"Există un concept de spălare ce
poate asigura libertatea absolută
pentru mine şi clienţii mei?"

Sistemele noastre JetWash oferă soluţii
flexibile pentru orice dimensiuni de locaţie.

INTRODUCERE

JetWash

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

JetWash

INTRODUCERE

WashTec oferă răspunsurile pentru afacerea
dumneavoastră.
Activitatea de spălare a maşinilor are cerinţe ridicare, şi nimeni nu ştie asta mai bine ca WashTec. 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. Toţi se aşteaptă să poată obţine curăţarea şi îngrijirea optimă pentru maşina lor de la fiecare
sistem cu auto-servire. 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

"Cum combinaţi eficienţa
economică şi calitatea?"

Cu JetWash, veţi spori veniturile şi
satisfacţia clienţilor.
• Absolut flexibil: Indiferent dacă este vorba de unul sau de opt spaţii de spălare, de un

sistem cu rafturi sau container - JetWash se adaptează tuturor nevoilor dumneavoastră.
• Mai multe şanse de sporire a veniturilor: Vă veţi putea spori veniturile datorită costurilor
operaţionale reduse şi intervalelor de întreţinere mai lungi.
• Mai variat ca niciodată: Programele speciale vă permit să adaptaţi fiecare spălare la
cererile clientului dumneavoastră.
• Uşurinţă de utilizare: Folosirea intuitivă, o configurare inteligentă şi extensiile tehnice
garantează o experienţă de spălare cu satisfacţie ridicată. .

4DIMENSIONS

JetWash

"Cum determin sistemul de spălare
adecvat pentru scopurile mele?"

JetWash

4DIMENSIONS

4DIMENSIONS pentru o activitate de spălare
de succes.
Există un sistem de spălare a maşinilor cu autoservire ce oferă multe funcţii utile, o eficienţă
economică imbatabilă asigurând simultan cea mai
ridicată calitate? Ce este uşor de folosit şi
impresionează cu rezultate de spălare impecabile?

Sistemele de spălare a maşinilor cu auto-servire
JetWash combină toate aceste dimensiuni într-o
experienţă de spălare ce vă va încânta atât pe
dumneavoastră ca furnizor cât şi pe clienţii
dumneavoastră.

JetWash satisface cele mai stringente cerinţe pe care
dumneavoastră sau clienţii dumneavoastră le puteţi
avea cu privire la calitatea spălării, design şi uşurinţa
de utilizare. Patru argumente pe care la WashTec le
descriem ca cele 4 dimensiuni (4DIMENSIONS)
pentru spălarea modernă a maşinilor.

Descoperiţi noile dimensiuni ale spălării maşinilor cu
4DIMENSIONS - şi asiguraţi folosirea sistemelor
JetWash ca o garanţie pentru cea mai bună
satisfacţie şi pentru o afacere de spălare a maşinilor
de succes.

CONVENABIL PENTRU CLIENT
Mai convenabil pentru
clienţi satisfăcuţi.

Rezultate de spălare şi
uscare ce fascinează.

CONVENABIL
PENTRU
FURNIZOR

CALITATE
Mai convenabil
pentru furnizor.

O varietate de idei pentru un
aspect unic.

ASPECT ŞI IMPRESIE
4DIMENSIONS pentru orice cerinţe.
Sistemul 4DIMENSIONS permite soluţii individuale pentru fiecare cerinţă. Ca furnizor, puteţi decide singur ce parametri sunt importanţi
pentru dumneavoastră. Noi ne asigurăm că veţi avea o soluţie perfect adaptată cerinţelor dumneavoastră şi dorinţelor clienţilor
dumneavoastră.

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

Folosind o finisare a spălării maşinii ce
depăşeşte orice aşteptări.

JetWash

CALITATE

O spălătorie de maşini nu este întotdeauna doar o
spălătorie de maşini. Acelaşi lucru este valabil şi pentru
curăţenie. Cu JetWash, clientul dumneavoastră poate
decide gradul de finisări aplicate. Cum?

Folosind substanţe de curăţare eficiente şi caracteristici
tehnice ce au ca rezultat o spălare impresionantă
crescând simultan satisfacţia şi veniturile
dumneavoastră.

CALITATE
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Spălare şi lustruire:
Conceptul nostru SelfTecs.
Aplicarea selectivă a substanţelor chimice pentru un efect general optim.

Chiar şi cele mai bune substanţe chimice, nu îşi ating potenţialul decât dacă sunt aplicate corect. În sistemele noastre JetWash,
substanţele chimice ajung întotdeauna acolo unde sunt necesare. Acest lucru garantează o folosire economică şi precisă.

PRE-SPĂLARE
SPUMĂ PRESURIZATĂ
CURĂŢARE CU
PRESIUNE MARE

SPUMĂ PRESURIZATĂ

SPĂLARE PRINCIPALĂ

PERIERE CU SPUMĂ

CURĂŢARE CU
PRESIUNE MARE

CLĂTIRE

SPĂLARE ŞI LUSTRUIRE
SELFTECS®

CERUIRE
FINISARE
CLĂTIRE FĂRĂ PETE

CLĂTIRE FĂRĂ PETE

Spălare simplificată şi rezultate de spălare mai bune.

Cu conceptul nostru SelfTecs®, WashTec face spălarea cu auto-servire mult mai facilă pentru clientul dumneavoastră. Spălarea
şi menţinerea luciului pot fi realizate acum într-un singur pas folosind substanţele SelfTecs® furnizate de AUWA. Rezultatul: O
întreagă experienţă de spălare a maşinii în doar trei paşi. Asta numim experienţă şi efect.
De ce să nu folosiţi simplitatea noului concept cu cei trei paşi ca o caracteristică distinctivă care vă separă de restul?

Substanţele chimice AUWA: Formula
de succes pentru activitatea
dumneavoastră de spălare.

Substanţele de spălare de la AUWA
completează perfect sistemele de spălare a
maşinilor WashTec. Ca subsidiară a noastră,
AUWA s-a integrat în industria spălării
maşinilor de peste 40 de ani. AUWA cunoaşte
foarte bine toate cerinţele furnizorilor şi
clienţilor şi îşi adaptează produsele şi serviciile
oferite în funcţie de aceste cerinţe.
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Substanţele cu cea mai bună performanţă
pentru protecţia acoperirii şi un luciu sporit.
Pre-spălare: Arma eficientă contra
murdăriei rezistente.

În special primăvara şi vara este recomandat să
oferiţi programe de spălare ce îndepărtează
delicat mizeria rezistentă şi praful de pe
caroserie, parbriz şi geamuri. Veţi profita de
activitatea suplimentară în timpul sezonului cald.
Pentru o siguranţă mai mare tot anul: Substanţa
puternic concentrată pentru îndepărtarea
insectelor InsecTecs® îndepărtează petele
dificile cum ar fi resturile de insecte şi
excrementele de păsări într-un mod eficient.

Curăţarea jantelor.
Jantele sunt mult mai dificil de curăţat. Folosirea
presiunii ridicate şi a substanţelor de spălare
speciale poate fi eficientă pentru îndepărtarea
murdăriei rezistente. Cu JetWash, puteţi oferi
clienţilor dumneavoastră posibilitatea de a face
asta.

Clătire perfectă cu efect de scurgere
datorită osmozei.

Adăugarea unui agent de uscare, în doze mici,
la ultimul pas din program permite uscarea mult
mai rapidă şi mai eficientă a maşinii clientului.
Clătirea cu apă demineralizată asigură
eliminarea petelor garantând astfel un rezultat
de spălare apreciat de client şi de
dumneavoastră.

CONVENABIL PENTRU CLIENT

JetWash

"Pot să le ofer clienţilor mei o
experienţă de spălare pozitivă cu
utilizare uşoară şi convenabilă?"

Soluţii inteligente pentru utilizare şi plată uşoară.

JetWash

CONVENABIL PENTRU CLIENT

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

Cu JetWash, puteţi acum oferi clienţilor dumneavoastră o
nouă dimensiune pentru convenabil. Începând cu
utilizarea simplă şi încheind cu alegerea individuală a
programelor, puteţi să le arătaţi clienţilor că ţineţi cont de
cererile lor astfel încât să revină la dumneavoastră cu
plăcere.

CONVENABIL PENTRU CLIENT
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Aranjat clar şi funcţional - pentru experienţa de
spălare perfectă.

Exemplu de produs cu SelfTecs®

Concept de culori auto-servire - totul cu o atingere (1)
Noul cod de culori uşurează gestionarea sistemului de spălare a
maşinilor WashTec de către clienţii dumneavoastră. Codul de
culori de ultimă generaţie este adaptat structurii individuale a
programului, permiţând clientului să vadă imediat ce perie
aparţine cărui program de auto-servire.

Coduri de culoare clar aranjate cu panoul de control
WashTec (WOP)(2)

Paşii respectivi din program sunt de asemenea codificaţi cu culori
în panoul de control WashTec.

Afişare clară a creditului disponibil (3)

Afişarea cu text simplu oferă clienţilor o prezentare constantă a
creditului rămas, astfel încât să ştie permanent cât timp de
spălare mai au şi când trebuie să realimenteze.

Terminal cu SelfTecs®

Informat permanent:
Ecran pentru programe iluminat (4)

Ledurile luminoase se aprind în timpul procesului de spălare
pentru a indica programul selectat. Un semnal acustic confirmă
selecţia.

Întotdeauna gata de utilizat:
Opţiuni de plată flexibile (5)
Terminalul de utilizare permite plata cu monezi, fise, carduri de
plată fără contact (ce pot fi alimentare şi refolosite la oricare din
sistemele de spălare disponibile în locaţie) sau coduri de spălare
preplătite.

Panou fără întreţinere pentru o funcţionare
economică (6)
Terminalul este activat de un impuls electronic ce este generat
atunci când este atins panoul. Deoarece nu are componente
mecanice, terminalul necesită o întreţinere redusă. Panoul închis
protejează componentele acestuia de stropirea cu apă.
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CONVENABIL PENTRU CLIENT

Convertor de frecvenţă: Presiune variabilă pentru
utilizare facilă.

Presiunea sistemului poate fi programată individual. Este atât de
simplu să vă satisfaceţi clienţii în timpul spălării prin reducerea
jetului de apă şi a costurilor de funcţionare. Pornirea şi oprirea
delicate permit o utilizare prietenoasă şi plăcută.

Tije şi perii optimizate pentru o utilizare optimă.

Tijele şi periile noastre garantează o aplicare precisă a tuturor
agenţilor de curăţare şi o ceaţă de pulverizare redusă. Articulaţia
pivotantă a periei şi designul ergonomic al tijei, împreună cu
greutatea minimă, permit clienţilor să spele confortabil şi uşor.

Braţ pe plafon.

Forma specifică a duzelor rotative permite tijelor şi periilor cu
spumă să fie deplasate pe o rază de 360°. Clientul
dumneavoastră se va deplasa mai liber în jurul maşinii fără
furtunuri care să se încurce.

Soluţii de spălare cu auto-servire pentru zone interne.

Cu soluţiile WashTec cu auto-servire pentru zone interne, veţi
permite clienţilor să îşi spele maşinile fără a fi expuşi intemperiilor
- chiar şi iarna.

CONVENABIL PENTRU OPERATOR
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Soluţii inteligente pentru o spălare a maşinii
simplă.
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CONVENABIL PENTRU OPERATOR

"Este oare tehnologia fiabilă atât de importantă, prin
asigurarea unei funcţionări convenabile instantanee
pentru clienţii mei?"

Veţi câştiga bani doar dacă spălătoria este activă şi
funcţională. Tehnologia WashTec cu întreţinere redusă
chiar merită investiţia. Componentele de calitate
superioară, protecţia la îngheţ şi robinete cu închidere
individuală garantează funcţionarea sistemului
dumneavoastră atunci când este necesar.

În acelaşi timp, convertorul de frecvenţă vă permite să
faceţi economie de energie, apă şi substanţe chimice.
Şi, datorită colectării automate a monedelor introduse
şi a protecţiei ridicate contra furtului, câştigurile
dumneavoastră sunt în siguranţă. Acesta este modul în
care JetWash contribuie la venituri mai mari şi lipsite de
griji.

CONVENABIL PENTRU OPERATOR
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Soluţii pentru un succes economic de durată.
Funcţionare nelimitată iarna - datorită
protecţiei la îngheţ integrate.
Vremea rece nu va mai fi o problemă.
Sistemul de protecţie la îngheţ se
activează automat la scăderea
temperaturilor exterioare. Acesta menţine
apa din sistem în mişcare prin duze şi
perii şi asigură o circulaţie continuă pe
durata iernii.

Uscare fără pete datorită osmozei cu
filtrul de cărbune activat.
Filtrul de cărbune activat îndepărtează şi
ultimele particule de mizerie şi orice ioni de
clor din apă, protejând eficient membrana
de osmoză de potenţialele daune şi
sporindu-i durata de utilizare.

Utilizare redusă a apei curate prin reciclarea
produselor concentrate.
Sistemul care reciclează produsele concentrate
vă permite stocarea apei din procesul de
osmoză şi reintroducerea acesteia în sistemul
de auto-servire. Acest lucru reduce consumul
pentru sistemul de dedurizare a apei şi vă ajută
să economisiţi apa proaspătă.

Tehnologie cu întreţinere redusă pentru
funcţionare pe termen lung.
Tehnologia de spălare cu auto-servire
Washtec oferă componentă cu calitate
ridicată inclusiv robinete rezistente la
substanţe chimice cu inserţii din oţel inox.
Dacă trebuie să asiguraţi întreţinerea unei
unităţi de spălare, o puteţi opri prin închiderea
robinetului respectiv. Toate celelalte unităţi de
spălare vor rămâne funcţionale.

Durată mai mare de utilizare datorită
tehnologiei de protecţie.
În timpul funcţionării standard, pompele de
înaltă presiune funcţionează la viteze de
rotaţie reduse, reducând uzura materialelor
şi crescând durata de utilizare a sistemului
de spălare pentru maşini.

Utilizare uşoară, funcţionare economică,
întreţinere redusă.
Fiecare program chimic şi fiecare unitate de
spălare are o pompă ce este acţionată hidraulic.
Nu aveţi nevoie de sisteme scumpe de aer
comprimat şi obţineţi economii pentru
electricitate, apă, substanţe chimice, menţinând
în acelaşi timp rezultatele optime.

JetWash

CONVENABIL PENTRU OPERATOR

Siguranţă în timpul utilizării.

Banii dumneavoastră, păstraţi în siguranţă.

Sistemul de colectare automată a monedelor transportă
monedele introduse de la terminalele de utilizare printr-un sistem
de conducte direct în camera tehnică. Un dulap metalic cu
încuietoare vă protejează încasările,

Protecţie contra furtului.

Am prevăzut intenţionat o încuietoare electromecanică pentru uşă
pentru a putea acţiona fără o încuietoare ce este vizibilă pentru
toată lumea. Terminalul de utilizare şi dulapul de echipamente pot
fi protejate suplimentar cu o alarmă.

Dozare flexibilă (1): Dozare de lichid.

Robinetele hidraulice, controlate prin frecvenţă permit o dozare
precisă a tuturor agenţilor de curăţare necesari. Acest lucru vă
permite să folosiţi sistemul de spălare cu auto-servire în mod
economic garantând rezultate de spălare optime.

Dozare flexibilă (2): Dozare pulbere.

În sistemul de spălare cu presiune mare, pulberea este o
alternativă eficientă pentru substanţele chimice lichide. Pulberea
de spălare este adăugată continuu apei; vibratoarele magnetice
previn formarea grămezilor şi asigură o calitate de spălare
consecventă. Cantitatea de pulbere utilizată se poate ajusta uşor
prin intermediul sistemului de auto-servire.

ASPECT ŞI IMPRESIE
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"Toate spălătoriile auto
trebuie să arate la fel?"

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

JetWash

ASPECT ŞI IMPRESIE

Cu JetWash, spălarea unei maşini nu va mai fi o
activitate neplăcută. Va fi o experienţă vizuală şi haptică,
nu doar în timpul intrării în spălătorie, ci şi în timpul
spălării. Lăsaţi-vă surprinşi - vă promitem că şi clienţii
dumneavoastră vor fi surprinşi.

Designul plăcut şi modern al sistemului atrage imediat.
Acesta are şi avantaje pentru dumneavoastră deoarece
clienţii vor plăti mai mult pentru o ofertă ce pare de
calitate ridicată.

ASPECT ŞI IMPRESIE
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Design atrăgător şi rezultate de spălare
impecabile.

Pistol cu spumă presurizată.

Oferiţi clienţilor o experienţă de spumare bună şi un tipar de pulverizare consecvent cu un pistol cu spumă presurizată separat, cu
întreţinere redusă. Aplicarea spumei nu doar asigură rezultate perfecte ci reprezintă şi o experienţă de spălare extraordinară. Folosiţi-l
pentru a creşte timpul pe care clienţii îl petrec spălând, şi veniturile dumneavoastră. Opţional, spuma poate fi aplicată şi clătită folosind o
tijă.

Pod iluminat pentru un efect îmbunătăţit la distanţă.

Amelioraţi construcţia de oţel şi îmbunătăţiţi aspectul chiar şi de departe. Podul iluminat cu o înălţime de 600 mm poate fi adaptat pentru
designul locaţiei dumneavoastră. Panoul de calitate ridicate realizat din aluminiu cu acoperire electrostatică asigură o durată de folosire
mai mare şi poate fi imprimat individual.

ASPECT ŞI IMPRESIE
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Construcţie din oţel modulară pentru auto-servire.

Unităţile de spălare WashTec cu construcţie din oţel sunt disponibile cu diferite tipuri de acoperişuri şi într-o gamă variată de culori - astfel
puteţi să vă proiectaţi locaţia aşa cum doriţi. Conceptul modular al construcţiei de oţel pentru auto-servire permite extinderea în orice
moment. Panourile suplimentare şi echipamentele adiţionale cum ar fi aspiratoare şi bătătoare de covoare pot adăuga o notă individuală.
Avantajul dumneavoastră? Un design atrăgător, individual şi unic care transmite imediat tuturor clienţilor dumneavoastră o senzaţie de
calitate superioară. Veţi putea de asemenea să vă distingeţi faţă de competitorii locali, lucru ce va asigura venituri mai mari.

Acoperiş plat cu pod

Acoperiş înclinat

Acoperiş rotunjit cu pod

Acoperiş rotunjit cu pod continuu

CONDIŢII DE MONTARE

JetWash

Soluţia perfectă pentru fiecare locaţie şi
fiecare situaţie de asamblare.

Raftul nostru,
baza
spălătoriei.

Sisteme de rafturi pentru până la opt unităţi de spălare.

Sistemele de rafturi sunt ideale pentru cazurile în care tehnologia trebuie să fie încorporată în camere tehnice deja existente.
Sistemele de rafturi compacte permit o înlocuire rapidă a tehnologiei vechi, indiferent de modelul arhitectural al camerelor tehnice.
Sistemele de rafturi sunt baza sistemelor spălătoriei de maşini şi funcţionează ca bază pentru toate sistemele noastre cu dulap şi
unităţile container.
Modulul este construit în mod clar şi toate componentele sunt uşor accesibile. Structura cu întreţinere simplă permite întreţinerea
şi îngrijirea uşoară a sistemului. Carcasa ca şi grinzile de susţinere sunt galvanizate şi vopsite electrostatic, garantând o durată de
utilizare mare.

CONDIŢII DE MONTARE

JetWash

Nu puteţi acomoda tehnologia într-un mod cu
economiei de spaţiu mai mare.

Sisteme tip dulap: Compacte şi uşor de folosit pentru două sau trei unităţi de spălare.

Sistemele tip dulap sunt furnizate cu toate componentele necesare pentru funcţionarea a două până la trei unităţi de spălare.
Acestea pot fi extinse cu opţiuni inteligente cum ar fi unitate anti-îngheţ integrată.
Designul compact este perfect pentru folosirea în spaţii mici.

Palete de culori individuale.

În plus faţă de versiunea vopsită standard, sunt disponibile şi
versiuni cu elementele din oţel inox. Puteţi alege dintr-o gamă
variată de culori.

Tehnologie de spălare într-un container. Pre-asamblat
şi gata de utilizare.
Pentru sistemele de spălare a maşinilor ce nu au o cameră
tehnică existentă, oferim soluţii tip container pre-montate ce pot fi
echipate cu unităţile de alimentare necesare pentru alimentarea a
una până la opt unităţi de spălare. Avantajul dumneavoastră: Este
o soluţie completă cu un efort aproape inexistent în locaţie.

CONDIŢII DE MONTARE

JetWash

Spălătoria auto cu auto-servire ce este
particularizată pentru cerinţele
dumneavoastră.
Sistem auto-servire + aspirator (1)
Sistem auto-servire combinat cu sistem tunel transportor + aspirator (2)
Sistem auto-servire combinat cu spălătorie auto cu macara portal + aspirator (3)

Concept şi dezvoltare.

În funcţie de condiţiile prezente în locaţie, unităţile de auto-servire pot fi fie închise la capăt sau construite cu circulaţie liberă. Chiar
dacă aveţi deja un sistem de spălare cu perii instalat, dar mai aveţi spaţiu suplimentar, o spălătorie auto cu auto-servire
suplimentară este mereu profitabilă deoarece tehnologia necesară pentru ambele sisteme poate fi grupată într-o singură cameră. La
cerere, vă asistăm la planificarea şi dezvoltarea unei noi locaţii şi a echipamentelor din aceasta.

JetWash

CONDIŢII DE MONTARE

Construcţie compactă din oţel: Probabil soluţia cea mai economică, cu un acoperiş plat sau rotunjit (acoperiş plat cu pod). O
combinaţie de unităţi de spălare cu macara portal şi cu auto-servire.

Construcţie din oţel proiectată: Soluţie flexibilă cu opţiuni maxime pentru culori, tipuri de acoperiş şi materiale pereţi separatori
(acoperiş hangar).
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"Cum pot debloca potenţialul complet al
activităţii mele de spălătorie auto?"

JetWash
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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. Ca lider
de piaţă în industria de spălare auto, ştim că succesul afacerii depinde de şi oferă o gamă completă de servicii
complete dintr-o singură sursă. JetWash nu asigură o experienţă complet nouă doar pentru clienţi, ci şi pentru
dumneavoastră.
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 sistemele de spălare JetWash. Analizăm locaţiile potenţiale conform avantajelor şi dezavantajelor şi, dacă se doreşte,
asigurăm şi planificarea şantierului şi analizele de potenţial. Rezultatul: O bază solidă pentru activitatea dumneavoastră 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.

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. Este foarte uşor: Doar comandaţi publicitatea
dorită din magazinul WashTec CarWash.

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 are peste 200 de angajaţi cu experienţă
ce vă asigură asistenţa perfectă folosind vehicule comerciale moderne şi sisteme de gestionare online.
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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

JetWash
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Echipament suplimentar.

Aspiratoare pentru un serviciu suplimentar:
Curăţarea interiorului.

O unitate de aspirare centralizată ce susţine perfect sistemele de
auto-servire cu mai multe unităţi. De ce să nu folosiţi spaţiul
suplimentar pentru a oferi clienţilor dumneavoastră un pic mai
mult pentru a combina exteriorul maşinilor cu un interior curat?
Aspiratoarele pentru auto-servire WashTec sunt disponibile ca
versiune simplă sau dublă şi sunt robuste şi uşor de întreţinut. O
unitate de control centrală permite folosirea simultană a până la
opt aspiratoare. Clientul doar alege aspiratorul pe care doreşte să
în folosească. Pentru folosirea simultană a mai multor unităţi,
recomandăm cardurile wireless ce permit plata standardizată
pentru toate modulele din locaţie.

Automat de schimb.

Nu renunţaţi la veniturile suplimentare. Maşina de schimb
opţională oferă clienţilor dumneavoastră carduri bonus, tichete,
rest şi chitanţe. Realizată din oţel inox, navigarea maşinii
prezentată pe ecran garantează o utilizare uşoară. Pentru
îndepărtarea banilor introduşi şi colectaţi în siguranţă, doar
deschideţi panoul posterior.

Maşină de curăţat covoare.

O maşină opţională de curăţat covoare este prevăzută cu o perie
de curăţare puternică ce garantează curăţarea rapidă a
covoarelor.

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 1700 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.
Substanţe chimice de spălare separate de la
AUWA.
Particularizate perfect pentru sistemele noastre şi cerinţele comerciale şi clienţilor.
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Am stabilit standardele în domeniul spălării maşinilor - şi determinăm activ progresul pieţei.

www.washtec.com

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