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VIAC DOKÁZAŤ.  
VIAC PONÚKNUŤ. BYŤ VIAC.
S našou portálovou umývacou linkou Klean!Star  
dokáže vaša prevádzka oveľa viac.
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ROZHODNITE SA 
REÁLNE
Možné je veľa, avšak je tu otázka, či to dáva zmysel. 
Veľké riešenie môže byť aj príliš veľké, teda nehospo-
dárne. Ak má kalkulácia nákladov pre vašu prevádzku 
prioritný význam, je naša umývacia linka Klean!Star 
presne to, čo potrebujete. So základnými možnosťami 
môžete svojim zákazníkom ponúknuť veľa pri súčasne 
nízkej investícii. 
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PRE VÁŠ 
ÚSPECH A VAŠU 
BUDÚCNOSŤ

Kompetencia
Kärcher je svetový líder na trhu s čistiacou technikou  
s viac ako 20 rokmi skúseností v oblasti portálových 
umývacích liniek.

Disponibilita
Dlhá životnosť našich liniek a celoplošná servisná sieť 
umožňujú maximálnu funkčnosť zariadení.

Hospodárnosť
Hospodárnosť u nás začína pri nízkych prevádzkových 
nákladoch. K nim sa pridávajú inovácie podľa potrieb 
zákazníkov, pridaná hodnota pre koncového zákazníka, 
odlíšenie od iných prevádzok a vyšší obrat.

Rýchlosť
Chceme, aby ste svoje ciele dosiahli rýchlejšie.  
S rýchlymi umývacími programami, optimalizovanými 
časmi umývania a rôznorodými programami prispôsobe-
nými vašim potrebám.

Komfort
Komfort nie je nikdy samoúčelný. Dizajn vašej umývacej 
linky Klean!Star bude priťahovať pohľady zákazníkov.  
Pre vás ako prevádzkovateľa sme našej linke Klean!Star  
dali do kolísky jednoduché a intuitívne ovládanie.  
Okamžite oceníte túto pridanú hodnotu  
a ponúkaný komfort bude pre vás ziskom.

Komplexnosť
Budeme vás sprevádzať všetkými fázami, od poraden-
stva a plánovania až po realizáciu. A počas bežiace  
prevádzky pokrokovými servisnými službami.

Životné prostredie
Ochrana životného prostredia, šetrenie prírodnými 
zdrojmi a trvalá udržateľnosť sú pre nás rovnako dôležité 
ako pre vás. Od výroby až po prevádzku zariadenia.

Výsledky
Pre vašich zákazníkov sú dôležité viditeľné výsledky. 
Vynikajúca kvalita umývania, aj zadnej časti vozidiel a 
diskov. Perfektné sušenie. A pre vás je potom na konci 
dôležitá celková spokojnosť zákazníkov a trvalý obrat.

Určite viete, že pri umývaní áut ide o oveľa viac, než len o čisté autá. Ide  
o spokojných zákazníkov, ktorí sa vždy radi vrátia. O ekonomický úspech  
a trvalú udržateľnosť. Jedným slovom: O váš úspech.



LEPŠIA V 
KAŽDEJ 
DIMENZII
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Myslite v nových dimenziách. Pri našej linke Klean!Star 
to konkrétne znamená väčšiu šírku vo výške zrkadiel a 
kolies pre jednoduchší vjazd a výjazd. A medzi vjazdom 
a výjazdom zažijete ďalšie nové dimenzie umývacej 
techniky. 

Väčšia šírka a väčšia výška pre väčší úspech Moderné 
vozidlá sú širšie a vyššie. Umývacia linka Klean!Star je 
na to perfektne pripravená vďaka väčšej šírke vo výške 
zrkadiel a kolies. Pre optimálne využitie umývacej haly 
môžete pomocou K!Adjust na jednej výške rámu nastaviť 
3 rôzne umývacie výšky. Strešná kefa sa pritom 
postupne nadvihuje.

Šetrenie vodou je samozrejmosťou Znížte prevádzkové 
náklady a šetrite prírodné zdroje. Počas umývania privá-
dza naša linka Klean!Star na kefy pri 2. prechode úžit-
kovú vodu a iba oplachovanie vykonáva čistou vodou.  
Je to tak jednoduché, a súčasne inteligentné a hospo-
dárne. Samozrejme môžete používať aj iba čistú vodu.

Dodaná v jednom kuse Svoju novú umývaciu linku chcete 
mať čo najskôr dodanú a zmontovanú.  
Tak to aj bude. Linku Klean!Star vám dodáme kompletne 
zmontovanú. Náš inovatívny koncept montáže umožňuje 
predmontáž v závode a jednoduchú a rýchlu inštaláciu u 
vás.

Všetko pod kontrolou Nemusíte stáť vedľa vašej linky 
Klean!Star, aby ste boli v mieste diania. Vďaka nášmu 
telematickému systému Kärcher Fleet budete mať vždy 
pod kontrolou všetky dôležité údaje a technický stav. 
Údaje o dobách chodu, spotrebe čistiacich prostriedkov a 
počte vykonaných umytí vám poskytnú kon tinuálny 
prehľad o efektívnosti zariadenia.  
A tým solídny základ pre plánovanie. Aktuálne informá-
cie o opotrebovaní a chybových hláseniach vám umožnia 
rýchlu reakciu. Kärcher Fleet dokáže za vás spravovať 
celý strojový park, nielen linku  Klean!Star, ale aj iné 
mobilné alebo stacionárne čistiace stroje Kärcher.

Kärcher Remote umožňuje moderné služby, ako je 
diagnostika chýb a diaľkový servis cez náš servisný 
portál. Tým budete mať k dispozícii najefektívnejšiu 
formu servisu.



VIAC VYSOKÉHO 
TLAKU ZO VŠETKÝCH 
STRÁN

Vysoký tlak na mieru: V závislosti od výbavy sa 
rozhodnite pre niektorú z možností vysokého 
tlaku a potom pre vhodné vysokotlakové čerpadlo. 

Kolesový vysoký tlak Vysokotlaková jednotka 
pre dolnú časť od prahov až po zrkadlá patrí do 
základnej výbavu každej linky Klean!Star. 

Kolesový/bočný vysoký tlak Pri tejto alternatíve 
pracujú kolesový vysoký tlak a bočný vysoký tlak 
vždy súčasne. Vaši zákazníci dostanú aj napriek 
tomu vynikajúci výsledok čistenia. A vy ochránite 
svoj rozpočet.

Strešný vysoký tlak Táto alternatíva zahŕňa pred-
čistenie strechy, prednej a zadnej časti vysokým 
tlakom, ktorý je namontovaný na strešnej sušičke.  
V závislosti od zvoleného systému strešnej sušičky 
máte na výber 2 varianty: pevný strešný vysoký 
tlak s pevne namontovanými dýzami, ako aj 
otočný strešný vysoký tlak s dýzami otočnými o 
30° dopredu a dozadu. 

Umývanie podvozku Sotva ktorý zákazník upustí 
od dôkladného odstránenia špiny z podvozku 
svojho auta. Táto alternatíva vám prinesie doda-
točný obrat.

MEHR HOCHDRUCK 
VON ALLEN SEITEN
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Vyberte si z množstva čistiacich a 
ošetrujúcich programov tie, s ktorými 
najlepšie splníte individuálne požiadavky 
vašich zákazníkov. Vaša linka Klean!Star je  
z výroby štandardne vybavená týmito 
čistiacimi a ošetrujúcimi programami: 

Šampón Pri umývaní kefami používame 
šampón, ktorý zaručuje nielen intenzívne 
čistenie, ale aj obzvlášť šetrný priebeh 
umývania. Náš prostriedok VehiclePro 
Klear!Brush je optimálne prispôsobený 
umývacej linke Klean!Star a spoľahlivo 
odstráni aj nepoddajné znečistenie.  
A už počas umývania kefami pripravuje 
uvoľnenie vodného filmu pre efektívne 
sušenie. 

Prostriedok na podporu sušenia Pre 
perfektné vysušenie vozidla sa musí už 
počas oplachovania naniesť prostriedok na 
podporu sušenia. VehiclePro Klear!Dry je 
optimálne prispôsobený rôznym sušičkám 
našej linky Klean!Star. 

S týmito čistiacimi a ošetrujúcimi programami budete 
mať to najlepšie vybavenie. A ďalšie programy na 
objednávku zaručene splnia všetky vaše želania:

Intenzívne predumytie Ponúknite svojim zákazníkom 
ideálne sezónne predumytie. Naše intenzívne 
predumytie prostriedkom VehiclePro Klear!PreWash v 
lete efektívne uvoľní zvyšky hmyzu a v zime zas 
usadenú soľ a optimálne pripraví vozidlo na ďalšie fázy 
umývania.

Vosk Žiarivé vozidlá vám prinesú spokojných zákaz- 
níkov. Vo vašej umývacej linke Klean!Star získajú vozidlá 
vašich zákazníkov nanesením prostriedku VehiclePro 
Klear!Glow v tekutej alebo napenenej forme po oplachu 
dobrú ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ako aj pekný 
lesk.

Čistič diskov Najväčšiu špinu nájdete na diskoch: oder  
z pneumatík, zatvrdnutý prach z brzdenia a posypovú 
soľ. To všetko odstráni náš čistič diskov. Takto čisté  
disky presvedčia vašich zákazníkov – aby sa k vám opäť 
vrátili. A tým získate opäť ďalší obrat.

Lesk Náš leštiaci prostriedok Polish sa postará o 
dlhotrvajúcu a lesklú konzerváciu povrchu vozidla a 
ochráni vozidlo na niekoľko mesiacov pred vonkajšími 
vplyvmi. Takto ošetrený lak prispieva k zachovaniu 
hodnoty vozidla.

Aktívna pena Náš silný a intenzívny prostriedok 
VehiclePro Klear!Foam, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre 
Klean!Star, suverénne odstráni aj nepoddajnú špinu. 
Klear!Foam sa nanáša pomocou špeciálnych tryskových 
rúrok umiestnených na portálovom ráme alebo 
alternatívne pomocou nástrekového systému na 
strešnej kefe počas umývania kefami. Docieli sa tým 
skrátenie doby umývania a následne sa zvýši kapacita 
linky: A to pre vás znamená jednoducho vyšší obrat.

NOVÉ SPÔSOBY 
ČISTENIA A  
OŠETROVANIA



ŠETRNE  
A  
EFEKTÍVNE
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Osvedčená technika má vždy svoje opodstatnenie.  
Bočné kefy našej linky Klean!Star spoľahlivo kopírujú 
tvar karosérie a dosahujú výsledok čistenia, ktorý pre-
svedčí aj náročných zákazníkov. Tak, ako už po mnoho 
rokov v našich portálových umývacích linkách. 

Šetrne: CareTouch sú kontúrované kefy zo špeciálne 
napeneného polyetylénu. CareTouch sme zvolili pre 
strešné a bočné kefy našej linky Klean!Star, aby bolo 
zaručené obzvlášť šetrné odstraňovanie špiny z 
povrchu vo zidiel.

Dvojnásobne dobré: Sledovanie kontúr bočných kief 
Pri pohybe dopredu nastaví naša linka Klean!Star bočné 
kefy v uhle do 15° šikmo k vozidlu, aby sa optimálne 
zachytila a vyčistila horná časť. Pri pohybe dozadu sú 
bočné kefy vedené kolmo, aby sa optimálne vyčistila  
aj oblasť prahov.

Na milimeter presne: Prísun bočných kief Prepracovali 
sme nanovo prísun bočných kief: Pri našej umývacej 
linke Klean!Star používame presné ozubené tyče. 
Dosiahli sme tým nielen vysoko presný prísun s jedno-
duchou údržbou, ale zariadenie zakaždým pozná 
presnú polohu kefy na vozidle. Lebo ako je známe, pri 
perfektnom a šetrnom čistení ide o každý milimeter. 
Tak ak niečo robíme inak ako všetci ostatní, tak je to 
preto, lebo to chceme robiť lepšie. 



15

ZAČÍNA TAM,  
KDE JE ŠPINA

Umývanie kolies už oddávna patrí k vysokému umeniu 
umývania áut: Špice vo všetkých možných tvaroch, 
hlboké trojdimenzionálne štruktúry a maximálne roz-
diel ne veľkosti kolies sú jedným problémom, nepod-
dajná špina ako zatvrdnutý oder z brzdenia a prischnutá 
posypová soľ druhým. S našimi umývačmi kolies vyrie-
šite obidva. 

Žiadna dráha nie je príliš dlhá S našou Klean!Star zavá-
dzame úplne nový princíp umývania kolies: lineárny nož-
nicový umývač kolies  Ten sa dostane aj ku kolesám 
vozidiel, ktoré nestoja v strede umývacej linky. Dokonca 
aj pre vozidlá s úzkou stopou a malé autá má náš nožni-
cový umývač kolies vždy dostatočnú vysúvaciu dráhu. 
Podľa výberu si môžete nožnicový umývač kolies objed-
nať s alebo bez vysokého tlaku. 

Pre ešte lepší čistiaci výkon Efektívny 
prostriedok na čistenie diskov je zmys-
luplným doplnením každého zariadenia 
na umývanie diskov. VehiclePro čistič 
diskov šetrne a intenzívne uvoľní aj 
najnepoddajnejšiu špinu, ako je zatvrd-
nutý prach z brzdenia, oder z pneumatík 
a zaschnutá posypová soľ.



LEN  
SAMOTNÁ 
ČISTOTA 
NESTAČÍ
Najlepší výsledok umývania nie je nič bez dobrého 
sušenia. A to dostanete s vašou linkou Klean!Star v  
2 variantoch. 

Ako doposiaľ, ibaže oveľa lepšie Naša sušička kopírujúca 
kontúry prináša vďaka vysokému prietoku vzduchu 
veľmi dobrý výsledok sušenia.

Dôkladné sledovanie kontúry Strešná sušička otočná o 
+/− 30° sleduje kontúru vozidla. Výsledkom je ešte lepšie 
a ešte rýchlejšie sušenie prednej a zadnej časti vozidla. 
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DOBRÝ VZHĽAD 
PRESVEDČÍ

Schopnosti a dobrý vzhľad každý rád vidí.
Poskytnite svojim zákazníkom už na prvý pohľad 
dojem, že od vašej linky Klean!Star môžu očakávať viac.  
A síce podstatne viac.

Splníme vám 4 krát 2 želania Ako bude vaša Klean!Star 
vyzerať, o tom rozhodujete vy. Vyberte si buď 
štandardný dizajn Kärcher alebo zo 4 štandardných 
farieb rámov a dverí svoju obľúbenú farbu. Potom sa 
rozhodnite pre jeden z 2 dizajnov čelných dverí.

Funkcionalita v popredí V závislosti od miesta pre-
vádzky a vyťaženia môže byť najjednoduchšia cesta 
tá správna. Pri vašej portálovej umývacej linke to môžu 
byť čelné dvere Basic, ktoré spĺňajú všetky požadované 
funkcie bez zaťaženia rozpočtu.

Úplne moderný: K!Design To je nezameniteľný  
dizajn pokrokovej techniky: komplexný a
celoplošný, kvalitný akryl podlepený fóliou.  
Exkluzívne vo verzii Day & Night v čiernej alebo  
v niektorej zo 4 štandardných farieb.

Moderný a bezpečný: LED semafor Pre čelné dvere  
Basic ako aj dizajnovú líniu K!Design si môžete vybrať
veľký, celoplošný LED semafor: ľavý, pravý alebo  
obojstranný. Alebo aj žiaden.

  RAL3000RAL5002 RAL6017RAL9003 RAL7012
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FASCINUJÚCA 
TECHNIKA.
OBDIVUHODNÉ 
SCHOPNOSTI.
Ak technika nadchýna, tak hlavne tým, čo umožňuje.  
V prípade našej umývacej linky Klean!Star sú to 
jednoducho povedané: modularita, efektívnosť, rýchlosť,  
rentabilita.

Holé technické údaje nikdy nepovedia všetko o skutoč-
ných schopnostiach zariadenia. Inteligentná koncepcia a 
realizácia sa ťažko vyjadrujú v číslach. Technické údaje 
našej umývacej linky Klean!Star však v každom prípade 
ukazujú jej potenciál. 

Výkon a funkcia sú základom úspechu Správny čistiaci 
prostriedok a jeho profesionálne použitie sú dôležitými 
rozhodujúcimi faktormi pre úspešné umývanie áut. V 
umývacej linke Klean!Star môžete používať až  
6 rôznych čistiacich prostriedkov. To závi sí od použitých 
vybraných voliteľných možností čistenia a ošetrovania. 
Hlásenie o prázdnom čistiacom prostriedku vám včas  
signalizuje, kedy je potrebné daný prostriedok doplniť. 
Takto bude zabezpečený plynulý chod vašej umývacej 
linky.

Technické údaje CWB 3/1 Klean!Star CWB 3/2 Klean!Star CWB 3/3 Klean!Star

Výška umývania m 2,10 / 2,20 / 2,30 2,40 / 2,50 / 2,60 2,70 / 2,80 / 2,90

Výška zariadenia celkom vrát. chrániča strešných kief proti rozstreku m 2,93 / 3,03 / 3,13 3,23 / 3,33 / 3,43 3,53 / 3,63 / 3,73

Šírka rámu s chráničom bočných kief proti rozstreku m 4,06 4,06 4,06

Dĺžka rámu m 1,60 1,60 1,60

Prejazdová šírka vo výške zrkadiel m 2,45 2,45 2,45

Prejazdová šírka vo výške zariadenia na umývanie kolies m 2,20 2,20 2,20



Modulárnosť nášho zariadenia Klean!Star vám 
poskytuje nespočetné možnosti jeho perfektného 
prispôsobenia vašim potrebám. Tu sa dostávame 
do bodu, keď môžeme uvažovať aj mimo hraníc 
zariadenia. Recyklácia vody je dôležitou témou. 
A doplnkové ponuky ako samoobslužné 
vysávače, zariadenia samoobslužného priestoru 
či spúšťacie a platobné terminály.
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ZÍSKAJTE 
EŠTE VIAC

Systém na recykláciu vody 
WRB Bio
S týmto systémom ušetríte až 
98 % čistej vody. Voda sa upra-
vuje prirodzeným procesom 
pomocou mikroorganizmov, čím 
sa získava vynikajúca kvalita 
pitnej vody: Vďaka vysokej 
efektívnosti tohto systému je 
možné takmer všetku vodu 
opätovne využívať. K ďalším 
výhodám patrí kompaktná 
konštrukcia a nízke servisné 
náklady. 

Systém na recykláciu vody 
WRP Car Wash
S týmto systémom ušetríte 
až 85 % čistej vody. 
Cenovo výhodne a efektívne 
recykluje odpadovú vodu bez 
obsahu oleja bez pridávania 
vločkovacích chemikálií. 
Recyklovaná voda sa môže opäť 
využiť pre všetky umývacie 
programy. Tento modulárny a 
veľmi fl exibilný systém ponúka 
takmer pre každú prevádzku 
optimálne riešenie.

Čerstvý vzduch v interiéri. Per-
fume Tower
Na parfumovacom stojane Per-
fume Tower zneutralizujú vaši 
zákazníci obratom ruky neprí-
jemný zápach v interiéri 
vozidla. Na výber sú štyri rôzne 
čisté vône. S nimi sa trafíte do 
vkusu takmer každého zákaz-
níka.

Jeden za všetkých. Mat Cleaner
Tu je váš čistič koberčekov Mat 
Cleaner na suché čistenie gume-
ných a textilných koberčekov s 
šírkou do 80 cm. Je to o 20 cm 
viac, ako dokážu bežné čističe 
koberčekov. Obslúžite tak kaž-
dého zákazníka.

Samoobslužné vysávače
S našimi individuálne konfi gu-
rovateľnými samoobslužnými 
vysávačmi SB VC získate maxi-
málny sací výkon v spojení s 
komfortom a inovatívnym 
dizajnom. A službu, ktorá vám 
prinesie ďalší obrat.

Služba pre bezpečnosť. 
Air Tower
So stojanom s kompresorom 
Air Tower poskytnete svojim 
zákazníkom možnosť presne 
skontrolovať a vyregulovať tlak 
v pneumatikách až do 8 barov.

Vzduch a voda pre všetkých.
Air Water Tower
Na stojane s kompresorom a 
vodou Air Water Tower ponúk-
nete svojim zákazníkom okrem 
presnej kontroly a regulácie 
tlaku v pneumatikách až do 8 
barov aj dávkovač vody, naprí-
klad na doplnenie vody do 
ostrekovača okien.

CR 214 spúšťací terminál na 
PIN kód
V predajni vygenerujte PIN kód. 
Vaši zákazníci spustia 
zariadenie zadaním 
PIN kódu na displeji 
spúšťacieho terminálu.

CR 300 na kódy a karty
V predajni vygenerujete PIN 
kód alebo čiarový kód, prípadne 
vydáte RFID kartu. 
Vaši zákazníci spustia zariade-
nie zadaním PIN/čiarového 
kódu na displeji spúšťacieho 
terminálu alebo vložením RFID 
karty.

CryptoVGA
Tento spúšťací a platobný termi-
nál spája dotykovú obrazovku s 
bezpečným PIN padom. Farebná 
dotyková obrazovka prevedie 
vašich zákazníkov pomocou 
jednoznačných obrázkov a 
symbolov celým priebehom 
spúšťania a platenia. Obsluha je 
tak rýchla, jednoduchá a maxi-
málne zrozumiteľná. CryptoVGA 
má certifi káciu na akceptovanie 
kreditných, debetných, fi rem-
ných a zákazníckych kariet. 
Pomocou doplnkovej výbavy na 
objednávku môžete využívať aj 
inovatívne platobné technoló-
gie, ako sú bezkontaktné karty, 
RFID karty a platby cez 
smartfón (NFC).
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K ZARIADENIU 
PATRIA VHODNÉ  
PROSTRIEDKY

Netreba nič robiť polovičato. To si myslíte vy a my tiež. 
 Preto sme pre našu novú umývaciu linku Klean!Star  
vyvinuli nový rad čistiacich prostriedkov Klear!Line, 
ktorý vám umožní plné využitie potenciálu vašej  
umývacej linky. A aj každej inej.

Náš nový program VehiclePro Klear!Line zahŕňa  
prostriedok na predumytie Klear!PreWash, šampón  
na umývanie kefami Klear!Brush, penový umývací  
prostriedok Klear!Foam, prostriedok na podporu  
sušenia Klear!Dry a vosk s leskom Klear!Glow.  
Doplňte svoju ponuku podľa potreby o čistič diskov,  
penu na disky a prostriedok na leštenie z nášho  
osvedčeného programu čistiacich prostriedkov.

Kompletne, profesionálne a exkluzívne S novými  
čistiacimi prostriedkami VehiclePro Klear!Line získate 
ako prevádzkovateľ portálovej umývacej linky inova-
tívne čistiace prostriedky najnovšej generácie, pomocou 
ktorých dosiahnete s nízkymi nákladmi perfektný výsle-
dok umývania a sušenia pri súčasnej optimalizovanej 
dobe umývania. Moderný Klear!Dry umožňuje dobrý 
výsledok sušenia. Klear!Brush a Klear!Foam podporujú 
sušenie. Nový Klear!Glow vytvára vysoký stupeň lesku, 
ak aj dlhodobú konzervačnú vrstvu s efektom odperlenia 
vody. 

Čisté, bezpečné a čerstvé Všetky produkty VehiclePro 
Klear!Line sú ultra vysoké koncentráty a extrémne 
úsporné pri spotrebe. Moderné zložky zaručujú perfektný 
výsledok umývania aj pri zložitých kontúrach vozidiel. K 
perfektnej čistote prispieva aj nezameniteľná vôňa nášho 
nového konceptu vôní Kärcher. Pri dopĺňaní sa o bezpeč-
nosť stará farebné odlíšenie: Čistiace prostriedky majú tú 
istú farbu ako označenie na kanistri a na dávkovačoch na 
zariadení. Omyl je vylúčený. Aj pri zásobách. Využite 
automatické doobjednávanie cez Kärcher Fleet, aby ste 
mali v zásobe vždy dostatok čistiacich prostriedkov.

Sú vaše nároky vysoké? Potom sú naše produkty radu 
VehiclePro Klear!Line perfektnou voľbou: optimálne 
čistenie a ošetrovanie, nízka spotreba a maximálna 
hospodárnosť, moderné receptúry a výberové kvalitné 
suroviny. 

Klear!Prewash Klear!Brush Klear!Foam Klear!Dry Klear!Glow



PORADENSTVO REALIZÁCIA
SLUŽBY PO  
PREDAJI
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BEZPEČNE VÁS 
PRIVEDIEME  
K ÚSPECHU.  
A EŠTE ĎALEJ.

Portálová umývacia linka je investícia, ktorú je potrebné 
profesionálne naplánovať a zrealizovať. Aby ste s mini-
málnymi nákladmi a minimálnym časom dostali najlep-
šie riešenie, poskytneme vám s našou inovatívnou  
technikou rozsiahle know-how. Budeme vás pritom 
sprevádzať od nápadu až po realizáciu a bežnú  
prevádzku.

Naše poradenstvo pre váš úspech Rozhodnutie pre portálovú umývaciu linku je 
viac než len rozhodnutie pre nejaký stroj. S Kärcher Rent a Kärcher Lease vám pre 
vaše zariadenie ponúkame moderné formy financovania s vysokou flexibilitou a 
hospodárnosťou. Budeme vás sprevádzať pri analýze miesta inštalácie linky a 
zohľadníme pri tom váš individuálny obchodný model. A spolu s vami vypracu-
jeme celý marketing, od umiestnenia cez špeciálne vlastnosti až po koncept komu-
nikácie.

Od plánovania až po realizáciu V tejto dôležitej fáze je najprv potrebné dôkladne 
vybrať miesto pre inštaláciu linky. Ako generálny dodávateľ vám s tým pomô-
žeme, rovnako aj s realizáciu až po finálnu inštaláciu. Počas toho budete profito-
vať z našich medzinárodných skúseností a kompetencií v oblasti portálových 
umývacích liniek.

Úspech si vyžaduje kontinuitu Vaša nová portálová umývacia linka je nainštalo-
vaná a bez problémov beží. Aby to tak bolo natrvalo, sme tu aj naďalej pre vás. 
Naše servisné balíky Kärcher Maintain a zákaznícky servis Kärcher príp. nami 
vyškolení servisní partneri sa postarajú o bezproblémovú prevádzku v nasledu-
júcich rokoch. Vďaka pravidelnej údržbe a nášmu celo plošnému zákazníckemu 
servisu si zabezpečíte úspešnosť vašej investície a budete ju kon tinuálne  
vylepšovať.



Radi vám poradíme:
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é.KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 
Bratislavská 31 
SK-949 01 Nitra

Tel: +421 910 788 847 
Tel: +421 (0) 37 / 6555 798 
Tel: +421 (0) 37 / 6555 799 
peter_neky@karcher.sk


