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INOVAȚIE ȘI CERCETARE
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PERFORMANȚĂ DE TOP 
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LIDER DE PIAȚĂ
MONDIAL ÎN SOLUȚII
DE CURĂȚARE
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Inovăm din 

Inovația
parte importantă a culturii 

companiei Kärcher

1935



ALFRED KÄRCHER 
își deschide propria companie în
Stuttgart-Bad Cannstatt

1935
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În timpul
războiului

0
3

Nou start cu 40 
de angajați

Începutul în
tehnologia de 

curățare



1984

0
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Preluarea companiei
de către Irene Kärcher

1962

0
3 1974

Înființarea primei
filiale străine

Focus pe 
tehnologia cu presiune

0
2

Intrarea pe piața de 
retail business



2018
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Compania este prezentă
pentru prima oară pe toate

continentele

0
3 2007

1988 

Primii roboți autonomi
de curățare

Intrarea pe 
piața de grădinărit

0
2

Cea mai mare cifră de afaceri
înregistrată de companie

2003
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CERCETARE ȘI DEZVOLTARE CONTINUĂ

Consultare permanentă cu operatorii din sectorul privat, cât și cu profesioniștii din industrii pentru dezvoltarea de noi
produse, conforme cu cele mai exigente cerințe ale clienților

Kärcher Innovation Lab.

Un loc creative, în spiritual 
unui start-up, unde echipele
multidisciplinare lucrează
împreună pentru a dezvolta
noi domenii de afaceri și a 
inventa noi produse și soluții.

Kärcher Digital Hub.

Locul unde se dezvoltă noi
tehnologii și se evaluează
noi modele de afaceri.

Investiții peste medie în
cercetare și dezvoltare

600 
de brevete

1000 
de angajați implicați în

procesul de inovare

În orice moment, avem în
jur de 300 de proiecte de 
inovare care rulează
simultan și până la 100 de 
produse noi Kärcher sunt 
introduse pe piață în
fiecare an.

dintre produsele din 
portofoliu sunt prezente
pe piața de mai puțin de 5 ani

90%
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1.000 angajați
în procesul de inovare

ÎN LUME
1 fabrică 
CER - unitate de 
producție aspiratoare 
la Curtea de Argeș

24 fabrici
și centre logistice

140 reprezentanțe
în 70 de țări

Peste
13.000 de angajați
în întreaga lume

ÎN ROMÂNIA
Exportator de aparatură în peste 
70 de țări din lume

Peste 100 angajați

7 magazine 
Kärcher Centers
în toată țara

Numarul de produse
vandute in 2020 catre
consumatori

Peste 200000 produse
au ajuns in casele
romanilor in 2020.

In 2020, 235 companii
mari si medii au devenit
clientii nostri si isi fac 
curatenie cu echipamente
profesionale Karcher

Rețea națională de Service
Peste 50 dealeri/partneri
Acoperire națională

23 milioane de euro 
CA în 2020

Ponderea celor
doua linii de busines

60% Consumer Goods
40% Professional Products



11

Kärcher acasă  
Gama Consumer Goods

Kärcher în curățarea specializată  
Gama Professional 

Pentru kurățenia
care contează.

Două lumi, un singur scop: 

PERFECȚIUNE
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Consumer Products
Curățenie cu adevărat igienică
Aparate și soluții inovatoare
pentru casă și gradină

PENTRU ACASĂ

Curățarea 
covoarelor

Curățarea 
podelelor

Curățarea
tapiseriei

Curățare
cu aburi

Curățarea
ferestrelor

Eliminarea virusurilor
> 99.99%
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Consumer Products
Curățenie cu adevărat igienică
Aparate și soluții inovatoare
pentru casă și gradină

PENTRU GRĂDINĂ

Curățarea 
mașinii

Curățarea 
teraselor

Udarea
grădinii

Măturare

Curățarea
fațadei casei

Curățarea
țevilor

Pavaj acoperit 
cu muschi
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Curățare industria auto

Profesional
Soluții profesionale și inovatoare pentru toate industriile

Curățare servicii publice 
și echipamente municipale

Curățare Horeca

Curățare Retail Curățare Construcții

Curățare Agricultură

Curățare BSC Curățare Transport Curățare sectorul sănătății
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Alfred Kärcher SE & Co. KG a 
integrat pe deplin cunoscutul 
producător de vehicule 
municipale multifuncționale în 
grupul său de companii.

20 Septembrie 2019
Kärcher preia Holder
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We bring
back the
WOW!

We bring back  the

WOW!
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Pentru  KURĂȚENIA

care contează.
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K ä r c h e r i n g 
Prezent în dicționarele din Franța, Germania și Austria

Kärchering = curățarea cu înaltă presiune Ex: 

I am  kärchering the car

[verb]
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Kärchering în toată lumea!
Sustenabilitate & responsabilitate
pentru natură, cultură și societate



20

Proiecte
Angajament sustenabil față de natură

Clean Water for the World 
furnizarea de asistență financiară pentru 
construirea unor sisteme de filtrare ecologice 
pentru tratarea apei ecologice folosind instalații 

One Earth – One Ocean
campanie de curățare a deșeurilor de plastic 
de pe coasta germană a Mării Nordului și a 
Mării Baltice și a refolosirii acestora într-un 
mod sustenabil
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Conservarea monumentelor culturale

Statuile președinților de 
pe Muntele Rushmore
USA

Tian Budha – Hong Kong 

Monumentul Hermann
Germania 

Coloșii din Memmnon
Egipt 

Coloanele din Piața Sf. Petru 
Vatican

Peste 140 
proiecte
de curățare în
toată lumea
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o Parteneriat Kärcher și SOS Satele Copiilor –
finanțare de proiecte și donații pentru a oferi o casă fericită 
copiilor și tinerilor defavorizați din întreaga lume 

o Thank You Cleaner Day - Un semn de apreciere către 
cei care muncesc pentru a ne asigura un mediu de viață și de 
lucru igienic și sigur. Este timpul să spunem „mulțumesc”

o Solidaritate pentru cei aflați în nevoie - indiferent 
dacă sunt inundații, cutremure sau alte calamități naturale -
oferim asistență punând la dispoziție angajați și utilaje 
oriunde în lume, în cel mai scurt timp.

Responsabilitate pentru societate
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“Oamenii din compania noastra
sunt cei care fac succesul posibil” 

Alfred Kärcher

oKärcher este unul dintre cei mai cunoscuți 
angajatori din industrie

oKärcher asigură mediul pentru dezvoltare și 
siguranță

oRată a rotației de personal de doar 2% 
oMai mult de 11.000 de angajați muncesc pentru a 

asigura succesul companiei. Noi asigurăm mediul 
necesar pentru aceștia

Kärcher ca angajator
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Vă mulțumim!

Fiecare zi este o zi bună pentru a rezolva 
problemele de curățenie.


