Spălătorii auto tip portal
EasyWash

"Cum pot avea succes chiar şi
cu o spălătorie auto mică?"

Folosind spălătoriile auto tip portal EasyWash.

www.washtec-uk.com

INTRODUCERE

WashTec EasyWash

"Cine oferă soluţiile pe
care clienţii mei le
aşteaptă de la mine?"

WashTec EasyWash

INTRODUCERE

WashTec oferă răspunsurile pentru afacerea
dumneavoastră.
Activitatea de spălare a maşinilor are cerinţe ridicare, şi nimeni nu ştie asta mai bine ca WashTec. Ca inventatori
ai spălătoriei auto tip portal, am revoluţionat piaţa spălării maşinilor - şi suntem lideri in domeniu de peste 50 de
ani, oferind tehnologie de spălare cu eficienţă ridicată, substanţe chimice optimizate şi servicii complete pentru
afacerea dumneavoastră.

Abordarea noastră este simplă:
În tot ceea ce facem, nu ne concentrăm doar pe obţinerea rezultatului perfect, ci considerăm oamenii ca
prioritatea noastră. Toată lumea se aşteaptă să aibă maşina curată după o spălare. Rezultatele sunt importante,
dar la fel este şi parcursul.
Înţelegem nevoile dumneavoastră.
Ascultăm cu atenţie dorinţele clienţilor dumneavoastră - şi cerinţele companiei dumneavoastră.
Satisfacem aşteptările, şi le depăşim.
Soluţiile noastre sunt orientate în mod consecvent către dorinţele şi aşteptările dumneavoastră, şi le depăşesc.
Susţinem activitatea dumneavoastră.
Oferim o experienţă şi o finalizare pentru spălarea maşinii ce vă impresionează clienţii şi le câştigă loialitatea,
asigurând revenirea acestora.
Vă îmbunătăţim eficienţa costurilor.
Oferim tehnologie robustă, cu întreţinere redusă, durabilă şi substanţe de curăţare extrem de eficiente - pentru un
profit maxim cu costuri minime.
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INTRODUCERE

EasyWash: Avantaje pentru
dumneavoastră şi clienţii
dumneavoastră.
• Investiţie minimă şi costuri de funcţionare reduse pentru
o activitate de spălătorie auto profitabilă.
• Ideal pentru spălătorii de service şi cu volum mic.
• Utilizarea optimă a spaţiului datorită designului foarte
compact.

4DIMENSIONS

WashTec EasyWash

"Cum pot obţine mai mult profit din
activitatea de spălătorie auto?"

WashTec EasyWash

4DIMENSIONS

4DIMENSIONS pentru o activitate de
spălătorie auto de succes.
Există o asemenea spălătorie auto tip portal care
asigură o curăţare temeinică în mai puţin de şapte
minute? Ce este uşor de folosit şi impresionează cu o
experienţă de spălare fantastică?
Da, există, deoarece noi am inventat-o: EasyWash. Ca
niciun alt sistem înaintea sa, EasyWash satisface cele
mai ridicate cerinţe ale clienţilor dvs. pentru calitate şi
viteză de spălare, uşurinţă de utilizare şi design - cei
patru parametri pe care, noi cei de la WashTec, îi
numim 4DIMENSIONS (4 dimensiuni) ale spălătoriei
auto moderne.

Spălătoria auto tip portal EasyWash combină toate
aceste dimensiuni într-o experienţă de spălare auto
incredibilă pentru clienţii dvs. şi pentru compania dvs.,
deoarece spălătoria auto devine o activitate profitabilă.
Cu 4DIMENSIONS, descoperiţi noile dimensiuni ale
spălării maşinilor şi folosiţi EasyWash pentru a garanta
cea mai mare satisfacţie a clienţilor şi o activitate de
spălătorie auto de succes.

VITEZĂ
Spălare, uscare şi îngrijire
- mai rapid ca niciodată

Spălare auto şi finisare
impresionante

CALITATE

CONVENABIL
Mai convenabil pentru clienţi
satisfăcuţi

Idei pentru un aspect inconfundabil

ASPECT ŞI IMPRESIE
4DIMENSIONS pentru orice cerinţe.
Sistemul 4DIMENSIONS permite folosirea de soluţii personalizate pentru fiecare cerinţă. Ca o companie, dvs. decideţi ce parametri sunt
mai importanţi pentru dvs. iar noi vă vom garanta o soluţie ce este adecvată optim nevoilor dvs. şi dorinţelor clienţilor.

CALITATE

WashTec EasyWash

"Cum pot obţine o cifră de afaceri mai
mare?"

Folosind o finisare a spălării maşinii ce
depăşeşte orice aşteptări.

WashTec EasyWash

O spălătorie de maşini nu este întotdeauna doar o
spălătorie de maşini. Acelaşi lucru este valabil şi pentru
curăţenie: Unele diferenţe nu sunt observate până ce
nu inspectaţi zonele problematice cum ar fi partea
posterioară sau jantele, sau până când vopseaua
maşinii nu începe să se deterioreze pe termen lung.

CALITATE

EasyWash nu doar satisface aşteptările clienţilor, ci le
depăşeşte, cu substanţe de spălare foarte eficiente şi
caracteristici tehnice pentru o finisare a spălării auto ce
va impresiona şi se va vinde la preţuri mai mari.

CALITATE

WashTec EasyWash

Tehnologie cu cea mai bună performanţă
pentru curăţare optimă.

SofTecs® Pur:
Delicat şi sigur pe vopsea şi suprafeţe.
Dezvoltat din materialul nostru de succes SofTecs®, SofTecs® Pur este mult mai delicat şi mai sigur pentru vopsea şi suprafeţe.
Mulţumită vitezei mari de rotaţie şi contactului prelungit cu vehiculul, SofTecs® Pur realizează o curăţare mai eficientă cu rezultate
îmbunătăţite. Periile sunt disponibile cu o varietate de culori şi combinaţii de culori.

Curăţarea roţilor pentru jante strălucitoare.
•
•

Periile speciale pentru curăţarea roţilor curăţă temeinic jantele.
Opţional disponibil cu presiune ridicată.

WashTec EasyWash

CALITATE

Cele mai bune substanţe chimice pentru
strălucire şi protecţie.
Aplicare precisă a substanţelor chimice:
Pentru rezultate optime în toate zonele.
Cele mai bune substanţe chimice funcţionează adecvat doar când aplicarea acestora este precisă. În sistemul EasyWash, substanţele
chimice pentru spălare ajung întotdeauna exact acolo unde sunt necesare.

FoamTecs:
Spumă activă pentru performanţă de curăţare optimă.
Spuma activă FoamTecs garantează o spălare principală delicată
indiferent de calitatea apei oferind rezultate de curăţare optime.
Substanţele active din FoamTecs îndepărtează fiabil şi cea mai
rezistentă murdărie prin acoperirea particulelor de mizerie astfel
încât să fie uşor îndepărtate.

DryTecs®:
Asistenţă chimică pentru uscare.
Compoziţia inovatoare a DryTecs® garantează un rezultat perfect
de uscare pe toate tipurile de suprafeţe vopsite sau din sticlă. Cu
DryTecs® filmul de apă se dispersează uşor şi rapid, formând
picături individuale pe suprafaţa hidrofilă.

RainTecs®:
Formula pentru un efect de deviere maxim.

Suprafaţă după spălare
convenţională

Suprafaţă tratată cu
RainTecs®

Şoferii obţin de două ori beneficiul îngrijirii RainTecs®: Efectul de
deviere de pe parbriz reprezintă o vizibilitate semnificativ
îmbunătăţită pe timp de ploaie, iar RainTecs® protejează şi
vopseaua maşinii de influenţele negative ale intemperiilor şi
mediului.

Substanţele chimice AUWA:
Formula de succes pentru activitatea dumneavoastră de spălătorie auto.
Substanţele de spălare de la AUWA completează optim sistemele WashTec. Ca o
subsidiară integrală a WashTec, AUWA are peste 40 de ani de experienţă în domeniul
spălătoriilor auto. Spre deosebire de alţi furnizori, AUWA cunoaşte necesităţile
activităţii şi clienţii şi îşi îmbunătăţeşte constant produsele şi serviciile pentru a le
asigura.

VITEZĂ

WashTec EasyWash

"Mai multe spălări în
acelaşi interval de timp
- este posibil?"

Soluţiile de spălare inovatoare generează o
activitate mai intensă şi venituri mai mari.

WashTec EasyWash

VITEZĂ

Timpul reprezintă bani - mai ales - în domeniul
Spălătoria auto tip portal EasyWash oferă moduri
spălătoriilor auto. Pe de o parte, clienţii dvs. doresc să eficiente de a spori viteza de procesare, cum ar fi
îşi cureţe maşinile rapid iar, pe de altă parte, ca o
oferindu-vă o varietate de caracteristici tehnice.
afacere ştiţi că o spălare mai rapidă, duce la o activitate
mai intensă şi o cifră de afaceri sporită.

VITEZĂ

WashTec EasyWash

Cea mai rapidă maşină din clasa sa.

EasyWash:
Cel mai rapid sistem de spălare auto tip portal pentru o activitate de spălătorie auto de succes.
•
•
•

Procedură de uscare cu urmărirea conturului folosind bariere luminoase sau controlul memoriei.
Creşteţi veniturile cu o viteză de procesare mai mare.
Sisteme cu frecvenţă controlată pentru mişcările de ridicare şi împingere.

1 Direcţie de deplasare
2 Mişcare de ridicare perie plafon
3 Mişcare de ridicare uscător

WashTec EasyWash

VITEZĂ

Fly-in: Pentru o uscare mai rapidă.
Funcţia de memorare a conturului din program accelerează procedura de uscare deoarece uscătorul coboară mai rapid către
plafonul maşinii. Rezultatul: Mai puţin timp necesar pentru spălare şi clienţi mulţumiţi.

CONVENABIL

WashTec EasyWash

"Confortul contează este adevărat şi pentru
veniturile mele?"

Soluţii inteligente pentru utilizare şi plată
uşoară.

WashTec EasyWash

CONVENABIL

Clienţii spălătoriei auto vor ca totul să fie cât mai simplu
şi confortabil posibil. Aceştia nu doresc să se deranjeze
cu o manipulare complicată şi un proces de plată
complex. În schimb, ceea ce îşi doresc este să fie
Convenabil cu C mare, combinat cu un nivel ridicat de
individualitate.

Cu EasyWash, puteţi acum oferi clienţilor
dumneavoastră o nouă dimensiune pentru convenabil.
Începând cu utilizarea simplă şi încheind cu conceptul
Wash&Pay, puteţi să le arătaţi clienţilor că ţineţi cont
de cererile lor astfel încât să revină la dumneavoastră
cu plăcere.

CONVENABIL

WashTec EasyWash

Mai convenabil pentru clienţi mulţumiţi.

Wash&Pay

Wash&Pay:
Întâi spălaţi şi apoi plătiţi.
Conduceţi, curăţaţi maşina şi plătiţi ulterior - cu Wash&Pay, spălarea maşinii este la fel de uşoară ca alimentarea. Clientul
conduce direct într-un protal liber şi poate plăti convenabil fie în timpul fie după procesul de spălare a maşinii, economisind timp
şi eliminând necesitatea ieşirii din maşină.

WashTec EasyWash

CONVENABIL

Terminal de utilizare tactil

Terminal de utilizare tactil:
Pornire convenabilă a programului.
Terminal de utilizare foarte convenabil. Clienţii pot folosi ecranul tactil pentru o selecţie rapidă şi uşoară a spălării maşinii, plăţii şi
începerii programului, şi pot face asta si direct de pe scaunul şoferului, dacă doresc. Aceştia pot folosi funcţia de selectare pentru
a alege singuri dacă doresc să coboare din maşină înainte de spălare sau dacă rămân în interior.

ASPECT ŞI IMPRESIE

WashTec EasyWash

"Toate spălătoriile auto
trebuie să arate la fel?"

Proiectaţi o experienţă de spălare a maşinii mai
atrăgătoare pentru clienţii dumneavoastră.

WashTec EasyWash

ASPECT ŞI IMPRESIE

Clienţii recunosc o spălătorie auto specială atunci când
o văd - datorită aspectului atrăgător al echipamentului
şi a designului modern. EasyWash asigură o
experienţă vizuală ce continuă chiar şi în timpul
programului de spălare - surprinzător şi pentru dvs. şi
pentru clienţi.

Cel mai bun lucru la un design modern este că nu doar
arată bine, ci este şi profitabil: Experienţa a arătat că,
clienţii sunt dispuşi să plătească preţuri mai mari pentru
produse şi servicii de calitate care şi arată bine.

ASPECT ŞI IMPRESIE

WashTec EasyWash

Idei pentru un aspect unic.

Şine de ghidaj StarTrack:
Indicatoare atrăgătoare care ghidează maşina în portalul de spălare auto.
Şinele de ghidaj inovatoare StarTrack se luminează pentru a arăta clienţilor calea de intrare în portal. Modelul de iluminat variabil
şi schimbarea culorilor în funcţie de proces (intrare, poziţionare, pornire program de spălare) permit clientului să vadă imediat
când maşina este în poziţia corectă, de exemplu. Iluminatul cu led al şinelor de ghidaj creează un iluminat ambiental unic în timpul
procesului de spălare a maşinii.

ASPECT ŞI IMPRESIE

WashTec EasyWash

Modele EasyWash: Calitate ridicată evidentă
imediat.
Există un număr de diferite variante de design, iluminat şi elemente grafice pe care le puteţi folosi pentru
proiectarea sistemului dvs. Selectaţi unul din modelele atrăgătoare de la WashTec sau adaptaţi sistemul cu
culorile şi modelul adecvat companiei dvs. Maşinile pot fi comandate în aproape fiecare culoare RAL iar periile
sunt disponibile în multe culori şi combinaţii diferite.

Dimensiunile perfecte
pentru maximizarea
activităţii.

Lăţimi de
spălare
Înălţime de spălare

Adaptaţi sistemul EasyWash pentru
a corespunde înălţimii zonei de
spălat maşinile. Puteţi alege între
patru înălţimi de spălare variind de la
2 m la 2,90 m - dimensiunile
perfecte pentru vehiculele moderne.
Lăţimea standard de spălare este
2,48 m.

Design: Bază

Design: Plus

Schemă de culori individuală pentru sistemul dvs.
Alegeţi dintr-o varietate de culori şi culori speciale (disponibile la cerere).
RAL 1003
Galben semnal

RAL 5005
Albastru semnal

RAL 1013
Alb scoică

RAL 5012
Albastru deschis

RAL 2004
Portocaliu pur

RAL 5013
Albastru cobalt

RAL 3020
Roşu trafic

RAL 5002
Albastru ultramarin

RAL 5015
Albastru cer
RAL 5017
Albastru trafic

RAL 5022
Albastru noapte

RAL 7012
Gri bazalt

RAL 6018
Galben verzui

RAL 9010
Alb pur

RAL 6029
Verde mentă
RAL 7035
Gri deschis

RAL 7045
Telegri 1

RAL 9018
Alb papirus

DETALII ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII

WashTec EasyWash

Detalii echipamente şi accesorii.

Soluţia perfectă pentru activitatea dumneavoastră de spălătorie auto.
Profitaţi de toate posibilităţile disponibile în activitatea de spălătorie auto oferind clienţilor o gamă extinsă de servicii suplimentare.
Indiferent dacă este vorba de aspiratoare, dispozitive de curăţare covoraşe, echipament de pulverizare sau automate de schimbat bani,
WashTec are o mulţime de opţiuni pentru dvs.

Îngrijire opţională pentru clienţii dvs.
Venituri mai mari pentru dvs.
• Utilizaţi programe de îngrijire ca un upgrade pentru a asigura
loialitatea clienţilor dvs., a câştiga noi clienţi şi a genera venituri
mai mari
• Sistemul EasyWash poate fi prevăzut cu un sistem opţional cu
ceară sau cu ceară tip spumă

Spălare cu presiune ridicată: Curat peste tot.
• Echipamentul perfect pentru fiecare configuraţie
• Mai multe trepte de presiune de la 16 la 70 bar; se poate roti
pentru a ajunge în faţă şi spate
• Sunt disponibile jeturi de apă plate, jeturi de apă turbionare şi
jeturi de apă turbo
• Integrat în lateralele portalului şi în uscătorul de tavan pentru a
urmări contururile fiecărui vehicul

Flex Control şi SofTecs®: Curat peste tot.
• Diametrele mari ale periilor de spălare combinate cu sistemul
Flex Control ca soluţie standard
• Periile laterale se deplasează mai aproape de vehicul la fiecare
spălare
• Adaptare automată la conturul vehiculului

Jeturi de tavan pivotante pentru un rezultat de uscare
îmbunătăţit.
• Jet de tavan cu pivotare opţională
• Rezultate perfecte de uscare din faţă şi spate
• Urmărirea conturului

DETALII ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII

WashTec EasyWash

Activitate suplimentară cu spălarea sub maşină.
• Spălarea sub maşină este un serviciu foarte cerut, în special
iarna şi primăvara
• Utilizare economică datorită controlului segmentat pentru
spălare precisă a vehiculelor scurte
• Serviciul ideal pentru clienţii care îşi doresc ca maşina să îşi
păstreze valoarea cu cea mai bună îngrijire posibilă

Echipament pre-pulverizare: Completaţi serviciul de
curăţare.
• Finisare optimă datorită pre-spălării perfecte
• Aplicare uşoară şi precisă de către client
• Perfect pentru integrarea în "zona de aşteptare" din faţa
spălătoriei
• Ideal pentru un venit suplimentar

Aspirator.
• Optim pentru folosirea "spaţiului liber"
• Îmbunătăţirea suplimentară a cifrei de afaceri.
• Oportunitate pentru strategiile de păstrare a clienţilor, cum ar fi
includerea ca un upgrade de serviciu în promoţii

AquaPur:
Un sistem eficient şi profitabil de recuperare a apei.
• Cel mai eficient mod de a economisi bani şi a proteja mediul
• Virtual 100% din apa de spălare este recuperată
• Sunt posibile până la 600 de spălări pe lună fără a fi nevoie să
adăugaţi mai multe substanţe chimice

CONTROL ŞI FUNCŢIONARE

WashTec EasyWash

Control şi funcţionare uşoare.

Clienţii spălătoriilor auto îşi doresc un proces direct şi uşor, în special când este vorba de utilizarea sistemului de spălare. WashTec oferă
un număr de terminale de utilizare, disponibile cu tastatură sau ecran tactil. Selectaţi din diferite configuraţii şi sisteme de plată, cum ar fi
cele pentru vânzarea de tichete de spălare, carduri wireless sau plată prin cardul de credit.

Eficienţă de cost maximă:
Terminal de control standard.
• Terminal montat pe perete
• Porniţi programele de spălare prin introducerea unor coduri
uşoare de la tastatură
• MultiBox2: Generare cod uşor pentru biroul dvs.

Utilizare intuitivă: Terminal de control cu cod.
• Terminal atrăgător montat pe perete sau pe un stativ
• Introducere uşoară a codului de la tastatură
• MultiBox2: Generare cod uşor pentru biroul dvs.
• Mod de operare individual cu sau fără racord de cablu

Soluţie combinată optimă:
Terminal de control cu cod + card.
• O soluţie combinată ce se potriveşte în orice situaţie - spălare
unică folosind un cod cu înregistrare
• Clienţii dvs. pot alege între cardurile de spălare "Multi" şi
"Cash" sub forma unor carduri wireless ce nu expiră
• MultiBox2: Generare cod integrată în sistem şi programarea
cardurilor wireless pentru manipulare uşoară, flexibilă

WashTec EasyWash

CONTROL ŞI FUNCŢIONARE

O soluţie elegantă pentru utilizare extrem de
uşoară:
Terminal de control cu cod + scanare.
• Utilizare uşoară a sistemului cu tichete de spălare şi scaner
• Clienţii dvs. pot alege între tichetele de spălare "Simplă",
"Multi" şi "Cash"
• MultiBox2: Generare cod uşor pentru biroul dvs. pentru
imprimare ca un cod de bare

Pornire convenabilă a programului:
Utilizare interactivă tactilă.
• Clienţii dvs. pot folosi ecranul tactil pentru selectarea rapidă şi
uşoară a spălării maşinii, plăţii şi începerii programului
• Utilizare uşoară datorită interfeţei grafice utilizator intuitive
• Sistem inovator - şi o necesitate pentru concepte noi cum ar fi
iWash şi Drive-in

Conexiune la internet pentru prezentarea perfectă.
• Cu WashTec Plus, sunteţi într-o poziţie optimă pentru a obţine
analize şi raportări perfecte ca un operator de multiple locaţii
• Contoarele de maşini şi nivelurile de umplere ACS sunt uşor
de vizualizat şi configurat online
• Acces flexibil prin telefon, tabletă şi/sau PC

SERVICII WASHTEC PENTRU COMPANII

WashTec EasyWash

"Cum pot debloca potenţialul complet
al activităţii mele de spălătorie auto?"

WashTec EasyWash

SERVICII WASHTEC PENTRU COMPANII

Folosind pachetul complet de servicii Washtec.
Succesul activităţii spălătoriei dumneavoastră auto este
decis cu mult înainte de deschiderea afacerii. WashTec
vă susţine pe durata întregului proces, de la
planificarea şi finanţarea iniţială la desfăşurarea
activităţii.
Planificare competentă:
Baza activităţii dumneavoastră de succes.
Fiecare locaţie de spălare auto este diferită, la fel cum fiecare
client al spălătoriei are cerinţe specifice. Vă ajutăm să alegeţi şi să
configuraţi unitatea de spălare auto tip portal EasyWash potrivită
pentru dvs. Dacă doriţi, putem realiza şi proiectarea în locaţie şi
analiza potenţialului, oferindu-vă o bază solidă pentru o afacere de
succes.

Servicii financiare WashTec:
Finanţele de bază
Serviciile financiare WashTec reprezintă primul dumneavoastră
contact când este vorba de finanţarea sistemului dumneavoastră.
Indiferent dacă sunteţi interesat de o schemă de închiriere sau
una de angajare-cumpărare, putem oferi recomandări individuale
şi găsi cea mai bună soluţie pentru dumneavoastră cu un contract
particularizat special pentru necesităţile dumneavoastră. Vă
ajutăm şi la efectuarea unui calcul de profitabilitate şi oferim
termeni şi condiţii atrăgătoare.

Ca lider de piaţă în industria de spălare auto, ştim că
succesul afacerii depinde de şi oferă o gamă completă
de servicii dintr-o singură sursă. EasyWash nu asigură
o experienţă complet nouă doar pentru clienţi, ci şi
pentru dumneavoastră.
Marketing WashTec:
Idei pentru un succes optim
O activitate de spălătorie auto de succes necesită şi marketing
puternic. Vă putem asigura asistenţa în acest domeniu începând
cu prima zi, de la realizarea analizelor de locaţie şi piaţă ţină la
dezvoltarea unui concept de marketing doar pentru
dumneavoastră, asistenţă pentru implementarea acestuia şi
ajutor pentru monitorizarea succesului acestuia ulterior. Oferim un
număr de medii de publicitate ce pot fi folosite pentru atragerea
de clienţi noi şi ispitirea clienţilor existenţi.

Întreţinere şi asistenţă:
Servicii aşa cum aveţi nevoie
Timpii morţi reprezintă un consum de timp şi bani. De aceea
păstrarea spălătoriei în stare de funcţionare este prioritatea
noastră. Conceptele noastre de întreţinere sunt particularizate
pentru necesităţile dumneavoastră individuale şi asigură
disponibilitatea constantă a sistemului dumneavoastră. Iar atunci
când apare o problemă, reţeaua noastră de întreţinere cu angajaţi
cu experienţă vă asigură asistenţa perfectă folosind vehicule
comerciale moderne şi sisteme de gestionare online.

SERVICII WASHTEC PENTRU COMPANII

WashTec EasyWash

Gestionare online spălătorie auto: WashTec
Plus.
Dacă deţineţi unul sau mai multe sisteme în diferite
locaţii, sistemul de gestionare digital WashTec Plus vă
oferă controlul perfect pentru toate sistemele
dumneavoastră permanent şi din orice locaţie. Folosiţi o
tabletă, un telefon inteligent sau un computer pentru a
asigura funcţionarea corectă a tuturor sistemelor, a
verifica productivitatea sau a schimba timpul de
funcţionare pentru programele de spălare.

Tabletă

Notebook

Este extrem de convenabil, fiind accesibil din birou, de
acasă sau de pe drum. Datorită WashTec Plus, puteţi
evita timpii morţi, puteţi corecta imediat problemele şi
optimiza activitatea dumneavoastră dintr-un punct
central.

Computer

Telefon inteligent

WashTec EasyWash

SHOWROOM

"Pot vedea soluţiile de spălătorie auto tip
portal de la WashTec personal?"

Vizitaţi showroomul nostru din Augsburg.
Observaţi tehnologia din cea mai nouă generaţie şi o varietate de modele detaliate de spălătorie auto tip portal.
În noul nostru showroom WashTec din Augsburg,ne bucurăm să vă putem prezenta toate caracteristicile
principale personal - indiferent dacă este vorba de WashTec MultiFlex, sau StarTrack, programele expres sau
diferitele terminale de utilizare şi plată.
Contactaţi-ne azi şi vom stabili o întâlnire cu dvs. la showroomul nostru din Augsburg. Sperăm să ne vedem
curând!

Email: sales@washtec-uk.com
Telefon: +44 1371-8788-00

Spălătoria auto înseamnă WashTec în
toată lumea.

Peste 35.000 de maşini instalate.
WashTec este folosit în spălătoriile din întreaga lume - şi asigură spălarea a 2,75 de
milioane de maşini zilnic!

Reprezentată în peste 70 de ţări.
Cei peste 1.800 de angajaţi ne ajută să formăm viitorul activităţii de spălare auto, aceştia
incluzând 600 de tehnicieni de service.

Peste 50 de ani ca lider în inovaţie.
Am stabilit standardele în domeniul spălării maşinilor - şi determinăm activ progresul pieţei.

Substanţe chimice de spălare separate de la
AUWA.
Particularizate perfect pentru sistemele noastre şi cerinţele comerciale şi clienţilor.

Sistemele şi WashTec şi substanţele de
spălare sunt conforme cu VDA.

WashTec UK Ltd. 114a Oak Industrial Park | Chelmsford Road Great
Dunmow | Essex CM 6 1XN | Tel: +44 1371-8788-00
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