
DODÁVÁME VÍC 

NEŽ JEN TLAKOVÉ 

ČISTIČE...

Kärcher dnes = poskytovatel celkových

řešení
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KÄRCHER SE VYVINUL Z 

VÝROBCE STROJŮ 

V POSKYTOVATELE SLUŽEB

▪ Zřízení centra pro dokonalé čištění se 

zaměřením na optimalizaci provozních 

procesů čištění

▪ Investice do digitálních řešení a 

kompetencí např. SoniQ, ZAN, ZOI, 

robotika, digitálně propojené stroje

▪ Kompletní řada detergentů a chemikálií 

pro všechny druhy čištění

▪ Služby, které jsou daleko nad rámec 

údržby strojů tj. leasing, možnosti zpětného 

odkupu použitých strojů ….



Kärcher poskytuje vše potřebné pro snížení provozních nákladů 

VŠECHNO JAKO SLUŽBA
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Stroje & údržba

Detergenty

& spotřební materiál

Ruční čištění

Digitální řešení

Jedna komplexní nabídka

€ / m²

Snížení provozních 

nákladů
Lighthouse Project



PŘÍPADOVÁ STUDIE

KANCELÁŘSKÁ 

BUDOVA

Global Service Centre in                  

Eastern Europe



SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V LIGHTHOUSE PROJEKTECH
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Dvě klíčové oblasti pro možnost snížení provozních nákladů: Ruční & Strojové Čištění

NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL PRO SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

70%

30%

Manual
Cleaning

Mechanical
Cleaning

▪ Lighthouse-Projekty mají dvě hlavní oblasti pro 

možnost snížení provozních nákladů:           

Ruční & Strojové Čištění

▪ Hlavní část úspor lze obvykle dosáhnout u 

ručního čištění. Obecně platí, že podíl 

strojového čištění na úsporách nákladů činí 

30%, zatímco u ručního čištění můžeme 

dosáhnout úspor až 70%

▪ Příklad: Celková úspora nákladů pro jednu 

jednotku činí € 90’000. Podíl úspor u 

manuálního čištění je € 63’000 a u strojového 

pak € 27’000.

ZAMĚŘENÍ NA RUČNÍ ČIŠTĚNÍ



SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V LIGHTHOUSE PROJEKTECH
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Srovnání ručního & strojového čištění

NÁSTROJE PRO ÚSPORY A VLIV NA TCO DŮLEŽITOST EFEKTIVNÍ ORGANIZACE PRÁCE

Mechanical Cleaning

Manual Cleaning

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Quality

Efficiency

Methods

Products

▪ Nástrojem pro úsporu nákladů jak v případě 

ručního, tak i strojového čistění je efektivní 

organizace práce (až 70% celkových úspor).

Efektivní organizace práce pomáhá zlepšit 

výkon.

▪ Organizace úklidu může být zaměřena na 

frekvenci nebo na výsledky .

▪ Změna metod a produktů posiluje dlouhodobé 

a udržitelné úspory (až 30% z celkových 

úspor). 



Vytváříme pro vás hodnotu tím, že se zaměřujeme na rozhodující faktory úspěchu vašeho 

podnikání 

NABÍDKY KÄRCHERU ZÁKAZNÍKOVI
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STROJE & 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠKOLENÍ UDRŽITELNÁ 

ŘEŠENÍ

NOVÉ OBCHODNÍ 

MODELY

SERVIS &

ÚDRŽBA

KONZULTACETECHNICKÁ

ROZHRANÍ

DIGITÁLNÍ 

TRANSFORMACE

Nejlepší 

poskytovatel 

úklidových 

služeb ve své 

třídě



ODBORNOST V 

INTEGROVANÝCH 

FACILITY SLUŽBÁCH

Zákazník je jedničkou v 

poskytování úklidových 

služeb a Facility 

Managementu s širokým 

počtem zákazníků

náročných na kvalitu služeb

Kärcher je jedničkou v 

oboru čištění s širokým 

portfoliem produktů i 

řešení

ODBORNOST V 

OBORU

PARTNEŘI PRO ÚSPĚŠNOU IMPLEMENTACI

+

OD SPECIALISTŮ NA 

ČIŠTĚNÍ PRO SPECIALISTY 

NA ÚKLID

Silné partnerství

zajistí spokojenost klientů 

zákazníka díky snížení 

nákladů a zlepšení kvality

ODBORNOST PŘI 

IMPLEMENTACI

Kärcher centrum pro 

dokonalé čištění se 

zkušenými specialisty z 

oboru zajistí řádnou a 

spolehlivou implementaci

+ =

Implementace prostřednictvím pevné spolupráce a profesionálního projektového řízení
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CUSTOMER



Inovativní technologie a řešení od Kärcher přetváří způsob, jakým podnikáte

Úspory v pracovní době

Úspora 22%  nebo o 8320 méně pracovního času ročně

PŘÍPADOVÁ STUDIE  - KANCELÁŘSKÁ BUDOVA

22%

20%

100%

Úspory v TCO

úspora 20% nebo > € 250’000 v TCO během 5 letého kontraktu

Spokojenost zákazníka

Na základě pravidelných interních kontrol kvality byl očekávaný standard 

kvality zachován nebo do konce vylepšen. 
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MAKE A DIFFERENCE

THANK YOU
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