PER S M ED ED EL IN G
Kärcher scoort in de retail
20 november 2014 – Sinds kort werkt supermarktketen Colruyt Laagste
Prijzen met een nieuw systeem voor het vloeronderhoud van zijn winkels.
Tijdswinst én een doeltreffende reiniging waren essentiële factoren bij de
selectie van nieuwe reinigingsmachines. Na een grondig onderzoek werden
verschillende

grote

spelers

in

de

markt

van

de

professionele

reinigingsapparatuur gevraagd hun oplossing voor te stellen. Na een lange
testperiode werd gekozen voor Kärcher, bij dit project via Kärcher Center
Van Mol uit Elversele.

Reiniging in twee passages
Het nieuwe schoonmaaksysteem is voortaan gebaseerd op twee passages
met een achterloop schrob/zuigmachine door ieder gangpad. In vergelijking
met de gebruikelijke drie passages die voordien nodig waren, betekent dit
een enorme tijdsbesparing.

De Kärcher B 80 W Bp Dose schrob-/zuigmachine met bijhorend
reinigingsmiddel voldeed aan alle vereisten op vlak van efficiënt én veilig
werken. Speciaal voor de supermarktketen paste Kärcher de elektronicainstellingen van de machine aan en werden enkele opties toegevoegd.
Belangrijk is ook de schrobkop van 110 cm die op maat van dit project werd
ontwikkeld.
Met een intuïtieve éénknopsbediening en een kleurcodering op de machine
beschikt de Kärcher B 80 W Bp Dose over extra gebruiksvriendelijke
troeven. Bovendien zijn alle machines uitgerust met een geïntegreerd
systeem voor een precieze dosering van reinigingsmiddelen (DOSE), zodat
een minimaal gebruik van de Kärcher-reinigingsmiddelen is gegarandeerd.

Totaaloplossing
Dat een goede ondersteuning bij dergelijke projecten essentieel is, staat
vast. Ook hier was dit, naast de keuze van de reinigingsmachine zelf, een
doorslaggevende factor. Kärcher Center Van Mol biedt steeds een
totaaloplossing waarbij de klant en zijn specifieke vereisten centraal staan.

Het Kärcher Center uit Elversele kan daarvoor terugvallen op een jarenlange
ervaring,

professioneel

opgeleide

monteurs,

een

onderdelenvoorraad en moderne infrastructuur.
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