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Made, 30 januari 2019 – Elke dag staat wel één of andere
reinigingsklus in of om het huis op de planning. Wie even om zich heen
kijkt, beseft pas hoeveel spullen en ruimtes regelmatig schoongemaakt
en onderhouden moeten worden. Een gewone poetsdoek en zwabber
voldoen anno 2019 niet meer, sommige klussen vragen de inzet van
doeltreffende, tijdbesparende reinigingsapparatuur. Kärcher helpt bij het
vinden van de juiste oplossing. Een nieuwe, handige tool op
www.karcher.nl toont precies wat gebruikers nodig hebben om iedere
klus in en om het huis te klaren.

Oplossingsgericht ontwikkelen
Van het tuinmeubilair

en de barbecue schoonmaken tot het

(automatisch) bewateren van de planten in je tuin en het wassen van de
ramen. Van het polijsten van harde vloeren en het reinigen van
tegelvoegen tot het reinigen van aanrecht en afzuigkap. Het zijn maar
enkele voorbeelden van de klussen die in en rondom het huis op
uitvoering wachten.
Bij de ontwikkeling van al haar reinigingsapparatuur gaat Kärcher
oplossingsgericht tewerk. Concrete schoonmaakklussen vragen immers
om de juiste hulpmiddelen. Hierbij gaat het niet enkel om het apparaat,
maar

juist

om

de

combinatie

met

passende

accessoires

en

reinigingsmiddel. Alleen dan kan er sprake zijn van grondig, efficiënt én
tijdbesparend reinigen.

Tool met voorbeeldhuis
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In het verlengde daarvan ontwikkelde Kärcher een online tool die
wegwijs maakt in het ruime aanbod reinigingsapparatuur. Dankzij de
tool zien gebruikers weer de bomen door het bos en weten ze snel welk
toestel ze nodig hebben voor het beste resultaat.

De tool op de website toont een voorbeeldhuis. Gebruikers kiezen eerst
of ze in of rond het huis aan de slag gaan, waarna ze meteen hun
keuze kunnen maken uit één van de talrijke klussen. Klikken ze
vervolgens daarop, zien ze onmiddellijk wat de aangewezen Kärcheroplossing is. Het reinigingsapparaat zelf, eventuele accessoires en/of
schoonmaakmiddelen staan er mooi gegroepeerd. Ze kunnen er de
productinfo met alle details raadplegen, maar wie het nog duidelijker
wil, bekijkt ook de toepassingsfilmpjes. Kopen kan direct in de Kärcher
webshop of bij aangesloten retailers. Da’s extra handig voor wie straks
meteen aan het werk wil.

