TO NAJLEPŠIE, ČO SA MÔŽE VAŠEJ
VODE STAŤ
Nový konfigurovateľný dávkovač vody

PROFESSIONAL | WPD 100 | WPD 200 | WPD 600

Zdravie a úspech z čistej vody
Ako často máte šancu ľudí osviežiť a nadchnúť? A súčasne ušetriť až 90% nákladov, informovať a aktívne propagovať? S novými
konfigurovateľnými dávkovačmi vody WPD 100, WPD 200 a WPD 600 značky Kärcher poskytnete zamestnancom, zákazníkom alebo
návštevníkom prirodzene chutiacu vodu v excelentnej kvalite. Inovatívny koncept konfigurovania vám umožní individuálne zostavenie
dávkovača vody WPD. Vyberte si podľa svojho želania: typy vôd, chladiaci výkon, filtračný a hygienický koncept, farbu, zariadenie
s podstavcom alebo stolový variant a elektronický balíček.

2

3

Pôžitok z pitia
Voda je základom nášho života a v tele plní množstvo rôznych funkcií. Voda je bez kalórií, podporuje spaľovanie tukov, a teda je čírym
elixírom podporujúcim regeneráciu. Pravidelné pitie čistej vody preukázateľne podporuje zdravie, koncentráciu, výkonnosť a pohodu.

Bez vody to nejde

Natankovať čerstvú energiu – priamo z WPD

60 % ľudského tela tvorí voda. Tá do našich buniek dodáva životne dôležité

Dávkovače vody WPD od firmy Kärcher ponúkajú zdravý pôžitok pohodl-

živiny, vitamíny, soli a minerálne látky a odvádza produkty metabolických

ným spôsobom — priamo z vodovodnej prípojky a jednoducho stlačením

procesov. Už 2 % strata tekutín znižuje telesnú a duševnú výkonnosť a môže

tlačidla. Všetky minerálne látky ostanú vo vode zachované.

viesť k problémom, ako sú bolesti hlavy, únava a strata koncentrácie.
Vedieť kedy a koľko
Vedieť, čo telo potrebuje

Aplikácia Kärcher Trinkulátor je k dispozícii bezplatne na stiahnutie na:

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie potrebuje každý človek asi dva
až tri litre vody denne, aby ostal aktívny a výkonný. Kto na uhasenie smädu
neustále siaha po iných tekutinách, ako sú džúsy, limonády alebo káva,
konzumuje príliš veľa kyselín, cukru, kofeínu a množstvo iných látok. Čistá
voda naproti tomu neobsahuje kalórie a podporuje spaľovanie tukov.
A z dávkovača vody Kärcher chutí jednoducho vynikajúco.

www.kaercher.sk/sk/Aktualne/Pitny_rezim.htm
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Pre každého to správne riešenie
Jednoduché pripojenie. Zaberá málo miesta. Nízke náklady na prevádzku a energie. Nie je potrebné skladovanie, nezostávajú prázdne
obaly, transport galónov...
S dávkovačmi vody WPD 100, 200 a 600 značky Kärcher si môžu zamestnanci, zákazníci a návštevníci jednoduchým a cenovo výhodným spôsobom vychutnať zdravú vodu vo vynikajúcej kvalite.

Podniky a kancelárie

Verejné služby

Čerstvé nápady vďaka čerstvej vode – pre všetkých, ktorí

Čerstvá voda je symbolom moderného zákazníckeho

chcú v kancelárii veľa zvládnuť.

servisu. V školách a na miestach s čulým ruchom sa
ponúka WPD bez horúcej alebo sýtenej vody.

Maloobchod
WPD ako malá oáza s občerstvením vytvorí z každej pre-

Hotely

dajne príjemné miesto, kde sa každý návštevník rád zdrží.

Voda pri hotelovej recepcii a k jedlu je v trende.

Priemysel a živnosť
Viac energie vďaka vode – aby vo výrobe vždy všetko

Reštaurácie a jedálne

bežalo tak, ako má.

S WPD 600 sa ani v priestoroch s vysokou spotrebou
chladenej vody občerstvenie nikdy neminie. Ideálny

Zdravotníctvo

pre reštaurácie, jedálne a catering.

Tento element života podstatne prispieva k zdraviu. A nič
nedokáže spríjemniť čakanie lepšie, než čistá voda.
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Pôžitok s rozumom
Systémy vratných obalov, ako sú PET fľaše alebo galónové dávkovače vody, sú z ekologického hľadiska nezodpovedné. Galónové
systémy sú navyše z hygienického hľadiska často problematické. Náklady vynaložené na prepravu a čistenie ako aj na personál
potrebný pri manipulácii a skladovaní sú vysoké a aj nezmyselné. Dávkovač vody WPD od firmy Kärcher pracuje energeticky efektívne
a trvalo udržateľne.

1

2

3

4

Spoločenská zodpovednosť

Ekonómia

Ochrana životného
prostredia

1

2

Pohotovostný režim eco!efficiency

Pohotovostný režim umožňuje individuálne nastavenie prevádzkovej doby

úsporná inovácia, ktorá vodu ohrieva v dávkach až po stlačení tlačidla, čím

každého dávkovača vody Kärcher, aby sa zariadenie počas dní nepoužíva-

sa docieli maximálne nízka spotreba energie. Studená voda sa pri dlhšom

nia, napr. cez víkend, prevádzkovali iba s minimálnou energiou (< 0,5 W).

nepoužívaní chladí menej, čím sa spotrebuje menej energie.

Spĺňa sa tým aktuálna smernica ErP.

3
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Režim so zníženou spotrebou energie

Režim so zníženou spotrebou energie WPD 100, 200 a 600 je energeticky

Rozdiel je v kvalite

4

Predbehnúť budúcnosť

Čo by mohlo byť lepšie ako kvalita? Kvalita Kärcher. Súčet všetkého, čo

Budúcnosť príde tak či tak. Je lepšie, ak si ju budeme už dnes budovať

z Kärcheru urobilo svetového lídra v oblasti čistiacej techniky: dobré

aktívne a trvalo udržateľne. Kärcher si už dávno zakotvil trvalú udržateľnosť

nápady, optimálny výber materiálu, precízna výroba, nekompromisná

ako svoj podnikateľský cieľ: podnikateľské správanie zodpovedné voči člo-

kontrola kvality a moderné služby. Nové konfigurovateľné dávkovače vody

veku a prírode, založené na pilieroch ekonómie, spoločenskej zodpovednosti

WPD: Engineered by Kärcher. Made in Germany.

a ochrany životného prostredia.

Väčší pôžitok za menej peňazí
Oveľa nižšie celkové náklady v porovnaní s inými systémami sú presvedčivým ekonomickým faktorom. Oproti fľašiam a galónom stojí
liter vody z WPD asi iba štvrtinu*, a teda je štvornásobne výhodnejší. Pri 50 zamestnancoch je to iba 0,12 € za jeden liter (fľaše: 0,96
€; galóny: 0,80 €). Pri 100 zamestnancoch taktiež 0,12 €/l (fľaše: 0,95 €; galóny: 0,78 €). Čím viac osôb využíva WPD, tým je voda
výhodnejšia. Pri WPD je to v priemere cca 4 € na jedného zamestnanca za mesiac.

€ / 1 liter

1)

0,96

Ekvivalent kg-CO2

0,952)

1)

pri 50 zamestnancoch

2)

pri 100 zamestnancoch

Transporty

	Plnenie, čistenie,

2 000

výroba, recyklácia

galónov

príp. fliaš

0,801) 0,782)

1 500

439

Spotreba prúdu

394
1 000
996
365
500
1)

0,12

144

2)

0,12

471
160

0
Minerálna voda

Dávkovač vody

vo fľašiach

s galónmi

WPD

Minerálna voda

Dávkovač vody

vo fľašiach

s galónmi

WPD

Ekologický pôžitok bez logistiky

Product Carbon Footprint – uhlíková (CO2) stopa

Používanie dávkovačov vody WPD značky Kärcher umožňuje podstatné

Štúdia TU Darmstadt ukázala, že dávkovače vody WPD** značky Kärcher

zníženie plastového odpadu, pretože sa jednoducho nepoužívajú plastové

spotrebujú na výrobu chladenej pitnej vody veľmi málo energie: Každá

fľaše ani galóny. Ušetrí sa tým veľa energie a súčasne aj s tým spojené

spotreba energie zanecháva stopy vo forme oxidu uhličitého, teda prakticky

emisie CO2 počas prepravy a čistenia fliaš galónov. Odpadá aj enormné

otlačok v CO2, takzvaný Product Carbon Footprint (PCF). Pri porovnaní činí

využitie pracovnej sily na objednávanie, skladovanie, vnútropodnikovú

PCF pri WPD iba šestinu PCF galónovej vody a menej ako desatinu PCF

prepravu ako aj zbieranie a odovzdávanie vratných obalov vrátane náhrady

fľašových automatov

„strát“. Súčasne sa uvoľní skladová plocha, ktorá sa dá využiť zmysluplnejšie.

* Skúmania produktového manažmentu Kärcher
** Porovnávací základ: Dávkovač vody WPD 100 Kärcher
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Nový WPD
S novým plne konfigurovateľným WPD definuje Kärcher dávkovač vody úplne nanovo. Variant Basic je vybavený tlačidlami, ktoré sa
dajú ľubovoľne popísať, variant Advanced farebným displejom.

2

1

3

4

5

6

7

Stolové zariadenie
napr. WPD 100 Basic
Zariadenie s podstavcom
napr. WPD 100 Advanced

1

Perfektný tvar a funkcia

4

Nekonečný pôžitok

Lákavý dizajn a materiály, ktoré sa jednoducho čistia, sú iba jednou strán-

Vďaka priamemu napojeniu na vodovodné potrubie dodáva WPD vodu

kou nových konfigurovateľných dávkovačov vody WPD. Máte možnosť

v ľubovoľnom množstve. Plniť je možné nádoby na pitie s výškou

prispôsobiť čelný panel svojmu firemnému dizajnu alebo ju môžete využiť

do 300 mm.

ako reklamnú plochu.
5
2

Pri dotyk na výber šesť želaní

Ani kvapka nazmar

Odkvapkávacia miska je vybavená ochranou proti pretečeniu. Alternatívne

WPD poskytuje štandardne nesýtenú vodu, nechladenú alebo chladenú. Na

je možné odtok odkvapkávacej misky napojiť na zbernú nádobu v podstavci

želanie navyše s CO2 medium alebo classic alebo horúcou a extra horúcou

alebo priamo na odpad. Pravidelné ručné vyprázdňovanie odkvapkávacej

vodou. Špeciálny prevzdušňovač v dávkovacom ventile umožňuje inten-

misky tak odpadá.

zívne a koncentrované vytekanie vody, bez rozstrekovania.
6
3

Horúca voda stlačením tlačidla

Pohár vždy poruke

So zásobníkom pohárov v podstavci je vždy k dispozícii čistý pohár. Najlep-

Horúcu vodu vyrába WPD vždy čerstvú stlačením tlačidla. Vyrába sa vždy

šie sa hodia plastové poháre a poháre na horúce nápoje Kärcher (pozri

iba toľko horúcej vody, koľko je potrebné. Tento inovačný princíp znižuje

stranu 13).

spotrebu energie na zlomok.
7

Ponuka na podstavci

S podstavcom je možné voľne postaviť každý stolový variant WPD. V podstavci je miesto na veľkú CO2 fľašu (10 kilogramov), jeden kanister pre odtok
alebo prídavný chladič (pri WPD 600).

www.kaercher.sk/sk/Produkty/Professional/Davkovace_vody.htm
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Patentovaná špičková technológia
Dávkovač vody WPD značky Kärcher presviedča jedinečným patentovaným konceptom hygieny, ktorý spĺňa relevantné európske normy.
WPD, ktorý sa kompletne vyrába v Nemecku, v každom ohľade stelesňuje vysoké nároky firmy Kärcher na kvalitu.

1

2

1

2

2

Filter 1 / UV-Protect

2

Filter 2 / CO2 fľaša

3

Chladiaci modul

4

Ohrievač vody

5

Dávkovací ventil

3
5

4

1

1

Filter Active-Pure, Hy-Protect alebo Hy-Pure

2

UV Protect

Ťažké
kovy
Chlór

Ťažké
kovy
Chlór
Baktérie
a vírusy

4

3

Baktérie
a vírusy

5

Oplach
beží

6
Nachgewiesen durch:
SGS INSTITUT FRESENIUS

Designed, engineered
and made by Kärcher
in Germany.

Wasser in
Lebensmittelqualität
1991: Certifikácia podľa ISO 9001 ako
prvá firma v odvetví

1

®

Wasserspender WPD 100

Patentovaný systém hygieny

Zabudovaná tepelná dezinfekcia je patentom spoločnosti Kärcher: Všetky

3

Automatický oplach

Automatický oplach pre tepelnú dezinfekciu sa dá nastaviť na ľubovoľný čas,

potrubia vedúce vodu, modul ohrevu a chladiaci modul ako aj filter Hy-Pro-

napríklad v noci. Proces prebehne úplne automaticky. Potom je WPD okam-

tect a dávkovací ventil sa v pravidelných intervaloch dezinfikujú horúcou

žite opäť pripravený na prevádzku.

vodou. V porovnaní s bežnými systémami sa tak ušetria servisné náklady
a ochráni životné prostredie.

4

Výdaj vody s ochranou proti dotyku

Dávkovací ventil Kärcher je umiestnený tak, aby bol chránený pred kontak2

Inovačný filtračný koncept

tom s používateľom, čím sa optimálne podporuje hygiena.

Na výber sú štyri rôzne koncepty čistenia: Filter Active-Pure, blok spekaného
aktívneho uhlia, odstraňuje chlór, ťažké kovy a zvyšky z potrubia a zabezpe-

5

Povrchová dezinfekcia

čuje tak najlepšiu chuť. Filter Hy-Protect poskytuje vďaka ultrafiltrácii bez-

Perfektným dotvorením hygienického konceptu Kärcher je dezinfekčný

chybnú vodu. Jeho membrána s extrémne jemnými pórmi spoľahlivo zadrží

prostriedok RM 735 (pozri stranu 13).

baktérie a vírusy.
Avšak všetky minerálne látky obsiahnuté vo vode ostanú zachované. Filter

6

Certifikovaná kvalita made in Germany

Hy-Pure je kombináciou filtra Active-Pure a filtra Hy-Protect. UV lampa

Renomovaný SGS Institut Fresenius otestoval všetky konštrukčné diely WPD

UV-Protect pomocou ultrafialového svetla spoľahlivo zničí baktérie a vírusy.

prichádzajúce do styku s vodou ohľadom ich vhodnosti pre potraviny a
potvrdil, že WPD trvalo vyrába vodu v potravinárskej kvalite.
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Tak individuálne ako dobrá chuť
Pre akúkoľvek spotrebu vody, ľubovoľný počet zamestnancov a každú chuť vhodné zariadenie. Nové konfigurovateľné dávkovače vody
WPD sú jedinečné. Na výber sú tri rôzne triedy strojov s rôznymi chladiacimi výkonmi: WPD 100, WPD 200 a WPD 600. Konfigurovať
je možné elektronický balíček Basic alebo Advanced, vybavenie produktu ako aj príslušenstvo.

3 triedy chladenia:
WPD 100: < 50 osôb

Druhy vody:

WPD 200: < 100 osôb

Servisné balíky:

WPD 600: > 100 osôb

nechladená

Inspect
Maintain
Full-Service

chladená

Individuálny dizajn čelného panela

chladená s CO2 (Medium)

V predaji v rôznych farbách

chladená s CO2 (Classic)

horúca
Verzia:
Stolové zariadenie
extra horúca

Zariadenie s podstavcom

Elektronické balíky:
Basic
Advanced

UV lampa:

Hygienické čistenie:

UV-Protect

chemické
tepelné

Filtre:
Filter Active-Pure
Filter Hy-Protect
Filter Hy-Pure
(Kombinovaný filter)
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CO2 fľaša:
425 g, 6 kg, 10 kg fľaša

WPD 100

WPD 200

WPD 600

Basic

Advanced

Basic

Advanced

Basic

Advanced

Stolové zariadenie









–

–

Zariadenie s podstavcom a zásobníkom na poháre













Farba krytu biela













Farba krytu čierna













Nechladená voda













Nesýtená voda chladená













Voda CO2 Medium





–



–



Voda CO2 Classic

–

–









Horúca voda

–



–



–



Extra horúca voda

–



–



–



Filter Active-Pure (AC)













Filter Hy-Protect (UF)













Filter Hy-Pure (kombinovaný filter AC-UF)





–

–

–

–

UV-Protect (UV lampa)



–



–



–

Chemické čistenie



–



–



–

Tepelná dezinfekcia

–



–



–



Farebný multifunkčný displej

–



–



–



Ukazovateľ výmeny filtra

–



–



–



Ukazovateľ výmeny CO2 fľaše

–



–



–



Dávkovanie vody

–



–



–



Nastavenie intenzity CO2

–



–



–



Nastavenie teploty horúcej vody

–



–



–



Ukazovateľ chýb

–



–



–



–



–



–



–



–



–



























Zásobník pohárov (v podstavci)













Vodný blok













Možnosti konfigurácie
Variant

Druh vody

Úprava vody
dva filtre alebo filter + UV lampa na výber

Elektronická výbava

Rozhranie pre Kärcher Fleet (M2M komunikácia)
Osvetlený výdaj vody
Príslušenstvo
Výtok odkvapkávacej misky
Príslušenstvo na pitie (džbán, karafa, fľaša, pohár, atď.)

 sériová výbava

 na objednávku

– nie je možné
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Vnútorné hodnoty – technické údaje

Basic

Advanced

Basic

Advanced

Stolové zariadenie

Stolové zariadenie

Zariadenie s podstavcom

Zariadenie s podstavcom

WPD 100

WPD 200

WPD 600

Basic

Advanced

Basic

Advanced

Basic

Advanced

Technické údaje
Druh prúdu

V / Hz

220–240 / 50

220–240 / 50

220–240 / 50

220–240 / 50

220–240 / 50

220–240 / 50

Hladina akustického tlaku

dB(A)

45

45

45

45

45

45

Výdaj nechladenej vody

l/h

120

120

120

120

120

120

Výdaj nesýtenej chladenej vody

l/h

20

20

40

40

80

80

Výdaj nesýtenej horúcej vody

l/h

–

10

–

10

–

10

Teplota horúcej vody

°C

–

80–95

–

80–95

–

80–95

Výdaj chladenej vody s CO2

l/h

20

20

40

40

80

80

Obsah CO2 vo vode

g/l

4,5 (Medium)

4,5 (Medium)

6,5 (Classic)

4,5 (Medium) –
6,5 (Classic)

6,5 (Classic)

4,5 (Medium) –
6,5 (Classic)

Veľkosť CO2 fľaše malá (v zariadení)

425 g

425 g

–

–

–

–

Veľkosť CO2 fľaše veľká (v podstavci)

max. 10 kg

max. 10 kg

max. 10 kg

max. 10 kg

max. 10 kg

max. 10 kg

Hmotnosť stolového zariadenia

kg

30

30

35

35

–

–

Hmotnosť zariadenia s podstavcom

kg

45

45

50

50

65

65

Rozmery stolového zariadenia

v×š×d
(v mm)

465 × 365 × 528

465 × 365 × 528

465 × 365 × 528

465 × 365 × 528

–

–

Rozmery zariadenia s podstavcom

v×š×d
(v mm)

1432 × 365 × 528

1432 × 365 × 528

1432 × 365 × 528

1432 × 365 × 528

1432 × 365 × 528

1432 × 365 × 528

Výška výdaja vody

mm

300

300

300

300

300

300

Počet používateľov

< 50

< 50

< 100

< 100

> 100

> 100

Objednávacie číslo

1 024-920.2

1 024-920.2

1 024-920.2

1 024-920.2

1 024-920.2

1 024-920.2

– nie je možné
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Pre plný pôžitok z pitia: originálne príslušenstvo
S originálnym príslušenstvom Kärcher pre dávkovače vody WPD bude pôžitok z pitia bezhraničný. V karafách, fľašiach a pohároch je
možné vodu ponúkať rovnako lákavo, podľa chutí. Aby to tak ostalo natrvalo, sú dezinfekčné a čistiace prostriedky Kärcher šité na
mieru podľa požiadaviek WPD.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6

tbd do 25. kal.

Karafy a džbány
1

Dizajnová karafa Eva Solo 1 l zo skla

0.017-575.0

2

Džbán 1 l zo sklad s vekom

6.640-431.0

Fľaše
3

Fľaša 0,6  l z tritanu, vhodná do umývačiek riadu

6.640-469.0

4

Fľaša 0,5  l z tritanu, odolná voči umývaniu v umývačke

6.640-430.0

Fľaša 0,75  l z tritanu, odolná voči umývaniu v umývačke

6.640-512.0

Poháre
5

Plastové poháre z PP
(bez potlače, 200 ml, jednotka balenia 3.000 ks)

6.640-454.0

6

Poháre z tvrdého papiera
(aj na horúce nápoje, bez potlače, 180 ml, jedn. bal. 2.500 ks)

6.640-455.0

7

Plastové poháre z PP
(s potlačou Kärcher, 200 ml, jedn. bal. 3.000 ks)

6.640-453.0

8

Poháre z tvrdého papiera
(s potlačou Kärcher, 180 ml, jedn. bal. 2.500 ks)

6.640-460.0

Hygiena a údržba
9 Dezinfekčný prostriedok RM 735 (2,5 l), čistiaci prostriedok na čistenie povrchu,
pôsobí antibakteriálne a odstraňuje vodný kameň (1 × 20 ml koncentrát)

6 295-585.0

10 Rozprašovač na čistiaci prostriedok

6 295-575.0

11 Tablety na odvápnenie dávkovača vody

na požiadanie

12 Chemický čistiaci prostriedok s hygienickým čistiacim účinkom

na požiadanie

13 Čistič povrchov CA 30 R, pripravený na použitie 0,5 l rozprašovacia fľaša, efektívne
odstraňuje mastné znečistenia, fľaky od kávy a pod.

6 295-827.0

14 Striekacia hlava pre čistič povrchov

6 295-723.0

15 Čistič povrchov CA 30 C, 1 l

6 295-825.0

CO2 fľaša
16 CO2 fľaša 425 g na 60 l perlivej vody

na požiadanie

13

Váš WPD. Tak individuálny ako Vy.
Ešte nikdy predtým ste nemali pri výbere dávkovača vody toľko voľnosti. Nové konfigurovateľné dávkovače vody WPD sú dôslednou
realizáciou moderných želaní zákazníkov. Začnite si odteraz užívať vodu tak, ako by ste to chceli

1

2

3

4

5

6

1

Chladenie podľa potreby

2

Účinné kombinácie filtrov

Na výber sú tri rôzne triedy chladenia: WPD 100 až pre 50 osôb, WPD 200

Zostavte si filtračný balík podľa svojej potreby:

až pre 100 osôb a WPD 600 pre viac ako 100 osôb.

Vyberte si z filtrov Active-Pure, Hy-Protect, Hy-Pure alebo UV-Protect.

3

Rôzne druhy vody

4

Dávkovanie vody

V závislosti od elektronického balíčka je možné ponúknuť až šesť rôznych

Výdaj vody je možné nadávkovať v presných krokoch: Vyberte si

druhov vody: nechladenú, chladenú, chladenú s CO2 medium alebo classic

S pre malé, L pre stredné a XL pre veľké poháre.

ako aj horúcu a extra horúcu.
5

Rýchla diagnostika

Individuálny dizajn čelného panela

Sklo je možné vybaviť špeciálnym fóliovým podkladom (napr. s firemnými

(Machine-to-Machine) priamu komunikáciu medzi WPD a vašim počítačom

farbami) alebo sa dá využiť ako bezplatná reklamná plocha.

alebo smartfónom. Takto môžete rýchlo zareagovať a predísť nepotrebnému
servisu.
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6

Kärcher Fleet Services umožňuje prostredníctvom komunikácie cez M2M

Minimálna údržba. Maximálny servis. Optimalizované náklady.
Vďaka extra dlhým servisným intervalom – iba raz ročne – a použitiu kvalitných materiálov s dlhou životnosťou je WPD počas celej
svojej životnosti obzvlášť hospodárny. Nové konfigurovateľné dávkovače vody WPD 100, 200 a 600 ponúkajú po prvýkrát možnosť
vykonať výmenu filtra a čistenie vlastnými silami.

1

2

3

4

1

Zákaznícka infolinka a prvotriedne poradenstvo

2

Inštalácia a zaškolenie

Kärcher vám pred, počas a po kúpe ponúka prvotriedne osobné poraden-

Profitujte pri inštalácii a uvedení dávkovača do prevádzky z vysoko kvalifi-

stvo a starostlivosť. Zákaznícka infolinka pre WPD vám pomôže s každou

kovaných servisných technikov firmy Kärcher a ich osobného zaškolenia

otázkou. A s veľkoplošnou servisnou sieťou je v prípade potreby rýchlo

alebo si to všetko urobte jednoducho sami.

k dispozícii špeciálne vyškolený servisný technik Kärcher.
3

Výmena filtra iba raz ročne – to ušetrí náklady

4

Dávkovač vody, ktorý sa sám dezinfikuje

V porovnaní s bežnými filtrami s polročným intervalom výmeny sú ino-

Vzdajte sa nepotrebných servisných zásahov pre chemické čistenie

vačné vodné filtre Kärcher koncipované tak, aby bola výmena potrebná iba

dávkovača vody. Vďaka automatickému konceptu hygieny a automatickému

raz ročne a môže ju vykonať sám používateľ (filter na objednávku). Z hľa-

oplachu sa WPD dezinfikuje celkom automaticky. Alternatívne je možné

diska celej životnosti to znamená výrazné zníženie nákladov.

chemické čistenie.
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Radi vám poradíme:
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Fax: +421/37/65 55 799
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