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Kärcher brengt perfecte reinigingsproces
naar Transport & Logistics 2021
Wilrijk, oktober 2021 – Van 19 tot en met 21 oktober tekent Kärcher
present op Transport & Logistics in Antwerp Expo. Met meer dan 300
exposanten, 10.000 bezoekers en een waaier aan conferenties en
lezingen is dit de grootste vakbeurs voor transport en logistiek in de
Benelux. De reinigingsspecialist zet er zijn Perfect Duo in de spotlights,
een totaaloplossing met zowel een veeg-/zuigmachine als een schrob/zuigmachine.
Totaaloplossing
Wie een perfecte reiniging wenst, moet gaan voor een totaaloplossing.
Eerst droog en dan nat reinigen, is de juiste werkmethodiek. Om dit
100% correct te doen, zijn er twee verschillende machines nodig. Er
bestaan al gecombineerde veeg-/zuig en schrob-/zuigmachines om
beide handelingen in één arbeidsgang uit te voeren. De keuze voor een
gecombineerde machine lijkt daarom voor de hand liggend. Maar zo’n
combimachine is altijd een compromis ...
Perfect gereinigde vloeren - altijd en overal
Efficiënter reinigen met The Perfect Duo start bij vegen. Veeg/zuigmachines zijn ontwikkeld om grofvuil en stof onmiddellijk op te
vegen. Hierdoor worden de zwaarste vervuilingen eerst verwijderd en
komt de schrob-/zuigmachine beter tot zijn recht. Kärcher heeft voor
elke reinigingstoepassing met een schrob-/zuigmachine het juiste
model, afgestemd op het type ondergrond en de vervuiling van de vloer.
Bovendien zijn al deze machines duurzaam, onderhoudsvriendelijkheid,
en eenvoudig in gebruik.
Daling van de onderhoudskosten
Door efficiënt te reinigen, bespaart men niet alleen tijd en arbeidsuren,
maar vermindert men ook het verbruik van reinigingsmiddelen.
Bovendien gaan de reinigingsmachines langer mee en wordt de kans
op stilstand verkleind. Kortom een volledige daling van de algemene
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onderhoudskosten. Kers op de taart: de vloer is beter verzorgd en het
bedrijf krijgt een betere uitstraling naar klanten, bezoekers en
werknemers toe.
Laat u adviseren en ontdek hoe u uw reinigingskosten reduceert
door te kiezen voor twee toestellen. Bezoek onze stand 4.148 in
hall 4 en maak kennis met het Perfecte Duo!

Registreren:
https://registration.gesevent.com/survey/1lkc6gfvfqm1k?actioncode=NTWO00
0169KIZ&partner-contact=14krar90792qz

