny, przemysłowy silnik 
chłodzony wodą, stalowa rama i masywna 
konstrukcja gwarantują możliwość pracy 
nawet w najbardziej niesprzyjających wa-
runkach. Zaletą KM 150/500 R jest hydrau-
liczny napęd jezdny i hydrauliczny system 

Gazele i Gepardy 
Biznesu 2011

Co roku, w grudniu organizowane są ran-
kingi najbardziej dynamicznych polskich 
przedsiębiorstw. W grudniu 2011 firma 
Kärcher znalazła się w rankingach maga-
zynu „Europejska Firma” oraz dziennika 
„Puls Biznesu”.

Ranking Gazele Biznesu to ranking naj-
dynamiczniej rozwijających się małych 
i średnich firm. Ranking sporządzany jest 
co roku przez dzienniki ekonomiczne nale-
żące do szwedzkiej grupy Bonnier Press 
Group.  Finaliści nagradzani są tytułem 
Gazeli Biznesu. W tym roku wśród wyróż-
nionych znalazła się również firma Kärcher 
Sp. z o.o., otrzymując tytuł Gazela Biznesu 
2011.
Ranking firm branży handlowej, organizo-
wany na zlecenie Magazynu Przedsiębior-
ców „Europejska Firma” obejmuje wartość 
rynkową i jej dwuletnią dynamikę.  W grud-
niu 2011 r. wyróżnionych nagrodzono tytu-
łem Geparda Biznesu 2010.   W tej grupie 
znalazła się firma Kärcher Sp. z o.o. 

Nagrody

Mecenas Kultury 
Krakowa 2010
Dobiegła końca piętnasta edycja kon-
kursu „Mecenas Kultury Krakowa Roku 
2010”, podczas którego  złota statuetka 
w kategorii „Sponsor: za najciekawszą 
formę i efektywność mecenatu” trafiła do 
firmy Kärcher Sp z o.o. Firma już po raz 
piąty została nagrodzona statuetką Mece-
nasa Kultury Krakowa.

Marka Kärcher znana jest w Polsce głów-
nie z urządzeń  i technologii czyszczenia 
oferowanych dla szeregu branż polskiej 
gospodarki, począwszy od urządzeń wy-
sokociśnieniowych, przez odkurzacze, 
urządzenia czyszczące parą wodną, po 
szorowarki, zamiatarki, etc.

Jednak aktywność Kärcher w Polsce nie 
ogranicza się tylko i wyłącznie do działań 
biznesowych. Kärcher Sp. z o.o. bardzo 
aktywnie udziela wsparcia wybranym in-
stytucjom kultury dążąc do zapewniania 
im długofalowej pomocy, szerząc tym 
samym ideę Mecenatu Kultury Krakowa, 
propagującą rozwój współpracy środowi-
ska gospodarczego z instytucjami kultury.

Złotą Statuetkę Stańczyka autorstwa ar-
tysty rzeźbiarza Kazimierza Adamskiego 
odebrał z rąk Prezydenta Miasta Krakowa 
Dyrektor Kärcher Sp. z o.o., Jacek Olko.

Nagrody i wyróżnienia
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Nagrody

Nagrody i wyróżnienia
zamiatania. W zależności od rodzaju zasila-
nia (elektryczne Bp lub spalinowe D i LPG) 
mogą być stosowane zarówno na terenach 
zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych 
pomieszczeń takich jak magazyny czy hale 
przemysłowe. Dzięki odpornej na uszko-
dzenia, trwałej obudowie doskonale spraw-
dzają się w  najtrudniejszych warunkach.

Nowa zamiatarka KM 150/500 R przezna-
czona do zastosowania w przemyśle ma-
teriałów budowlanych, w branży obróbki 
metali, w odlewniach i innych zakładach 
z dużą ilością zanieczyszczeń jak również 
w otwartych i zamkniętych magazynach, 
przyciągnęła uwagę jurorów, którzy doce-
nili walory urządzenia.

Wyróżnienie z rąk Sekretarza Stanu i Mi-
nistra Środowiska – Stanisława Gawłow-
skiego oraz Prezesa Zarządu Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich – Andrzeja 
Byrta, odebrał Pan Wiesław Tereszko, Spe-
cjalista Sprzedaży Przemysł i Instytucje Pu-
bliczne w Kärcher Sp. z o.o.

Złoty Medal MTP, który przyznawany jest 
co roku od 1979 roku cieszy się renomą 
i dużym uznaniem wśród wystawców krajo-
wych jak również zagranicznych. 
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Nagrody

Dobiegła końca trzecia edycja konkursu 
Produkt Wykonawcy 2012, która została 
zorganizowana z myślą o poszukujących 
sprawdzonych technologii i elektronarzę-
dzi, które rozwiążą codzienne problemy 
branży budowlanej.

Jury konkursowe, w gronie którego 
znaleźli się m.in: inżynierowie, przed-
stawiciele branżowi, wykonawcy i pro-
fesjonaliści specjalizujący się w pracach re-
montowo-budowlanych, przyznało Kärcher 
NT 65/2 Tact2 tytuł Produkt Wykonawcy 
2012 w kategorii Elektronarzędzia. 

Nagrodzony w konkursie Produkt Wyko-
nawcy 2012, odkurzacz NT 65/2 Tact2 nie 
tylko spełnia potrzeby wykonawców ale 
dostarcza szeregu przydatnych rozwią-
zań, gwarantujących ukończenie prac na 
najwyższym profesjonalnym poziomie.  
Budowa odkurzacza i technologia w nim 
wykorzystana umożliwia zbieranie drob-

nego pyłu klasy M. System antystatyczny 
z uziemieniem ssawek, rur ssących, węża 
i kolanka powoduje bezpieczne odprowa-
dzanie ładunków elektrostatycznych, mo-
gących powstawać podczas odkurzania 
bardzo drobnego pyłu.

Z kolei system automatycznego oczysz-
czania filtra - TACT2  naprzemiennie 
oczyszcza połowę filtra co 7 sekund, a to 
skutecznie zapobiega spadkowi siły ssącej 
(nawet podczas odsysania bardzo dużych 
ilości pyłu) i nie wymaga przerw na oczysz-
czanie filtra podczas pracy. Dodatkowo 
urządzenie zostało wyposażone w wąż 
spustowy ułatwiający wylewanie wody ze 
zbiornika wprost do kratki ściekowej (uła-
twia pracę i oszczędza czas).

NT 65/2 Tact2 został zaprojektowany z my-
ślą o branży remontowo-budowlanej, prze-
myśle i motoryzacji.

Wyróżnione wysokociśnieniowe urządze-
nie czyszczące bez podgrzewania wody 
HD 9/50-4 Cage jest przeznaczone do prac 
w bardzo trudnych warunkach. Szereg 
rozwiązań konstrukcyjnych, chroniących 
je przed mechanicznymi uszkodzeniami, 
zwróciło uwagę jury. Urządzenie wytwarza 
ciśnienie 500 bar oraz charakteryzuje się 
wydatkiem wody na poziomie 900 l/h, gwa-
rantując dużą wydajność powierzchniową.

TopBuilder to nagroda miesięcznika Buil-
der, przyznawana najlepszym innowacyj-
nym produktom budowlanym, produktom 
IT dla budownictwa oraz realizacjom i usłu-
gom budowlanym.

Statuetki nagrodzonym w 2011 wręczali 
goście honorowi m.in.: poseł Janusz Pie-
chociński (wiceprzewodniczący Komisji 
Infrastruktury i członek Komisji Innowacyj-
ności i Nowoczesnych Technologii), Marek 
Michałowski (Prezes Polskiego Związku 
Pracodawców Budownictwa, Przewodni-
czący Rady Nadzorczej firmy Budimex).

Produkt Wykonawcy 2012 

TopBuilder 2012

Po raz czwarty, 6 grudnia 2011 roku 
odbyła się Gala TopBuilder, podczas 
której wręczono sygnowane przez mie-
sięcznik Builder nagrody TopBuilder. 
Również tym razem statuetka trafiła do 
firmy Kärcher Sp. z o.o., za wysokoci-
śnieniowe urządzenie czyszczące HD 
9/50-4 Cage.
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Nagrody

INTERCLEAN 
Innovation 2012 
Na międzynarodowych targach INTER- 
CLEAN w Amsterdamie, skierowanych do 
przedstawicieli z branży utrzymania czy-
stości, w dniu 8 maja 2012 międzynarodo-
we jury nagrodziło szorowarkę B 80 tytułem 
INTERCLEAN Innovation Award 2012 (ka-
tegoria maszyny, akcesoria i komponenty). 

Szorowarki B 80 W to urządzenia innowa-
cyjne pod wieloma względami. Wprowa-
dzeniu na rynek tych maszyn przyświecała 
idea znacznego uproszczenia i zwiększe-
nia bezpieczeństwa obsługi oraz stworze-
nia szorowarki „skrojonej na miarę”, pod 
konkretnego klienta. Uproszczeniu obsługi, 
a zarazem zapobieganiu błędom i naduży-
ciom ze strony operatora urządzenia służy 
System Inteligentnych Kluczy (KIK – patrz 
opis z lewej), za pomocą którego różnym 
osobom przydzielane są różne uprawnie-
nia w zależności od koloru posiadanego 
klucza (żółty przeznaczony jest dla obsłu-
gi, szary dla kierownika obiektu, a czerwo-
ny dla serwisanta). Ponadto urządzenia 
można wyposażyć w system precyzyjnego 
dozowania środka czyszczącego bezpo-
średnio na głowicę szczotkową – DOSE. 
Szorowarki B 80 mogą pracować w trybie 
Eco, co pozwala na obniżenie poziomu 
głośności pracy oraz zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej. Tryb Eco dodatkowo 
wydłuża maksymalny czas pracy na jed-
no ładowanie akumulatorów. Nowością na 
rynku szorowarek jest system automatycz-
nego czyszczenia zbiornika oraz system 
szybkiego napełniania zbiornika. Niewąt-
pliwą zaletą B 80 jest także nowa, uprosz-
czona regulacja położenia belki ssącej 

w postaci wygodnego w obsłudze pokrę-
tła. Ponadto we wszystkich urządzeniach 
B 80 poprawiono montaż szczotek 
i usprawniono system wymiany głowic oraz 
zmieniono pozycję dźwigni ssawy na środ-
kową, co gwarantuje wygodną obsługę 
osobom prawo i leworęcznym.
  
Dla firmy Alfred Kärcher GmbH & Co KG 
innowacyjność jest od zawsze jednym 
z najważniejszych czynników rozwoju. 
Nowatorskie rozwiązania technologiczne 
opracowane przez ponad 600 inżynierów 
i techników Kärcher zostały objęte już po-
nad 1000 patentami. 

Inteligentny Klucz Kärcher (KIK) 
umożliwia dokonanie podziału odpo-
wiedzialności i zadań pracowników.

Klucz żółty – operator
Operator wyłącznie obsługuje urzą-
dzenie. Takie funkcje jak np. zmiana 
dozowania środka czyszczącego, 
mocy turbiny itp. są niedostępne dla 
operatora.

Klucz szary – menadżer
Wprowadza istotne ustawienia para-
metrów pracy urządzenia. Może mo-
dyfikować je w zależności od potrzeb 
i zadań czyszczenia i zapisuje zmiany 
na żółtym kluczu dla operatora.

Klucz czerwony – serwisant
Serwisant z pełnym dostępem do 
wszystkich parametrów urządzenia 
może również wprowadzać zmiany 
ustawień dla klucza żółtego.

TopBuilder 2012
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Kärcher na świecie

Działania firmy Kärcher podejmowane 
w realizacji misji firmy dobrze obrazują 
takie określenia jak innowacyjność, dba-
łość o środowisko, ergonomia, wydaj-
ność i efektywność ekonomiczna. Temu 
właśnie służą rozwiązania zastosowane 
w nowych urządzeniach Kärcher, którym 
została poświęcona konferencja prasowa 
(8.09.2011) zorganizowana w siedzibie 
firmy Alfred Kärcher GmbH w Winnen-
den, w Niemczech. Konferencja zgroma-
dziła wielu zagranicznych dziennikarzy, 
a w programie spotkania znalazły się za-
równo teoretyczne prezentacje jak i poka-
zy praktyczne wchodzących właśnie na 
rynek nowych urządzeń czyszczących 
Kärcher. 

Szczególną uwagę poświęcono koncepcji 
zrównoważonego rozwoju, którą zapre-
zentował Axel Leschtar, Environmental Of-
ficer w firmie Kärcher. Mając na względzie 
społeczną odpowiedzialność biznesu 
Kärcher angażuje się zarówno w działa-

nia prospołeczne jak i te służące ochro-
nie środowiska, wykorzystując przy tym 
dostępne narzędzia, m.in. sponsorując 
szereg przedsięwzięć kulturalnych i eko-
logicznych. Wystąpienie kolejnego pre-
legenta dr. Udo Hermana, koncentrujące 
się na realizowanej przez Kärcher kon-
cepcji EcoDesign, unaoczniło gościom 
realizacje polityki prośrodowiskowej 
w całym procesie rozwoju produktu. 
Ochrona środowiska to jeden z prioryte-
tów firmy Kärcher i dlatego przy projekto-
waniu nowych produktów, wyborze tech-
nologii produkcji i planowaniu współpracy 
z dostawcami, aspekty związane z ochro-
ną środowiska odgrywają tak niezwykle 
ważną rolę.

Jednak w głównej mierze konferencja 
prasowa była poświęcona konkretnym no-
wościom produktowym, które wpisują się 
w koncepcje zrównoważonego rozwoju, 
w tym  koncepcję EcoDesign. Idealnym 
tego przykładem jest zaprezentowana 

przez Produkt Managera Giles’a Troff’a 
nowa szorowarka B 40 C-W, urządzenie 
stworzone z myślą o sprostaniu szczegól-
nym wymaganiom klientów w zakresie ła-
twości obsługi i ochrony przed możliwymi 
błędami operatora (System Inteligentnych 
Kluczy KIK).  Bardzo dużym zaintereso-
waniem wśród uczestników spotkania cie-
szyła się prezentacja nowych urządzeń 
wysokociśnieniowych z podgrzewaniem 
wody klasy compact. Wyczerpująco o 
innowacyjnych rozwiązaniach proekolo-

Dzień prasowy
w Winnenden
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gicznych zastosowanych w nowych HDS 
opowiadał Produkt Manager Volker Ste-
igauf. Jako ostatni urządzenia Kärcher 
prezentował Peter Kempf, Produkt  Mana-
ger zamiatarek, który przedstawiał nowy 
system zamiatania wzbogacony szere-
giem nowatorskich rozwiązań, jak np. 
system pływającej szczotki z możliwością 
regulacji siły nacisku, czy system spryski-
wania wodą zapobiegający rozprzestrze-
nianiu się drobnego pyłu.
Przedstawiane na ubiegłorocznej kon-
ferencji nowe urządzenia Kärcher są już 
dostępne w Polsce.

Magdalena Kwoka

Kärcher na świecie



KÄRCHERNEWS

14

Kärcher w Polsce

Mariacka w Katowicach
20 marca 2012 na ulicy Mariackiej w Kato-
wicach miała miejsce wiosenna akcja „Po-
sprzątajmy Mariacką” zainicjowana przez 
Zakłady Usługowe  EZT SA z Sosnowca. 
Do akcji „pucowania” jak pisze organizator 
„mógł przyłączyć się każdy mieszkaniec 
Katowic. Tego dnia po Mariackiej spłynęło 
aż 1500 litrów wody, na deptak wjechały 
maszyny sprzątające, a także kilkunasto-
osobowa ekipa profesjonalnych pracowni-
ków ze specjalnymi środkami i sprzętem” 
– profesjonalnymi urządzeniami czyszczą-
cymi Kärcher.

Akcja „Posprzątajmy Mariacką” w Kato-
wicach została przeprowadzona między 
godz. 10.00 a 13.00. Do wysprzątania było 
ok. 6.000 m² powierzchni.  Na wstępie 
z usunięciem wszelkiego rodzaju zanie-
czyszczeń po zimie, doskonale poradziły 
sobie zamiatarka miejska MC 50, zamiatar-
ka KM 100/100 R LPG oraz mniejsze za-
miatarki KM 75/40 WP i KM 70/20.  Na ko-
niec przystąpiono do usuwania zabrudzeń 
takich jak graffiti i tłuste plamy, przy po-
mocy urządzeń wysokociśnieniowych HD 
1050 B i urządzeń z podgrzewaniem wody 
HDS 801 B. Akcja trwała 3 godziny. Każdy 
mieszkaniec Katowic mógł przyglądać się 
pracy profesjonalistów z EZT jak i ocenić 
efekty czyszczenia urządzeniami Kärcher. 

Firmy EZT S. A. i Kärcher Sp. z o.o. łączy 
od dawna bliska współpraca w branży 
utrzymania czystości. W roku 2010 firma 
Kärcher otrzymała od firmy EZT wyróżnie-
nie „Solidny Partner” za dotychczasową 
współpracę.
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Kärcher w Polsce

Mariacka w Katowicach MC 50 w Słupsku
Na ulice Słupska wyjechała nowoczesna 
zamiatarka miejska Kärcher MC 50. Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. kontynuując proces wymiany sprzętu 
na nowoczesny, zainwestowało w uniwer-
salne urządzenie wielozadaniowe: MC 50, 
gdzie moduł zamiatający można zastąpić 
pługiem śnieżnym lub zestawem do kosze-
nia trawy, dzięki czemu urządzenie może 
być wykorzystywane przez cały rok.

Dużą zaletą zamiatarki są jej niewielkie 
gabaryty (szerokość urządzenia to 1,09 
m) oraz przegubowa konstrukcja. Promień 
skrętu wynoszący jedynie 70 cm, pozwa-
la na bardzo swobodne poruszanie się po 
zagospodarowanym terenie. MC 50 dosko-
nale sprawdza się w wąskich uliczkach, 
alejkach parkowych, na chodnikach czy 
w ruchliwych strefach ruchu pieszego. 
Model Advanced MC 50 posiada napęd 
na cztery koła i jest  wyposażony w silnik 
diesela 19,2 kW, dzięki czemu bez proble-
mu porusza się po terenie o nachyleniu do 
25%. MC 50 jest wyposażone w przyjazny 
dla środowiska silnik STAGE IIIA. Szero-
kość zamiatania MC 50 wynosząca od 
140 do 200 cm (po doposażeniu w trzecią 
szczotkę) zapewnia bardzo wysoką wydaj-
ność pracy już przy jednokrotnym przejeź-
dzie.

W nowej zamiatarce znacznie udoskona-
lono system zamiatania – szczotki umo-
cowane zostały w sposób pływający, 
a automatyczna regulacja docisku przy po-
mocy systemu odciążającego pozwala na 
mniejsze zużycie szczotek oraz innych ele-
mentów eksploatacyjnych. Do osiągnięcia 
maksymalnych parametrów pracy wystar-
czy ¾ mocy silnika, co znacznie zmniejsza 
zużycie paliwa, a co za tym idzie także 
ilość spalin. Urządzenie jest więc nie tylko 
przyjazne dla środowiska, ale również po-
zwala na optymalizację kosztów eksploata-
cyjnych.

Słupsk to pierwsze polskie miasto, gdzie 
o czystość ulic dba MC 50. Teraz czas na 
kolejne!
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Kärcher Center

W dniu 16.11.2011 we Wrocławiu odbyło 
się uroczyste otwarcie kolejnego w Polsce 
– już piątego Kärcher Center. Jest to drugi 
wzorcowy salon sprzedaży urządzeń Kär-
cher, którego właścicielem jest Kärcher 
Sp. z o.o. Nowy Kärcher Center ma po-
wierzchnię prawie 220 m2, na który skła-
da się salon sprzedaży, magazyn, serwis 
oraz część biurowa. 
W uroczystości otwarcia Kärcher Center 
Wrocław wzięli udział między innymi fir-
my partnerskie z Wrocławia, klienci oraz 
przedstawiciele czasopism Auto Napra-
wa, Auto Export i wydawnictwa Motor-
-Presse Polska. Ceremonię otwarcia po-
prowadził Dyrektor Zarządu Kärcher Sp. z 
o.o. Pan Jacek Olko. 

Salon Kärcher Center Wrocław, który znaj-
duje się przy jednej z głównych ulic Wro-
cławia, Legnickiej 55, po kilku miesiącach 
działalności stał się rozpoznawalnym 
miejscem we Wrocławiu. Kärcher Center 
odwiedzają zarówno klienci indywidualni 
poszukujący urządzeń do zastosowania 
w gospodarstwie domowym jak i przedsta-

wiciele firm z branż takich jak budownic-
two czy motoryzacja, zainteresowanych 
kupnem urządzeń profesjonalnych. Coraz 
większa ilość odwiedzających Kärcher 
Center klientów potwierdza słuszność idei 
tworzenia wzorcowych salonów sprzeda-
ży urządzeń Kärcher. Pełen asortyment 
urządzeń, akcesoriów, chemii oraz oferta 
serwisowa sprawiają, że nawet bardzo wy-
magający klient będzie w pełni usatysfak-
cjonowany. Przestronny salon umożliwia 
również prezentację działania większości 
urządzeń domowych. Dzięki takim akcjom 
jak Dni Otwarte (np. 24-26.05.2012), klien-
ci którzy dotąd nie znali produktów marki 
Kärcher, mają możliwość bezpośredniego 
sprawdzenia jak funkcjonalne i skuteczne 
są urządzenia i akcesoria Kärcher. Okre-
sowe promocje organizowane w salonie 
Kärcher Center Wrocław pozwalają także 
nabyć produkty Kärcher w atrakcyjnych 
cenach lub z jeszcze pełniejszym niż 
standardowe, wyposażeniem.

Kärcher Center Wrocław świadczy usługi 
serwisowe, również na wyjeździe. Umożli-

KÄRCHER CENTER

Kärcher Center: kontynuacja

WROCŁAW
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wia to szybką i sprawną obsługę klientów, 
którzy  nie mają możliwości przetranspor-
towania swoich urządzeń do punktu ser-
wisowego. Salon sprzedaży organizuje 
również pokazy pracy urządzeń profesjo-
nalnych, dzięki którym klient może bez-
pośrednio przekonać się o skuteczności 
działania urządzeń marki Kärcher. 

KÄRCHER CENTER WROCŁAW
ul. Legnicka 55F
54-203 Wrocław
tel: 71 349 19 23,
fax: 71 356 86 35
karchercenter-wroclaw@karcher.com.pl
pon.- pt. 9:00 - 17:00

Kärcher Center
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Kärcher Center

19.01.2012 miało miejsce uroczyste otwar-
cie drugiego Karcher Center w wojewódz-
twie śląskim. To Kärcher Center Ocean 
w Częstochowie. Salon wraz z serwisem 
urządzeń Kärcher znajduje się bezpośred-
nio przy trasie DK1. Powierzchnia około 
200 m2 oraz duży parking dla klientów za-
pewniają każdemu komfort zakupów.

Firma OCEAN od 1996 roku zajmuje się 
sprzedażą urządzeń Kärcher, co gwaran-

tuje, iż w Kärcher Center Ocean każdy 
klient zostanie obsłużony należycie. Firma 
oferuje:
– pełen profesjonalizm w doborze odpo-
wiedniej technologii czyszczenia do kon-
kretnych potrzeb kupujących,
– najwyższą jakość serwisu gwarancyjne-
go jak i pogwarancyjnego,
– dostępność „od ręki” pełnej gamy urzą-
dzeń Karcher dla klientów indywidualnych 
jak i dla przemysłu, 

– prezentację urządzeń oraz wymagane 
przeszkolenie.

KÄRCHER CENTER OCEAN
ul. Wojska Polskiego 63
42-200 Częstochowa
tel: (34) 363-00-30, fax: (34) 360-00-13
biuro@karchercenter-ocean.pl
www.karchercenter-ocean.pl

pon.- pt. 8:00 - 18:00, Sob. 9:00 - 14:00

Krakowska firma współpracująca z Kär-
cher Sp. z o.o. od lat 90tych XX w. - PROFI 
Sp. J. z dniem otwarcia 25.04.2012 prze-
kształciła się w Kärcher Center PROFI 
i zaprasza do salonu sprzedaży przy ul. 
Balickiej 79 A. To już drugi Kärcher Center 
w królewskim mieście Krakowie!

KÄRCHER CENTER PROFI
ul. Balicka 79A
30-149 Kraków
tel: 12 637 66 35, fax: 12 637 66 35
biuro@profikarcher.com.pl
www.profikarcher.com.pl

pon.- pt. 8:00 - 17.00, Sob. 9:00 - 13.00

KÄRCHER CENTER

KÄRCHER CENTER

OCEAN

PROFI
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Kärcher Center MJM Jaroszyńscy otwarte! 
Stało się to dnia 22.02.2012, w 20 roczni-
cę otrzymania pierwszej autoryzacji Alfred 
Kärcher GmbH (luty 1992). Bowiem firma 
MJM działająca od 1983, teraz przystąpiła 
do globalnej sieci Kärcher Center. Właści-
ciele Maria i Marek Jaroszyńscy powitali 
na uroczystym otwarciu Dyr. Kärcher Sp. z 
o.o. Jacka Olko oraz Dyr. R. Nęcka, a tak-
że licznie zaproszonych gości: Burmistrza 
Łomianek, kluczowych klientów, pracow-
ników firmy wraz z rodzinami i szerokie 
grono znajomych!

Były przemowy, kwiaty, toast za powo-
dzenie, ciepłe i zimne przekąski. I pięk-
ny obiekt wg koncepcji p. Filipa Jeśmia-
nowicza, która zgodnie z życzeniem pp. 
Jaroszyńskich musiała m.in. uwzględnić 
istniejące na posesji drzewo - wieloletni 
piękny świerk. Budynek musiał spełniać 
konkretne wymagania: duży salon sprze-
daży (ok. 200 m2 ), obszerny serwis (hala, 
magazyn i recepcja serwisu to razem po-
nad 200 m2), magazyn wysokiego skła-
dowania towarów handlowych (ok. 300 
miejsc paletowych). Obiekt wyposażono 
również w dwie myjnie wewnątrz budyn-
ku. Jedna tzw. brudna przeznaczona jest 
dla serwisu – mycie urządzeń przed i po 
naprawie, czyszczenie elementów grzew-
czych urządzeń HDS itp. Druga myjnia 
służy do demonstracji działania urządzeń 
wysokociśnieniowych zarówno w cza-
sie przeprowadzania przeglądów zero-
wych przy sprzedaży nowych myjni oraz 
do sprawdzania urządzeń odbieranych 

z naprawy. Łączna powierzchnia użytko-
wa budynku wynosi ok. 1100 m2 i obej-
muje także komfortowe pomieszczenia 
biurowe, salę konferencyjną i pomiesz-
czenia socjalne. Budynek przystosowany 
jest do obsługi osób niepełnosprawnych. 
A w planach firmy jest jeszcze urucho-
mienie zewnętrznego stanowiska myjni 
samoobsługowej. Na zewnątrz na klien-
tów czeka parking na 15 samochodów. 
Wewnątrz posesji jest jeszcze 8 miejsc 
parkingowych na potrzeby firmy. Kärcher 
Center MJM Jaroszyńscy usytuowany 
jest w przemysłowej dzielnicy Łomianek. 
W chwili obecnej w pobliżu budowany jest 
wiadukt na trasie E7 (droga na Gdańsk), 
rondo oraz centrum handlowe Auchan.

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY
ul. Brukowa 4
05-092 Łomianki
Centrala: 22 380 62 00
Dział handlowy: 22 380 62 10 do 13

Recepcja serwisu: 22 380 62 20
Fax: 22 380 62 38
biuro@karchercenter-mjm.pl
www.karchercenter-mjm.pl

pon.- pt. 8:00 - 18.00, sob. 9:00 - 14.00

Kärcher Center

KÄRCHER CENTER
MJM JAROSZYŃSCY

PROFI
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Kärcher Center

KÄRCHER CENTER KERPOL

Miło nam poinformować, iż 16.06.2012 
w Szczecinie odbyło się uroczyste otwar-
cie Kärcher Center Kerpol. Po prawie 20 
letniej współpracy firmy Kerpol z Kärcher 
Sp. z o.o. (od 1993) otrzymaliśmy status 
Kärcher Center. Dotychczasowy salon 
przy ul. Struga 31F, został powiększony 
i tak zaaranżowany, aby odpowiadał no-
wym standardom. Na zewnątrz aranżacje 
zaprojektował nasz szczeciński architekt, 
w środku natomiast rozmieszczenie urzą-
dzeń zostało zaplanowane wg projektów 
autorstwa specjalistów z Alfred Kärcher 
GmbH. Naszym klientom proponujemy 
również dodatkową powierzchnię wysta-
wową i demonstracyjną na zewnątrz.

W uroczystości otwarcia wzięli udział ze 
strony Karcher Sp z o.o. Dyrektor Zarządu 
Jacek Olko i Dyrektor ds. Sieci Dealerskiej 
Rafał Nęcek. Nie zabrakło również klien-
tów i przedstawicieli firm współpracują-
cych, rodziny oraz przyjaciół. Budowa 
Kärcher Center Kerpol w Szczecinie dała 
nam dużo satysfakcji, a teraz daje szersze 
możliwości rozwoju. 

Agnieszka i Michał Mierzowiec

KÄRCHER CENTER KERPOL
ul. Struga 31F 
70-777 Szczecin 
tel: 91 464 36 40 
fax: 91 462 96 00 
biuro@kerpol-karcher.pl 

pon.- pt. 9:00 - 17:00, sob. 9:00 - 13:00
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Kärcher Center

KÄRCHER CENTER GDAŃSK

1.06.2012 odbyło się uroczyste otwarcie 
Kärcher Center Gdańsk - 10 salonu sie-
ci Kärcher Center w Polsce, a zarazem 
3, obok Krakowa i Wrocławia, należącego 
do Kärcher Sp. z o.o.
 
Na uroczystość otwarcia w Gdańsku 
zostały zaproszone m.in. przedsiębior-
stwa komunalne (utrzymanie przestrzeni 
publicznej: drogi, zieleń, parki, obiekty 
publiczne), firmy budowlane, przemysłu 
stoczniowego oraz świadczące usługi 
profesjonalnego czyszczenia z Trójmiasta 
i okolic. To obecni bądź potencjalni użyt-
kownicy produktów Kärcher,  którzy wraz 
z otwarciem Kärcher Center w Gdańsku 
zyskują jeszcze lepszy dostęp do oferty, 
doradztwa i serwisu Kärcher. W otwarciu 
salonu Kärcher Center Gdańsk wzięły 
również udział lokalne firmy dealerskie, 
od lat współpracujące z Kärcher Sp. z o.o. 
w dystrybucji produktów marki Kärcher. 
Zaproszonych gości powitał Dyrektor 
Kärcher Sp. z o.o. – p. Jacek Olko, który 
wraz z Dyrektorem Sieci Dealerskiej p. Ra-
fałem Nęckiem oraz Koordynatorem Sieci 
Dealerskiej p. Maciejem Dahlke, dokonał 
uroczystego przecięcia wstęgi. 

Na łączną powierzchnię nowo otwar-
tego Kärcher Center Gdańsk (250 m²) 
składają się: salon sprzedaży, magazyn, 

pomieszczenia serwisu oraz część biu-
rowa. Powierzchnia salonu pozwala na 
przestronną ekspozycję niemal komplet-
nej oferty produktowej Kärcher co odpo-
wiada standardom wzorcowego sklepu 
Kärcher Center. Przeszkoleni pracownicy 
służą profesjonalnym doradztwem przy 
doborze odpowiednich produktów i tech-
nologii. Natomiast serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny to zapewnienie facho-
wej obsługi technicznej podczas eksplo-
atacji urządzeń przez klienta. Salon Kär-
cher Center Gdańsk usytuowany jest na 

ul. Partyzantów 76, obok ul. Słowackiego 
prowadzącej z obwodnicy trójmiasta do 
centrum dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz.

KÄRCHER CENTER GDAŃSK
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańsk
tel: 58 500 00 11
fax: 58 500 00 22
karchercenter-gdansk@karcher.com.pl

pon.- pt. 9:00 - 17:00
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Kärcher Center

W dniu 18.07.2012 r o godzinie 12:00 od-
było się uroczyste otwarcie Kärcher Cen-
ter AAT RenKar sp. z o.o. (Kraków, ul. Ło-
wińskiego 9) połączone z Jubileuszem 20 
- lecia firmy AAT RenKar. Na uroczystość 
przybyło wielu wspaniałych naszych klien-
tów - przyjaciół i ludzi, których poznaliśmy 
w trakcie tych 20 lat prowadzenia firmy. 
Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli 
Dyrekcji i pracowników Kärcher Sp. z o.o. 
na czele z Dyrektorem Jackiem Olko i Dy-
rektorem Jarosławem Moskałą. 

Prezes zarządu AAT RenKar, Andrzej Ma-
zik dokonał otwarcia uroczystości przed-
stawiając krótką informację o dziejach 
firmy oraz podziękował zaproszonym go-
ściom za przybycie, a pracownikom firmy 
AAT RenKar za długoletnią dobrą pracę 
i przygotowanie na otwarcie nowego wize-
runku firmy Kärcher Center AAT RenKar. 

Szczególne wyrazy uznania i podziękowa-
nia złożył pracownikom Kärcher Sp. z o.o. 
Panu Marcinowi Dahlke i Panu Marcinowi 
Gawinowi za współudział w przygotowa-
niu tego otwarcia. 
Bardzo ciepłe i miłe słowa dla firmy skie-
rował Pan Dyrektor Jacek Olko, który przy-
znał, że firma AAT RenKar Sp. z o.o. miała 
olbrzymi wkład w budowę wizerunku mar-
ki Kärcher w Polsce. Pan Dyrektor Olko 
dokonał wręczenia Certyfikatu i statuetki 
dla firmy pod jej nowym szyldem: Kärcher 
Center. 
Wśród zaproszonych gości obecny był 
V-ce Prezydent Krakowa Pan Krzysztof 
Adamczyk oraz Burmistrz Niepołomic Pan 
Roman Prak z małżonką. 
Miło było nam gościć Prezesów dużych 
firm ze strefy ekonomicznej Niepołomic 
na czele z Dyrektorami z Coca-Coli, Sil-
gan White Cap i Staco, oraz bardzo wielu 

wspaniałych właścicieli firm, które z nami 
współpracują.
Otrzymaliśmy od wielu gości listy gra-
tulacyjne z wyrazami uznania za profe-
sjonalizm i rzetelność w kształtowaniu 
pozytywnego oblicza naszej firmy wraz 
z życzeniami pomyślności i sukcesów 
w realizacji wyzwań z tak wielką pasją jak 
dotychczas. Otrzymaliśmy od naszych 
gości ogromną ilość kwiatów i prezen-
tów, które obecnie zdobią wnętrze salonu 
sprzedaży. W trakcie uroczystości goście 
oglądali i podziwiali produkty Kärcher oraz 
częstowali się smacznymi przekąskami, 
a swoim pięknym śpiewem umilały czas 
Panie Krystyna Tyburowska i Sylwia Lo-
renz.
 
W dniu 19.07.2012 odbyła się dalsza 
część uroczystości obchodów Jubileuszu 
firmy i otwarcia Kärcher Center AAT Ren-
Kar z udziałem naszych długoletnich part-
nerów handlowych. 
Przybyli goście oglądali i podziwiali nowy 
image firmy, oraz zapoznali się z naj-
nowszym asortymentem produktów firmy 
Kärcher. Następnie z uwagi na bliską zna-
jomość wszyscy biesiadowali i ucztowali 
do godzin wieczornych w miłej rodzinnej 
atmosferze. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przy-
byłym na tę uroczystość za miłe słowa 
i ciepłą, radosną atmosferę tego dnia. 

Maria i Andrzej Mazik

KÄRCHER CENTER
AAT RENKAR
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Kärcher Center ‘miasto’ czy ‘firma’?
Sprawdź czy w Twoim mieście jest już otwarty Kärcher Center?

Na pierwszy rzut oka, w nazewnictwie sieci sklepów Kärcher Center w Polsce brakuje konsekwencji. Raz Kärcher Center 
łączony jest z nazwą miasta (Kraków, Wrocław, Gdańsk), innym razem z nazwą własną firmy (m.in. Ocean, Kerpol).  A wyja-
śnienie jest proste – salony Kärcher Center opisane nazwą miejscowości to sklepy własne Kärcher Sp. z o.o., a np. Kärcher 
Center MJM Jaroszyńscy to salon, którego właścicielem jest niezależny podmiot gospodarczy, ale współpracujący od lat 
z Kärcher Sp. z o.o. w dystrybucji produktów Kärcher w Polsce. Jednocześnie różne właścicielstwa nie negują idei sieci Kär-
cher Center – wszystkie salony gwarantują  spójną i jednorodną prezentację kompletnej oferty Kärcher, profesjonalne doradz-
two i sprzedaż aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Gdziekolwiek klient trafi, tam bez problemu odnajdzie się wśród 
szerokiej oferty Kärcher, a obsłużony zostanie znakomicie! Nieistotne czy w nazwie występuje miasto czy nazwa własna firmy, 
w każdym salonie Kärcher Center odnajdziecie się Państwo we wnętrzach jak prezentowane poniżej.
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Akcje specjalne

Kärcher poleca parownice - urządzenia czyszczące gorącą 
parą wodną - doskonałe w dbałości o utrzymanie higieny w ca-
łym domu. Parownice Kärcher można stosować do czyszczenia 
podłóg, ścian, okien i innych twardych powierzchni w domu 
bez użycia środków chemicznych. Dzięki nim dużo łatwiej za-
dbać o czystość w kuchni, gdyż usuwają one wszystkie tłuste 
zanieczyszczenia (rozpuszczane są gorącą parą wodną i zbie-
rane bawełnianą ściereczką). Równie skuteczna jest para wodna 
podczas czyszczenia armatury kuchennej i łazienkowej, zlewu 
(z zastosowaniem dyszy punktowej), płyty grzejnej lub kaloryfe-
rów. Trzeba pamiętać, że stosując zwykłe metody czyszczenia 
brud często zostaje usunięty tylko powierzchownie, natomiast 
para podgrzana do temperatury 140-145 0C wnika do najmniej-
szych szczelin i odrywa, nawet te najtrudniejsze do usunięcia, 
cząstki brudu, dezynfekując przy tym całą powierzchnię.

Parownice Kärcher są produktami naprawdę przyjaznymi środo-
wisku. Technologia czyszczenia parowego nie dość, że nie wy-
maga stosowania czyszczących środków chemicznych, to rów-
nocześnie ogranicza zużycie wody wykorzystywanej w pracach 
porządkowych, a sam czas sprzątania może skrócić nawet o po-
łowę! Parownice Kärcher zabezpieczone są przed nieostrożnym 
uruchomieniem (np. przez dzieci) oraz posiadają zawory bez-
pieczeństwa, które uniemożliwiają otwarcie zbiornika pod ciśnie-
niem. Spełnianie przez parownice Kärcher norm bezpieczeństwa 
poświadczają międzyna rodowe certyfikaty. 

Satysfakcja albo zwrot kasy
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Celem programu jest zapewnienie użytkownikom parownic Kär-
cher pełnego zadowolenia z zakupu. W przypadku braku satys-
fakcji z użytkowania parownicy nabywca będzie miał możliwość 
zwrotu urządzenia na zasadach określonych w regulaminie 
programu (dostępny od września 2012 na www.karcher.pl, oraz 
www.parownica.pl). Zwrot możliwy będzie w terminie 14 dni od 
daty zakupu.

Organizator – Kärcher Sp. z o.o. zwróci kwotę brutto zakupu pro-
duktu widniejącą na załączonym do przesyłki dowodzie zakupu. 
Kwota zostanie zwrócona w postaci przelewu na rachunek ban-
kowy wskazany przez klienta.

Dodatkowe informacje o programie SATYSFAKCJA ALBO 
ZWROT KASY będą udzielane również pod numerem   infolinii 
Kärcher: 801 811 234 lub 22 314 62 13 (numer dostępny z tele-
fonów komórkowych). Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 - 18:00.

Zapraszamy do udziału!
Satysfakcja gwarantowana!

Akcje specjalne

Kärcher zaprasza do udziału w specjalnym programie promocyjnym parownic domowych: SATYSFAKCJA ALBO ZWROT 

KASY – PAROWNICE KÄRCHER. Program dotyczy wybranych modeli urządzeń, trwa od 1.09.2012 do 31.12.2012 i kie-

rowany jest do wszystkich polskich konsumentów. Więcej informacji na www.parownica.pl.
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Akcje specjalne

Wychodząc naprzeciw potrzebom profesjonalistów Kärcher za-
chęca do zakupu szorowarek i zamiatarek podczas akcji Kärcher 
Floor Care oferując wraz z zakupem urządzenia poszerzoną, bez-
płatną opiekę serwisową. 

Akcją Kärcher Floor Care 2012 objęte są wybrane, wyłącznie 
nowe urządzenia Kärcher (B 60 W, B 80 W, B 90 R, KM 75/40 W, 
KM 85/50 W, KM 90/60 R, KM 100/100 R we wszystkich dostęp-
nych wersjach zasilania i/lub wyposażenia), zakupione  w okresie 
od 1.06.2012 do 31.12.2012 w salonach Autoryzowanych Part-
nerów Handlowych Kärcher na terenie całej Polski. Zakres usług 
serwisowych dostosowanych do konkretnego modelu urządzenia 
zakupionego w akcji jest realizowany w oparciu o Voucher Serwi-
sowy Kärcher Floor Care nabywany wraz z zakupem urządzenia 
objętego akcją (ważny 1 rok od daty zakupu aż do końca okresu 
gwarancyjnego tego urządzenia) i obejmuje:
1. przegląd gwarancyjny oraz wymianę fartuchów i listew ssących 
szorowarek B 60 W, B 80 W, B 90 R, a także miesięczny zapas 
(objętość podana na Voucherze Serwisowym) RM 69 ASF silnego 
alkaicznego środka do czyszczenia podstawowego, który usuwa 
uciążliwe zanieczyszczenia olejowe, ze smaru, sadzy oraz mine-
ralne.
2. przegląd gwarancyjny zamiatarek spalinowych (P / LPG) KM 
75/40 W, KM 85/50 W, KM 90/60 R, KM 100/100 R i urządzeń ba-
teryjnych (Bp) KM 75/40 W, KM 85/50 W, KM 90/60 R, KM 100/100 
R, a także wymianę szczotki bocznej (w KM 74/40 W) i szczotki 
głównej walcowej (w KM 85/50 W, KM 90/60 R,  KM 100/100 R).

Posiadacz Vouchera Serwisowego może go zrealizować w jednym 
z Autoryzowanych Warsztatów Naprawczych Kärcher:

• przekazując Voucher Serwisowy;
• okazując dokument zakupu urządzenia objętego Akcją Promo-

cyjną;
• okazując ważny dokument gwarancyjny urządzenia objętego 

Akcją.

Lista Autoryzowanych Partnerów Handlowych i Warsztatów Na-
prawczych Kärcher oraz Aktualny pełny regulamin Akcji Kärcher 
Floor Care dostępny jest na www.karcher.pl oraz w siedzibie Kär-
cher Sp. z o.o. i u Autoryzowanych Partnerów Handlowych na te-
renie całej Polski. 

Kärcher Floor Care 2012
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Akcja Kärcher Floor Care obejmuje prowadzone ręcznie szorowar-
ki Kärcher z odsysaniem wody B 60 i B 80 W, które charakteryzu-
ją się wysoką wydajnością powierzchniową i trwałą, niezawodną 
konstrukcją. W celu maksymalnego dopasowania urządzeń do 
indywidualnych potrzeb użytkownika powstał konfigurator, dzięki 
któremu zamawiając szorowarkę można wybrać te rozwiązania, 
które sprawdzą się w danym obiekcie najlepiej.

B 60 W przeznaczone do utrzymania w czystości średniej wiel-
kości powierzchni (od 1000 do 2500 m2) dostępne są w wersjach 
z zasilaniem sieciowym (Ep) oraz bateryjnym (Bp).
B 80 W przeznaczone są do utrzymania w czystości dużych po-
wierzchni (od 1500 do 3000 m2) zazwyczaj zarezerwowanych dla 
urządzeń samojezdnych. Szorowarka B 80 W zwyciężyła w ka-
tegorii maszyn, akcesoriów i komponentów w konkursie INTERC-
LEAN Innovation 2012 w bieżącej edycji targów INTERCLEAN 
w Amsterdamie.
B 90 R to kompaktowa, samojezdna szorowarka z fotelem dla 
operatora charakteryzująca się łatwością manewrowania i ob-
sługi. Dzięki wymiennym głowicom (szczotki walcowe lub tarczo-
we) można łatwo dopasować urządzenie do rodzaju i wielkości 
czyszczonej powierzchni (wymiana bez jakichkolwiek narzędzi, 
wystarczy nacisnąć pedał by zdjąć głowicę). Panel kontrolny 
B 90 R został wyposażony w pokrętło Easy z czytelnym oznakowa-
niem najważniejszych funkcji urządzenia.

Zamiatarki objęte Akcją Kärcher Floor Kärcher to urządzenia wy-
korzystujące przerzutową metodę zamiatania zapewniającą mak-
symalne wykorzystanie pojemności zbiornika śmieci. Wyposażone 
w napęd jezdny, funkcję odsysania (bezpyłowe zamiatanie) są do-
stępne w wersjach bateryjnych (Bp) i spalinowych (P / LPG).

Ręczna, bardzo zwrotna zamiatarka KM 75/40 W z trakcją jezd-
ną przeznaczona jest do utrzymania czystości powierzchni do 
600 m2. Model zasilany bateryjnie można stosować także wewnątrz 
pomieszczeń zamkniętych. Pojemność zbiornika zanieczyszczeń 
to 40 l. Także kolejna prowadzona ręcznie KM 85/50 W z trakcją 
jezdną gwarantuje wysoką wydajność zamiatania średniej wielko-

ści powierzchni (900 m2). Dzięki funkcji odsysania i poliestrowe-
mu filtrowi wielkopowierzchniowemu zamiata niemal bezpyłowo. 
Dostępna jest w wersji napędzanej silnikiem spalinowym (P) lub 
elektrycznym (Bp). Pojemność zbiornika zanieczyszczeń: 50 l. 
KM 90/60 R z fotelem dla operatora doskonale radzi sobie na  po-
wierzchniach do 1500 m2 (Bp także wewnątrz budynków). Prze-
rzutowa metoda zamiatania zapewnia niemal 100% wykorzystanie 
pojemności dwóch zbiorników po 30 l.
Komfortowa (system Easy Operation) zamiatarka z fotelem dla 
operatora KM 100/100 R z hydraulicznym napędem  roboczym 
i jezdnym, oraz pneumatycznym sterowaniem szczotki bocznej 
(podnoszenie/opuszczanie) to gwarant skuteczności czyszczenia 
powierzchni sięgających 2500 m2. Dostępna w wersji spalinowej 
(P / LPG) i bateryjnej Bp (wersja Bp także dla pomieszczeń za-
mkniętych). Pojemność zbiornika zanieczyszczeń to 100 l.
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Home & Garden

Eco!ogic: na nasze czasy
Skutecznie, z troską o środowisko. To priorytety Kärcher. Urządzenia z nowej linii Eco!ogic charakteryzują się wyjątkowo trwałą, nieza-
wodną konstrukcją, doskonałą wydajnością, wysoką skutecznością oraz jednocześnie niskim poborem energii elektrycznej 
i niewielkim zużyciem wody. Nie tylko obniża to koszty eksploatacji, ale także pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.  

Niskie zużycie wody
Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów natural-
nych, dlatego linia urządzeń Kärcher eco!ogic pozwa-
la na ograniczenie jej zużycia. 

Oszczędność energii
Urządzenia pracując w trybie eco! pobierają o 20% 
mniej energii elektrycznej. Oznacza to mniejsze koszy 
dla portfela i dla środowiska. 

Oszczędność wody pitnej
Urządzenia wysokociśnieniowe eco!ogic mogą wyko-
rzystywać do mycia wodę użytkową zamiast drogiej 
wody pitnej.

Mniejsze zanieczyszczenie wody
Biodegradowalne środki czyszczące Kärcher pozwa-
lają ograniczyć zanieczyszczanie wody.

Odpowiedni dobór materiałów do zastosowań
Kärcher dba o dobór wysokiej jakości surowców. Do 
produkcji urządzeń eco!ogic nie stosuje szkodliwych 
dla zdrowia materiałów jak ftalany czy PCV. 

Zredukowane zużycie materiałów
Urządzenia eco!ogic wykonane są z przyjaznych śro-
dowisku materiałów np. podlegające recyklingowi two-
rzywo sztuczne czy tektura FSC stosowana do pako-
wania (brak styropianu).

Mniejszy hałas
Wybrane modele urządzeń z linii eco!ogic charaktery-
zują się obniżonym poziomem głośności pracy.

Skuteczne filtracja pyłu
Odkurzacze eco!ogic wyposażone są w wyjątkowo sku-
teczne filtry gwarantujące  zdrowe, wolne od pyłu śro-
dowisko pracy.

Wysoka zdolność do recyklingu
Wszystkie urządzenia Kärcher z linii eco!ogic podlega-
ją recyklingowi w ponad 90%.

Wydłużona żywotność
Dzięki wysokiej jakości surowców, łatwości serwisowa-
nia i pełnej dostępności części zamiennych Kärcher 
produkuje niezawodne urządzenia na lata.

Łatwość serwisowania
Już na etapie projektowania urządzeń Kärcher dba o to, 
by były one łatwe w serwisowaniu i naprawie. 

Pełna dostępność części zamiennych
Kärcher gwarantuje zaopatrzenie w części zamienne aż 
do 10 lat po wyjściu danego modelu z produkcji. 
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K 7.800 T 400 Eco!ogic

Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energo-
oszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla 
tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Odkurzacz WD 5.800  z linii eco!ogic to urządzenie o maksy-
malnym poborze mocy na poziomie 1000 W. Jego turbina pra-
cuje jednak równie efektywnie, jak turbiny o maksymalnym po-
borze mocy rzędu  1400 W, dzięki czemu siła ssania nie spada, 
a odkurzacz pracuje ciszej. WD 5.800 eco!ogic może pracować 
w trybie zwykłym i Eco!, który dodatkowo obniża pobór mocy 
i głośność pracy. Tryb Eco! polecany jest przy usuwaniu niewiel-
kich ilości zanieczyszczeń. Kartridżowy filtr umożliwia zasysanie 
suchego i wilgotnego brudu oraz wody bez konieczności stoso-
wania dodatkowych filtrów. Funkcja wydmuchu jest szczególnie 
przydatna jesienią – pozwala na usuwanie suchych liści z pod-
jazdów, tarasów, przydomowych alejek i trawników bez potrzeby 
zasysania ich do zbiornika. 

WD 5.800
Eco!ogic

Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące do prac domowych  
K 7.800 T 400 eco!ogic wyposażono w nowy silnik chłodzony 
wodą. Dzięki zoptymalizowanej technologii chłodzenia charak-
teryzuje się on znacznie wydłużoną żywotnością i umożliwia po-
dawanie wody nawet o temperaturze 60°C. Ponadto w stosunku 
do silników chłodzonych powietrzem, pracuje znacznie ciszej. 
Po ustawieniu pokrętła na symbolu zielonego listka urządzenie 
przechodzi  w tryb pracy eco! Pobiera wówczas o 20% mniej 
wody i energii elektrycznej. Tryb eco! doskonale sprawdza się 
przy usuwaniu lekkich zabrudzeń np. podczas mycia roweru czy 
mebli ogrodowych.

K 7.800 T 400 posiada wyjątkowo bogate wyposażenie standar-
dowe. Oprócz dysz rotacyjnej i Vario-power urządzenie wyposa-
żono w szczotkę o miękkim włosiu, bęben na wąż, wąż do pobie-
rania wody spoza sieci wodociągowej (np. z beczki czy oczka 
wodnego), butelkę uniwersalnego środka czyszczącego Plug ‘n’ 
Clean (1 l) oraz wyposażenie do czyszczenia powierzchni pła-
skich T-Racer T 400.   

Eco!ogic: na nasze czasy
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AP 100/50 M
Kärcher opracował innowacyjną technolo-
gię czyszczenia sanitariatów za pomocą 
urządzenia AP 100/50 M, które stanowi po-
łączenie urządzenia wysokociśnieniowe-
go z odkurzaczem na mokro. Kilkakrotnie 
skraca ono czas sprzątania w stosunku do 
metod tradycyjnych, jednocześnie gwa-
rantując doskonale rezultaty.

Proces czyszczenia polega na naniesieniu 
roztworu środka czyszczącego na podło-
gi, ściany i armaturę za pomocą pistoletu 
(opcjonalnie istnieje możliwość nanoszenia 
piany). Następnie całość należy spłukać 
za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem 
i zebrać wodę wraz z brudem z posadzki 
za pomocą ssawy. Dzięki tej technologii, 
pomieszczenia sanitarne są dostępne od 
razu po zakończeniu czyszczenia (na po-
sadzce pozostaje jedynie niewielka wilgoć 

resztkowa, która szybko odparowuje). Za-
letą AP 100/50 M jest także duży zbiornik 
wody czystej (100 l), który umożliwia prze-
prowadzenie czyszczenia nawet wówczas, 
gdy nie ma możliwości bezpośredniego 
podpięcia do sieci wodociągowej. Długi, 
wysoce elastyczny i rozciągliwy wąż ssący 
(15 m) umożliwia swobodne operowanie 
ssawą podłogową w celu usunięcia wody 
z wąskich kabin – dzięki niemu urządzenie 
można pozostawić na zewnątrz ciasnego 
pomieszczenia. Dobrym rozwiązaniem 
jest dozowanie środka czyszczącego za 
pompą: zapobiega to korozji pompy oraz 
rozwijaniu się bakterii i glonów w zbiorniku 
wody czystej. Zbiornik wody czystej można 
szybko napełnić za pomocą zintegrowa-
nego węża z elastycznym złączem, które 
można podpiąć bezpośrednio do każdego 
rodzaju kranu.
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HDS-E 8/16-4M K z elektrycznym pod-
grzewaniem wody to urządzenie wyso-
kociśnieniowe polecane do zastosowania 
przede wszystkim w motoryzacji, trans-
porcie i przemyśle.

Nowe HDS-E 8/16-4 M 12, 24 i 36 kW prze-
znaczone są przede wszystkim do pracy 
w miejscach, gdzie emisja spalin jest za-
broniona lub szkodliwa. Wyposażone są 
w mocne, czterobiegunowe, elektryczne 
silniki wolnoobrotowe chłodzone wodą 
i trójtłokowe pompy osiowe z mosiężnymi 
głowicami i ceramicznymi tłokami.

Duży (58 l) bojler nagrzewa się w wyjąt-
kowo krótkim czasie (8 min dla wersji 36 
kW). Dzięki specjalnej izolacji bojler traci 
znacznie mniej ciepła, co pozwala zaosz-
czędzić ponad 40% energii, gdy maszyna 
znajduje się w trybie czuwania.

W trybie eco!efficiency woda podgrze-
wana jest do maks. 60 ºC, co pozwala 
na usunięcie większości zabrudzeń, jed-
nocześnie ograniczając zużycie energii 
elektrycznej o 40%. 

W przemyśle, niezależnie od branży, 
utrzymanie czystości jest bezwzględnym 
warunkiem wydajności i bezpieczeństwa 
pracy. Dlatego Kärcher wprowadza na 
rynek nowe grupy odkurzaczy IVC oraz 
IVL bazujące na dotychczasowej linii od-
kurzaczy IV z zastosowaniem dla prze-
mysłu. Obie grupy urządzeń korzystają 
z najlepszych rozwiązań zastosowanych 
w odkurzaczach typu IV, a dodatkowo 
wprowadzono kilka nowych ciekawych 
udogodnień dla klienta.

Odkurzacze z grupy IVC (IVC 60/24-2, 
IVC 60/30) idealnie nadają się do usu-
wania pyłów. System oczyszczania filtra 
TACT2 pozwala na długą eksploatację 
filtra podczas okresów nieprzerwanej 
pracy, co z perspektywy użytkownika 
zapobiega wzrostowi kosztów eksploata-
cyjnych i zmniejsza liczbę zabiegów kon-
serwacyjnych. Odkurzacze (szczególnie 
trójfazowe) zarówno mobilne jak i stacjo-
narne zostały specjalnie dostosowane do 
prac w uciążliwych warunkach.

Grupa odkurzaczy IVL (IVL 50, IVL 120) 
przeznaczona jest do pracy na liniach 
produkcyjnych przy obróbce metali i two-
rzyw sztucznych. Posiada możliwość od-
sysania chłodziw i cieczy smarujących 
oraz ponownego wprowadzenia ich do 
obiegu po uprzednim odseparowaniu ich 
z wiórów i innych elementów stałych. Kon-
strukcja odkurzaczy pozwala na ich ła-
twą przebudowę, a kółka samonastawne 
ułatwiają transport. Użytkownik ma moż-
liwość dostosowania wielkości zbiornika 
z 60 na 100 litrowy w zależności od wa-
runków pracy.

Obie grupy odkurzaczy przeznaczone 
są dla wymagającego klienta, który ceni 
jakość, wygodę pracy, a także trwałość 
i ciągłość pracy w warunkach przemysło-
wych.

HDS-E 8/16-4M

Odkurzacz IVC oraz IVLAP 100/50 M
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Wyobraźcie sobie typową sytuację: koń-
czycie jazdę rowerem ubłoconym po 
samą kierownicę i… musicie usunąć cały 
brud szmatką i wodą z wiadra lub węża 
ogrodowego! Nie polecam… tym bardziej, 
że można dziś skorzystać z najszybszego 
i najwygodniejszego sposobu umycia ro-
weru - mycia wysokociśnieniowego.

Choć w tej kwestii pojawiły się zróżnico-
wane opinie, to trzymając się zaledwie 
kilku zasad umyjemy rower bezpiecznie, 
a wysokie ciśnienie nie będzie zagroże-
niem dla jego wyposażenia. Należy je-
dynie zwrócić uwagę na unikanie szcze-
gólnie wrażliwych elementów, do których 
może przedostać się woda podawana 
pod wysokim ciśnieniem. Chodzi głównie 
o piasty, suport, stery i golenie amortyza-
torów, czyli wszystkie elementy łożysko-
wane lub uszczelniane. 

Kierowanie strumienia wody pod wyso-
kim ciśnieniem w odpowiednie miejsca 
i unikanie tych wrażliwych jest łatwe, gdy 
strumień wody ma zwarty kształt pozwa-
lający łatwo nim manewrować, tak jak to 
gwarantują urządzenia Kärcher i ich wy-
posażenie. Mając w pamięci, że wysokie 
ciśnienie wody wypłukuje smar z miejsc, 
w których powinien się on znajdować – po 
myciu czeka nas smarowanie poszczegól-
nych komponentów roweru – na przykład 
łańcucha czy przerzutek. Rower myjemy 
zawsze z odległości większej niż 30 cm.

8 podstawowych rad, które respektuje-
my przy myciu roweru pozwala uzyskać 
świetny efekt bez najmniejszego ryzyka 
dla funkcjonowania naszego ukochanego 
sprzętu sportowego.

Grzegorz Pietrzak

Technologie

Jak umyć rower?

KÄRCHERNEWS

Pamiętaj o elementach wrażliwych:
stery (a), golenie amortyzatorów (b), 
piasty (c), suport (d), tylna kaseta (e).
Skorzystaj ze wskazówek Kärcher 
i myj rower bezpiecznie!
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1. Ustaw rower w stojaku, na nóżce lub 
po prostu oprzyj go o ścianę. Upewnij 
się, że rower stoi stabilnie, tak żeby nie 
został przewrócony przez wodę pod wy-
sokim ciśnieniem. 

2. Mycie rozpocznij od ramy dokładnie 
zmywając pozostający brud, omijając 
rejon sterów, suport oraz piastę i kasetę 
tylnego koła.

3. Pedały myjemy zawsze od góry, by 
strumień z lancy tworzył z nimi kąt prosty, 
a woda nie dostała się do ich łożysk.

4. Łańcuch myjemy kierując strumień 
w wózek tylnej przerzutki i kręcąc w tył 
korbą, a na koniec samą przerzutkę.

5. Przechodzimy do przedniego widelca 
gdzie zwracamy uwagę, aby nie kiero-
wać strumienia wody na piastę przed-
niego koła, a w rowerach wyposażonych 
w amortyzator na uszczelnienia amorty-
zatora.

6. W kolejnym kroku z obydwu stron my-
jemy koła czyli najpierw obręcze, a po-
tem opony.

7. Wszystkie wrażliwe, zabrudzone ele-
menty czyli tylną kasetę, piasty, suport, 
golenie amortyzatorów oraz stery spłu-
kujemy samym pistoletem lub lancą – 
zmniejszając ciśnienie do minimalnego 
(w urządzeniach wyposażonych w lancę 
z regulacją ciśnienia).

8. Na koniec wszystko suszymy i dokład-
nie smarujemy. Jeżeli masz taką możli-
wość to na koniec wytrzyj dokładnie cały 
rower i nasmaruj newralgiczne elementy.
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Firmy administrujące nieruchomościa-
mi takimi jak biurowce czy hotele stają 
przed niemałym wyzwaniem. Różnorod-
ność powierzchni występujących w tego 
typu obiektach oraz coraz powszechniej-
sze prześciganie się projektantów wnętrz 
w stosowaniu nietypowych materiałów, 
wymagają indywidualnego doboru ma-
szyn i środków czyszczących. Nie ułatwia 
to zadania firmom sprzątającym. Kärcher 
postanowił wyjść naprzeciw tym proble-
mom poprzez stworzenie kompleksowych 
rozwiązań technologicznych, które nie tyl-
ko charakteryzują się wszechstronnością 
zastosowań ale także mogą być bez tru-
du dopasowywane do wymogów danego 
obiektu. 

Utrzymanie czystości w biurowcach czy 
hotelach związane jest przede wszystkim 
ze sprzątaniem posadzek. W nowocze-
snych obiektach zazwyczaj występuje co 
najmniej kilka rodzajów pokryć podłogo-
wych, dlatego tak ważny jest dobór tech-
nologii umożliwiającej skuteczne czysz-
czenie i pielęgnację każdego z nich. 

Do codziennego czyszczenia zacho-
wawczego Kärcher poleca jednofunk-
cyjne odkurzacze (na sucho): T 10/1 
Professional oraz T 12/1 eco!efficiency. 
Oba urządzenia doskonale sprawdza-
ją się zarówno na posadzkach twardych 
jak i  miękkich. Są wyjątkowo odporne na 
mechaniczne uszkodzenia, trwałe, mo-
bilne oraz łatwe w obsłudze i serwisowa-
niu. Odkurzacze zostały zaprojektowane 
specjalnie z myślą o potrzebach firm ad-
ministrujących biurowcami lub hotelami. 
Dzięki grafitowemu kolorowi obudowy nie 
rzucają się w oczy. 

Niewątpliwą zaletą T 10/1 Professio-
nal jest przewód zasilający montowany 
w urządzeniu za pomocą wtyczki. Dzięki 
temu uszkodzony kabel, można łatwo wy-
mienić bez potrzeby korzystania z usług 
serwisanta, co skutecznie obniża koszty 
eksploatacji. Trwały, zmywalny filtr koszy-
kowy zapewnia dobrą filtrację i skutecznie 
chroni turbinę nawet podczas odkurzania 
bez torebki filtracyjnej.  

Czyszczenie posadzek

KÄRCHERNEWS
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Z kolei nagrodzony „Złotą miotłą” na tar-
gach ISSA Interclean 2011 odkurzacz 
T 12/1 eco!efficiency wyróżnia się wyjąt-
kowo cichą pracą (zaledwie 56 dB(A)) 
oraz stanowi dowód na to, że skuteczność 
czyszczenia może iść w parze z ekologią. 
Odkurzacz pobiera o około 40% energii 
elektrycznej mniej zachowując przy tym 
wydajność powierzchniową rzędu 98% 
w stosunku do innych modeli o poborze 
mocy na poziomie 1300 W. Dodatkowy filtr 
HEPA skutecznie wyłapuje wszelkie aler-
geny (zarodniki grzybów, roztocza i pył-
ki), dzięki czemu powietrze wylotowe jest 
czystsze od tego w pomieszczeniu. 

Do zachowawczego odkurzania wykła-
dzin dywanowych na niedużych, ume-
blowanych powierzchniach (np. w poko-
jach hotelowych czy  w pomieszczeniach 
biurowych) Kärcher poleca kolumnowe 
odkurzacze szczotkowe, takie jak CV 
38/2. Obracająca się szczotka napędza-
na osobnym silnikiem skutecznie odrywa 
zabrudzenia, które utkwiły pomiędzy włók-
nami wykładziny oraz rozczesuje runo 
nadając mu świeży wygląd. Konstrukcja 
urządzenia umożliwia odkurzanie pod 
łóżkami czy innymi meblami oraz w naroż-
nikach pomieszczeń. Dzięki wyposażeniu 
w elastyczny wąż z rurą ssącą umożliwia 

też łatwe odkurzanie trudno dostępnych 
miejsc.

 W przypadku konieczności czyszczenia 
dużych powierzchni pokrytych wykładzi-
nami tekstylnymi (korytarze, hole, sale 
konferencyjne)  doskonałym rozwiąza-
niem jest ręcznie prowadzona zamiatarka 
z trakcją jezdną KM 75/40 W Bp z zasi-
laniem bateryjnym w  połączeniu z zesta-
wem do zamiatania wykładzin. Maszyna ta 
pozwala na skuteczne sprzątanie dużych 
powierzchni w wyjątkowo krótkim czasie. 
Ponadto może być też wykorzystywana 
do zamiatania terenów zewnętrznych.

Do czyszczenia zasadniczego posadzek 
Kärcher poleca wielofunkcyjne urządze-
nie jednotarczowe (dyskowe) BDS 33/190 
C. Doskonale sprawdza się ono zarówno 
na bardzo małych, umeblowanych po-
wierzchniach, (np. w łazienkach, biurach, 
pokojach hotelowych)  jak i w dużych ho-
lach czy korytarzach. Umożliwia szybkie, 
dogłębne szorowanie podłóg twardych 
oraz szamponowanie wykładzin dywano-
wych (przy zastosowaniu miękkiej szczot-
ki do wykładzin). Do czyszczenia podłóg 
twardych urządzenie dyskowe warto sto-
sować w połączeniu z odkurzaczem uni-
wersalnym (z funkcją zbierania wody).

Szamponowanie pozwala na dogłębne 
pranie wykładzin dywanowych. Jest to 
metoda czyszczenia „na mokro”, któ-
ra najlepiej sprawdza się w połączeniu 
z urządzeniem ekstrakcyjnym (sprysku-
jąco-odsysającym). Po wyczyszczeniu 
wykładziny, pozostający na jej powierzch-
ni środek czyszczący wraz z rozpusz-
czonym brudem należy wypłukać czystą 
wodą i odessać za pomocą ekstraktora. 
Do tego zadania Kärcher poleca cieszące 
się dużą popularnością urządzenie Puzzi 
200.

Do zasadniczego czyszczenia wykła-
dzin ekstraktor może być też stoso-
wany samodzielnie lub w połączeniu 
z elektroszczotką PW 30/1, która zwiększa 
wydajność powierzchniową urządzenia 
o około 20% i wpływa na zwiększoną efek-
tywność czyszczenia. Ekstrakcja wyko-
rzystywana w czyszczeniu zasadniczym 
powinna być przeprowadzana w dwóch 
przejściach roboczych, tak by środek 
czyszczący zdążył zwilżyć i spulchnić 
brud, aby można go było łatwo oderwać 
od włókien wykładziny. Urządzenia Puzzi 
doskonale sprawdzają się także w czysz-
czeniu mebli tapicerowanych oraz pod-
czas wywabiania plam.
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Po zastosowaniu metod czyszczenia 
posadzek tekstylnych „na mokro” na po-
wierzchni pozostaje wilgoć resztkowa, 
która uniemożliwia użytkowanie wykładzin 
przez kilka – kilkanaście godzin (w za-
leżności od warunków atmosferycznych, 
możliwości wietrzenia itp.). Proces schnię-
cia wykładziny można łatwo skrócić (na-
wet o 40%) stosując dmuchawę Kärcher 
AB 84. Dzięki wyposażeniu w specjalne 
klipsy może ona wdmuchiwać powietrze 
pod wykładzinę czy dywan. Urządzenie to 
jest szczególnie przydatne w miejscach, 
gdzie nie można pozwolić sobie na wy-
łączenie wykładzin z użytkowania przez 
dłuższy czas oraz w sezonie zimowym, 
gdy proces schnięcia jest znacznie utrud-
niony. 

Pomiędzy jednym, a drugim gruntownym 
czyszczeniem podłóg miękkich, powin-
no się przeprowadzać czyszczenie pie-
lęgnacyjne. Zapobiega ono szybkiemu 
ponownemu zabrudzeniu powierzchni 
i przez to pozwala wydłużyć czas pomię-
dzy jednym, a drugim czyszczeniem za-
sadniczym, które jest znacznie bardziej 
inwazyjne i czasochłonne od metod pie-
lęgnacyjnych.

Do przeprowadzania czyszczenia pielę-
gnacyjnego Kärcher poleca wspomnia-
ne wcześniej urządzenie jednotarczowe 

BDS 33/190 C, za pomocą którego mo-
żemy przeprowadzić bonetowanie. Jest 
to jedna z najbardziej skutecznych metod 
pielęgnacyjnych i jako taka jest polecana 
przez Kärcher. Polega na wcieraniu środ-
ka czyszczącego (RM 770) za pomocą 
padu z mikrofibry (tzw. bonetu) w wykła-
dzinę. Metoda ta służy odrywaniu brudu 
od włókien wykładziny poprzez działa-
nie mechaniczne oraz przejmowaniu go 
przez bonet. Po zabrudzeniu bonetu wy-
starczy odwrócić na drugą stronę bądź 
wypłukać w roztworze tego samego środ-
ka, który nanosimy na wykładzinę. Zaletą 
tej metody jest nie tylko wysoka skutecz-
ność usuwania zabrudzeń, ale także nie-
wielkie przemoczenie wykładziny, które 
bezpośrednio łączy się z krótkim czasem 
schnięcia (do 30 do 60 minut) oraz niskie 
koszty i krótki czas pracy. 

Inną zalecaną przez Kärcher metodą pie-
lęgnacji jest kapsułkowanie. W kapsułko-
waniu wykorzystuje się specjalny środek 
chemiczny, który nie pozostawia osadu 
na wykładzinie i łatwo odparowuje (RM 
768 iCapsol). Metoda polega na spry-
skaniu wykładziny roztworem środka RM 
768 iCapsol i pozostawieniu go na pewien 
czas do wyschnięcia (minimum 20 mi-
nut). Środek należy wetrzeć w runo np. za 
pomocą szczotkowego automatu do wy-
kładzin Kärcher BRS 43/500 C. Podczas 

schnięcia środek krystalizuje zamykając 
brud w mikroskopijnych „kapsułkach”, 
dzięki czemu staje się on łatwy do usu-
nięcia. Po wyschnięciu środka (jednak nie 
później niż w 48h po) wykładzinę należy 
dokładnie odkurzyć za pomocą odku-
rzacza szczotkowego. Zaletą tej metody 
jest przede wszystkim brak ograniczeń 
jej stosowania – można przeprowadzić ją 
na każdym rodzaju włókien (w przeciwień-
stwie do bonetowania – tu należy uważać 
gdy mamy do czynienia z wykładzinami 
tkanymi, tuftowanymi z wysokim runem 
oraz z wykładzinami w formie płytek). Do 
innych zalet kapsułkowania należy zali-
czyć krótki czas schnięcia oraz łatwość 
przeprowadzenia czyszczenia. 
Stosując metody pielęgnacyjne (bone-
towanie, kapsułkowanie) zawsze należy 
pamiętać o konieczności uprzedniego, 
dokładnego odkurzenia wykładziny.  

Należy pamiętać, że prawidłowo wdrożo-
ny program utrzymania czystości posa-
dzek w obiektach biurowych i hotelarskich 
pozwala znacznie wydłużyć ich żywot-
ność.  
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Dworce kolejowe i autobusowe oraz 
porty morskie i lotnicze wymagają co-
dziennego sprzątania, by mogły bez-
piecznie i sprawnie funkcjonować. 
Tysiące codziennie podróżujących pasa-
żerów przewijających się przez wszyst-
kie te miejsca 24 godziny na dobę, nie 
ułatwiają przeprowadzania porządków. 
Przed firmami administrującymi tego typu 
obiektami stoi więc nie lada wyzwanie. 
Kärcher specjalnie  z myślą o nich, stwo-
rzył kompleksowe rozwiązania gwarantu-
jące utrzymanie czystości w transporcie 
publicznym. Dzięki nim bez trudu można 
uporać się z brudem na posadzkach, 
schodach, w pomieszczeniach sanitar-
nych czy w samych pojazdach.

W codziennym usuwaniu luźnych za-
brudzeń, takich jak piach, liście, niedo-
pałki papierosów, kapsle czy papierki 
najlepiej sprawdzają się zamiatarki. Na 
małych dworcach, wąskich peronach 
czy w przejściach podziemnych naj-
skuteczniejsze są kompaktowe, ręcznie 
prowadzone zamiatarki, np. KM 70/20 C 
z napędem manualnym. Zaletą urządze-
nia jest prosta, bezawaryjna konstrukcja, 
intuicyjna obsługa, niewielkie koszty zaku-
pu i eksploatacji oraz cicha praca. Dzięki 
niewielkiemu ciężarowi urządzenie jest 

wyjątkowo mobilne i można z łatwością 
wnieść je np. po schodach.

Do zamiatania większych powierzchni, 
rozległych peronów, dużych hal dwor-
cowych, oraz parkingów podziemnych 
i zewnętrznych najodpowiedniejsze są 
ręcznie prowadzone zamiatarki z trakcją 
jezdną, takie, jak urządzenie KM 75/40 W 
Bp. Dzięki niewielkim gabarytom maszy-
ny, operator może z łatwością nią manew-
rować nawet w zatłoczonych przejściach. 
Trakcja jezdna gwarantuje wydajność 
powierzchniową odpowiednią do zamia-
tania większych terenów w stosunkowo 
krótkim czasie. Dzięki bateryjnemu zasi-
laniu zamiatarkę można bez przeszkód 
wykorzystywać  wewnątrz budynków. Do 
utrzymania w czystości wykładzin dywa-
nowych w terminalach lotniczych i punk-
tach odprawy, Kärcher poleca stosowanie 
KM 75/40 W Bp wraz z zestawem do pod-
łóg tekstylnych (skuteczne zamiatanie du-
żych powierzchni pokrytych wykładzinami 
w wyjątkowo krótkim czasie).

Posadzki twarde w obiektach użyteczno-
ści publicznej, takich jak dworce czy lotni-
ska zazwyczaj są silnie zabrudzone. 
Trzeba je regularnie myć. Tradycyjne me-
tody sprzątania (mop i wiadro) nie spraw-

dzają się w takich miejscach, ponieważ 
są niewydajne, nieekonomiczne i mało 
efektywne (brud nie zostaje usunięty lecz 
rozprowadzony po powierzchni). Właśnie 
dlatego Kärcher proponuje firmom zajmu-
jącym się utrzymaniem czystości na dwor-
cach i lotniskach nowoczesne szorowarki 
z odsysaniem. W krótkim czasie pozwolą 
one skutecznie usunąć nawet wyjątkowo 
uporczywe zabrudzenia z różnorodnych 
posadzek twardych.

Szczególnie polecane są maszyny z no-
wej grupy kompaktowych szorowarek 
B 40, B 60, B 80 o znacznie uproszczonej 
i zwiększającej bezpieczeństwo obsłudze. 
Dzięki możliwości indywidualnego skonfi-
gurowania maszyn można dopasować je 
do wymogów dowolnego obiektu. Uprosz-
czeniu obsługi, a zarazem zapobieganiu 
błędom lub nadużyciom ze strony opera-
tora służy System Inteligentnych Kluczy 
(KIK więcej o systemie na stronie 11).

System wymiennych głowic pozwala na 
stosowanie w jednej maszynie głowic 
ze szczotkami walcowymi i tarczowymi 
o różnych szerokościach roboczych (od 
43 do 55 cm). W obiektach użyteczności 
publicznej najlepiej sprawdzają się wersje 
zasilane bateryjnie (przewód zasilający 
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nie przeszkadza w pracy) z trakcją jezd-
ną (zwiększa wydajność powierzchniową, 
ułatwia pracę operatorowi).  

Ponadto szorowarki można wyposażyć 
w system precyzyjnego dozowania środ-
ków czyszczących DOSE, dzięki któremu 
osoba obsługująca nie musi przygotowy-
wać roztworów, co skraca jej czas pracy 
i minimalizuje ryzyko nadużyć. Środek 
czyszczący podawany jest bezpośrednio 
na głowicę szczotkową, co zapobiega 
powstawaniu złogów w zbiorniku wody 
czystej. DOSE zapobiega też marnowaniu 
drogiej chemii – po zakończeniu pracy nie 
ma niewykorzystanego roztworu, który na-
leżałoby wylać ze zbiornika, gdyż środek 
jest pobierany przez urządzenie wprost 
z opakowania. 

Silnie zabrudzone posadzki na peronach 
można też czyścić za pomocą urządzeń 
wysokociśnieniowych z podgrzewaniem 
wody (HDS) wraz z wyposażeniem do 
czyszczenia powierzchni płaskich FR. 
Wpływa ona znacząco na zwiększenie 
wydajności powierzchniowej urządzenia 
wysokociśnieniowego i poprawia skutecz-
ność czyszczenia. Do czyszczenia w po-
mieszczeniach zamkniętych Kärcher po-
leca stosowanie urządzeń HDS z silnikiem 
elektrycznym (brak emisji spalin).

Prawdziwym wyzwaniem dla firm sprzą-
tających są ruchome schody i chodniki. 
Po pierwsze zazwyczaj nie ma możliwości 
by wyłączyć je z użytkowania na dłuższy 
czas, a po drugie podczas czyszczenia 

nie wolno zalać ich wodą. Kärcher posia-
da w ofercie dwie szorowarki przeznaczo-
ne do czyszczenia schodów i chodników 
będących w ruchu. Pierwsza z nich – BR 
45/10 Esc – umożliwia przeprowadze-
nie czyszczenia na sucho (bez użycia 
wody). Jest to kompaktowa maszyna, któ-
ra doskonale sprawdza się w regularnym 
utrzymaniu czystości ruchomych ciągów 
pieszych. Do zasadniczego czyszcze-
nia silnie zabrudzonych schodów należy 
jednak stosować szorowarkę BR 47/35 
Esc. Jest to urządzenie o znacznie więk-
szych gabarytach do sprzątania z wyko-
rzystaniem wody i środka czyszczącego 
RM 758, który uzyskał aprobatę ze strony 
największych producentów ruchomych 
schodów. Aplikowany roztwór jest bardzo 
dokładnie odsysany za pomocą specjal-
nych grzebieni, dzięki czemu nie spływa 
do szybu schodów. W zależności od pro-
ducenta ruchomych ciągów pieszych do-
stępne są różne rodzaje grzebieni – tak by 
dokładnie wpasowywały się w rowki scho-
dów i chodników. 

Transport publiczny to także pojazdy, 
o których czystość trzeba dbać. Kärcher 
posiada w ofercie doskonałe rozwiązania 
do sprzątania wnętrz autobusów, samolo-
tów czy pociągów. Przy dużej flocie po-
jazdów przeznaczonych do transportu 
publicznego najlepiej sprawdzą się od-
kurzacze uniwersalne (NT 70/2, NT 70/3) 
wyposażone w zestaw do czyszczenia 
autobusów (zawierający komplet ssawek: 

podłogową, szczelinową, samochodową 
i szczotkową oraz 16-metrowy wąż ssący) 
oraz odpowiednio dwie lub trzy turbiny, 
które umożliwiają skuteczne zasysanie 
zanieczyszczeń przy stosowaniu bardzo 
długich węży. Urządzenie podczas sprzą-
tania pojazdu pozostaje na zewnątrz. 
Zaletą odkurzaczy NT 70/2, NT 70/3 jest 
możliwość zbierania wody (na przykład 
po umyciu pojazdu z zewnątrz za pomocą 
urządzenia wysokociśnieniowego). Prosta 
konstrukcja gwarantuje bezawaryjną pra-
cę urządzeń oraz niskie koszty zakupu, 
eksploatacji i serwisowania.

Do sprzątania wnętrz samolotów, po-
ciągów czy tramwajów niezbędne jest 
urządzenie niezależne od zasilania sie-
ciowego (zasilane bateryjnie). Z uwagi 
na wąskie przestrzenie pomiędzy rzęda-
mi siedzeń najbardziej ergonomicznym 
rozwiązaniem jest odkurzacz plecakowy 
Kärcher  BV 5/1 Bp. Wygodny stelaż ple-
cakowy z systemem Aircomfort gwarantu-
je doskonałą wentylację, która skutecznie 
zapobiega poceniu się i zmęczeniu oso-
by obsługującej podczas pracy. W stan-
dardowym wyposażeniu odkurzacza BV 
5/1 Bp znajduje się litowo-jonowa bateria 
i szybka ładowarka (1 bateria/h) umożli-
wiająca ładowanie 4 baterii równocześnie.
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Kärcher zaprasza do uczestnictwa w akcji „HDS – 2 lata gwaran-
cji” trwającej od 01.07.2012 – do 31.12.2012, która obejmuje wy-
brane modele profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych  
z podgrzewaniem wody HDS.

Wysokociśnieniowe urządzenia Kärcher to produkty najwyższej 
jakości, co znalazło potwierdzenie w wydłużeniu okresu gwa-
rancyjnego tych urządzeń. Stanowią one dowód na solidność 
i wysoką wiarygodność marki. Urządzenia objęte promocją są 
niezawodne, trwałe i wyjątkowo skuteczne. Wszystkie modele (z 
wyjątkiem urządzeń Basic) posiadają możliwość pracy w trybie 
eco!efficiency, który obniża zużycie paliwa nawet o 20%. Dzięki 

systemowi tłumienia pulsacji w układzie wysokociśnieniowym – 
SDS oraz monitoringowi temperatury spalin maszyny są skutecz-
nie zabezpieczone przed uszkodzeniami, a praca z ich pomocą 
jest wyjątkowo bezpieczna. Obsługę urządzeń ułatwia czytelny 
panel, pierścień Servo Control umożliwiający czasową regula-
cję wydatku wody na pistolecie oraz system AVS zapobiegający 
skręcaniu się węża wysokociśnieniowego podczas pracy.

Szczegółowe informacje na temat objętych akcją urządzeń oraz 
warunków promocji HDS z dwuletnią gwarancją można znaleźć 
na www.karcher.pl.
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