PERSMEDEDELING
In de categorie ‘Machines, accessoires &
componenten’:
KÄRCHER GENOMINEERD VOOR AMSTERDAM
INNOVATION AWARD 2012
3 maart 2012 –

De negende editie van de ISSA/INTERCLEAN in

Amsterdam staat pas op de kalender van 8 tot 11 mei 2012, maar nu al
maakte de vakjury de negen genomineerden bekend voor de
Amsterdam

Innovation

Award

2012.

De

9

nominaties

werden

geselecteerd uit 71 inzendingen en zijn telkens de beste 3 in evenveel
categorieën. De B 80 W schrob-/zuigmachine van Kärcher werd
genomineerd in de categorie ‘Machines, accessoires en componenten’.

Michelle Marshall, voorzitter van de Amsterdam Innovation Award-jury: “Er
dingen een aantal uitermate intelligente oplossingen mee. Ook de steeds
groter wordende rol van informatietechnologie en webbased oplossingen is
een bemoedigende ontwikkeling in de sector. En we zien indrukwekkende
stappen wat betreft duurzaamheid, afvalvermindering en een lager verbruik
van water, energie en chemicaliën.”

De handgeleide B 80 W schrob-/zuigmachine van Kärcher beschikt over een
aantal duidelijke troeven voor een gebruiksvriendelijke, tijdbesparende
toepassing, zoals het automatisch vullen en spoelen van de tank en het
flexibele opbergsysteem voor gereedschap. De eco!efficiency-bediening
bespaart energie en is milieuvriendelijk.. Een RFID-sleutel beschermt vloer
en machine tegen verkeerd gebruik; specifieke kleuren en codes wijzen de
machine toe aan een bepaalde gebruiker of plaats.

Kees Wagtmans, managing director van Kärcher Benelux: “We zijn bijzonder
blij met onze nominatie. De Amsterdam Innovation Award is een prestigieuze
prijs die kan rekenen op ruime, Europese belangstelling in de sector. We
kijken nu al in spanning uit naar de prijsuitreiking.”

Op 8 mei as. – de eerste dag van ISSA/INTERCLEAN Amsterdam – worden
de winnaars bekendgemaakt. De jury kiest telkens één winnaar in de resp.
categorieën

(‘Machines,

‘Apparatuur/hulpmiddelen

voor

accessoires
reinigen,

en
zorg

en

componenten’,
veiligheid’

en

‘Reinigingsbeheer en trainingsoplossingen’) en één algemene winnaar. Voor
het eerst wordt ook een Visitor’s Choice Award uitgereikt aan de inzending
die het meeste stemmen krijgt van alle voorgeregistreerde bezoekers.
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