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Kärcher Center Rhowax in Dordrecht
feestelijk geopend
Made, 26 juni 2017 – Kärcher Center Rhowax is ontstaan als
organisatie die zich specialiseert in onderhoud, reparatie en verkoop
van Kärcher-reinigingsapparatuur en alles wat daarmee verbonden is.
Het is een afsplitsing van het assortiment reinigingsmachines van
groothandel Kroonint Cleaning & Coating Products.
Sedert de recente opening van Kärcher Center Rhowax ligt de focus nu
volledig op Kärcher. In het compleet verbouwde pand aan de
Planckstraat te Dordrecht kan zowel de professional als de particulier
zijn hart ophalen in de grote showroom.
‘Na maanden van voorbereiding, kunnen we in de regio Rotterdam nu
echt aan de slag’, aldus Folkert Spierdijk, operationeel directeur
Kärcher Center Rhowax. ‘Met de opening van het Kärcher Center is het
startsein gegeven voor de vertegenwoordiging van een degelijk, maar
ook innovatief merk in de regio Rotterdam.’

De nieuwe showroom is een ware beleving voor de professionele en
particuliere gebruiker. Daarnaast is er ook het kenniscentrum waar alle
diensten

- reparaties en onderhoud, service, verhuur en verkoop -

onder één dak zijn gebracht.
Jean-Paul Christy, managing director Kärcher B.V.: ‘Met deze
professionele partner in de regio Rotterdam zetten we een volgende
stap in onze Strategy 2020. Wereldwijd zijn inmiddels 610 Kärcher
Centers geopend. Dit past heel goed in onze doelstelling om voor een
goed advies en een regionale service dicht bij de klant te staan. Met
Rhowax kunnen we in de regio Rotterdam bijna al onze doelgroepen
zeer goed bedienen. Denk daarbij aan schoonmaakbedrijven en alles
op en rond de Rotterdamse haven.’
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