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”Findes der et vaskekoncept,
som giver mine kunder og mig
fuldstændig frihed?”
Vore JetWash anlæg byder
på fleksible løsninger til
lokaliteter i alle størrelser.
www.washtec.dk

JetWash

INTRO

JetWash

”Hvem tilbyder de løsninger,
som mine kunder forventer
af mig?”

JetWash

INTRO

WashTec har svarene
til din forretning.

Bilvaskbranchen stiller store krav, og ingen ved det bedre end WashTec: Vi har som opfinder af portalvaskeanlæg revolutioneret vaskemarkedet – og har siden da vist
vejen i mere end 50 år ved at levere særdeles effektiv
vasketeknologi, optimeret vaskekemi og omfattende
serviceydelser til din forretning.
Vores tilgang er enkel:
I alt det, vi gør, fokuserer vi ikke kun på at opnå det
perfekte resultat. Hos os har de mennesker, som vi arbejder for, højeste prioritet. Enhver forventer at kunne
få den optimale rengøring og pleje til sin bil med ethvert
selvbetjeningsanlæg. Resultater er vigtige, men det er
lige så vigtigt, hvordan vi når frem til dem:
	Vi forstår dine behov
Fordi vi lytter nøje til dine kunders ønsker –
så vel som dine ønsker og krav som ejer.
Vi opfylder – og overgår – forventninger.
	Vore løsninger orienterer sig gennemgående
efter dine ønsker og forventninger, og de mere
end opfylder dem.
	Vi understøtter din forretning.
	Med vaskeoplevelser og -resultater, som begejstrer dine kunder – og gør dem til loyale
stamkunder.
Vi mindsker dine omkostninger.
	Med robust teknologi, der kræver meget lidt
vedligeholdelse, og ekstremt effektive vaskekemikalier – for maksimal profit med minimal indsats.
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JetWash

JetWash

INTRO

“Hvordan kombinerer du økonomisk
effektivitet med kvalitet?”

Med JetWash øger du indtægten
og kundetilfredsheden.
• Absolut fleksibelt: Uanset om det er en eller otte vaskepladser, et rack- eller containeranlæg –
JetWash tilpasser sig dine behov.
• Flere muligheder for at øge indtjeningen: Takket være lave driftsomkostninger og længere
vedligeholdelsesintervaller er du i stand til at øge din indtjening.
• Så varieret som aldrig før: Specialprogrammer betyder, at du kan tilpasse enhver vask til dine
kunders krav.
• Nem i brug: Intuitiv betjening, intelligent design og tekniske udvidelser giver et vaskeresultat
af højeste kvalitet.
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4DIMENSIONS

“Hvordan finder jeg det rigtige
vaskeanlæg til mine formål?”

JetWash

JetWash

4DIMENSIONS

4DIMENSIONS til din
succesfulde vaskeforretning.
Findes der et SB-vaskeanlæg, der tilbyder høj kvalitet,
mange nyttige funktioner og er uovertruffen økonomisk
effektivt? Og samtidigt er nemt at bruge med upåklagelige vaskeresultater?
Som intet andet system opfylder JetWash de højeste
krav, som dine kunder og du måtte have med hensyn til
vaskekvalitet, design og nem betjening. Fire argumenter,
som vi hos WashTec beskriver som de 4DIMENSIONS
i den moderne bilvask.

JetWash bilvaskeanlæg til selvbetjening kombinerer alle
disse dimensioner i en vaskeoplevelse, der vil glæde
både dine kunder og dig som udbyder.
Opdag bilvaskens nye dimensioner med 4DIMENSIONS –
Et JetWash anlæg som giver dine kunder den allerstørste tilfredshed og dig en succesfuld bilvaskeforretning.

CONVENIENCE FOR THE CUSTOMER
Mere komfort til
tilfredse kunder.

Vask og tørring med
resultater, som begejstrer.

CONVENIENCE
FOR THE PROVIDER

QUALITY
Mere komfort
til ejeren.

En vifte af ideer til din
unikke fremtræden.

LOOK AND FEEL

4DIMENSIONS til ethvert behov.
4DIMENSIONS giver mulighed for skræddersyede løsninger, som opfylder ethvert krav: Som ejer bestemmer du selv,
hvilke parametre der er særligt vigtige for dig. Og vi garanterer dig en løsning, som er optimalt tilpasset til dine behov
og til dine kunders ønsker.
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QUALITY

JetWash

JetWash

QUALITY

“Hvordan kan jeg opnå
en højere omsætning?”

Med et vaskeresultat, som
overgår alle forventninger.
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En bilvask er ikke altid en bilvask. Det samme gælder
for renhed. Med JetWash kan dine kunder bestemme
omfanget af de afsluttende forløb. Hvordan? Med ef-

fektive vaskekemikalier og tekniske egenskaber, som
giver en imponerende vask og glans samtidigt med,
at tilfredsheden og din indtjening bliver større.
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QUALITY

JetWash

Vask og glans:
Vores SelfTecs koncept.
Målrettet kemisk anvendelse: For optimal effekt på alle områder.
Selv den bedste kemi fungerer kun korrekt ved målrettet brug. Med JetWash-systemerne rammer
vaskekemikalierne altid nøjagtigt der, hvor det er nødvendigt. En garanti for økonomisk og målrettet brug
af vaskekemikalier.

PRE-WASH

POWERFOAM
HIGH PRESSURE
CLEANING

POWERFOAM

FOAM BRUSH
RINSING

SELFTECS®
WASH & SHINE

SPOTFREE RINSING

QUALITY

Vaskekemi i topklasse til
glans og beskyttelse af lak.
Forvask: Det effektive våben mod
hårdnakket snavs.
Især om foråret og om sommeren anbefales det
at tilbyde vaskeprogrammer, der nænsomt fjerner fastsiddende snavs fra lakken, forruden og
vinduerne. I den varme årstid får du gavn af den
lukrative ekstra forretning. Den højkoncentrerede
insektfjerner InsecTecs® fjerner effektivt genstridigt
snavs som insektrester og fugleklatter.

MAIN WASH
HIGH PRESSURE
CLEANING

WAX CARE

JetWash

FINISH
SPOTFREE RINSING

Rensning af fælge.
Især fælge er vanskelige at rengøre. Med højtryk
og specielle vaskekemikalier kan fastsiddende
snavs fjernes på en effektiv måde. Med JetWash
kan du give dine kunder muligheden.

Nemmere vask og bedre vaskeresultater.
Med SelfTecs®-konceptet bliver WashTec selvbetjenings-bilvask endnu nemmere for vaskekunderne.
Vask og glanspleje er nu mulig i kun et programtrin ved hjælp af SelfTecs® kemi fra AUWA. I kombination
med den rigtige kemi opnås en komplet bilvask i kun tre trin. Brug det nye koncepts enkelhed med kun
tre programtrin som en unik kendetegn fra konkurrenters systemer.

Perfekt skylning med lotuseffekt
takket være osmose.
Tilsætning af et lavt doseret tørremiddel i den sidste
del af programmet får bilen til at tørre hurtigere.
Takket være skylning med demineraliseret vand
bliver bilen pletfri - et vaskeresultat, som både dine
kunder og du vil sætte pris på.

Kemikalier fra AUWA: Den succesfulde opskrift på din vaskeforretning.
Vaskekemi fra AUWA er det perfekte supplement til
dit WashTec bilvaskeanlæg. Vores eget datterselskab AUWA har været hjemme i bilvaskbranchen i
mere end 40 år. AUWA tilpasser konsekvent sortiment af produkter og tjenester i overensstemmelse
operatørers og slutkunders behov.
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CONVENIENCE FOR THE CUSTOMER

JetWash

JetWash

CONVENIENCE FOR THE CUSTOMER

“Kan jeg tilbyde mine kunder en
positiv vaskeoplevelse samtidigt
med nem og praktisk betjening?”

Smarte og enkle løsninger.

12

Dine kunder ønsker det så nemt og brugervenligt som
muligt. De vil ikke have besvær med kompliceret betjening og en indviklede betalingsmåder. De ønsker Komfort
med stort K.

Med JetWash kan du nu tilbyde dine kunder komfort af
helt nye dimensioner. Med udgangspunkt i nem betjening
og med et individuelt valg af programmer viser du dine
kunder, at du tager deres ønsker alvorligt.
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CONVENIENCE FOR THE CUSTOMER
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JetWash

CONVENIENCE FOR THE CUSTOMER

Klar anordning og funktionel –
for den perfekte vaskeopevelse.
Frekvensomformer:
Variabelt tryk til nem anvendelse.
5
3
1

2
6
4

1

Selvbetjeningens farvekoncept –
du har styr på alt (1)
Den nye farvekodning gør det nemmere for din kunde at betjene
JetWash bilvaskeanlæg. Den vejvisende farvekode er tilpasset programmets skræddersyet struktur, så kunden med det samme kan
se, hvilken børste der hører til hvilket selvbetjeningsprogram.

Klart placerede farvekoder på WashTecs betjeningspanel (WOP) (2)
De respektive programtrin har også farvekoder på WOP-terminalen.

Tydelig visning af aktuelt tilgodehavende (3)
Tekstdisplayet giver hele tiden kunderne et overblik over deres tilgodehavende og viser hvor meget vasketid der er tilbage - og hvornår
der kræves yderligere betaling.

Optimerede lanser og børster til optimal
håndtering.
Vore lanser og børster garanterer en målrettet påføring af alle rensemidler og giver mindre spraytåge. Drejeleddet på børsten og lansens
ergonomiske design og meget lav vægt gør det bekvemt for kunden.

1

Eksempel på produkt med

14

Anlæggets tryk kan programmeres individuelt. Det er en nem måde
til at gøre dine kunder tilfredse, mens vasken er i gang, og den reducerer vandstænk og driftsomkostninger. Den blide start og afslutning
bidrager til den kundevenlige, problemfrie betjening.

Terminal

Altid veloplyst: Belyst programdisplay (4)
De kraftige LED’er lyser under hele vaskeforløbet og viser det valgte
program. Et lydsignal bekræfter valget.

Loftarm.
De roterende armes specifikke form gør det muligt at bevæge lanser
og skumbørster i en 360° rotation. Din kunde kan bevæge sig langt
mere frit omkring, uden at slangerne er i vejen for hinanden.

Altid klar til brug: Fleksible betalingsmåder (5)
Betjeningsterminalen giver mulighed for at betale med mønter,
poletter, berøringsfrie chipkort (som kan oplades og genbruges på
alle stedets vaskeanlæg) eller forudbetalte vaskekoder.

Vedligeholdelsesfrit panel til økonomisk drift (6)
Terminalen aktiveres af en elektronisk impuls, som opstår, når
panelet berøres. Der er ikke nogen mekaniske dele, derfor kræver
terminalen kun meget lidt vedligehold. Det lukkede panel beskytter
de bagved liggende komponenter mod vandstænk.

Selvbetjeningsløsninger til bilvask på indendørs
arealer.
Med WashTecs selvbetjeningsløsninger til indendørs arealer giver du
dine kunder mulighed for at vaske deres biler uden at være udsat for
vejret – endda om vinteren.
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CONVENIENCE FOR THE OPERATOR
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CONVENIENCE FOR THE OPERATOR

“Udgør pålidelig teknologi virkelig hele
forskellen ved at gøre det bekvemt for
mine kunder?”

Smarte løsninger for
en simpel bilvask.
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Du tjener kun penge, når din bilvask er i drift. WashTec-teknologien med et lille behov for vedligeholdelse
er derfor alle pengene værd. Komponenter i høj kvalitet, en frostbeskyttelse og individuelt låsbare ventiler
sikrer, at dit anlæg altid kører, når der er brug for det.

Samtidigt giver frekvensomformeren dig mulighed for
at spare strøm, vand og kemikalier. Og takket være en
automatisk indsamling af indkastede mønter og beskyttelse mod indbrudstyveri er dine indtægter absolut sikre.
Sådan bidrager JetWash til en større og problemfri omsætning
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CONVENIENCE FOR THE OPERATOR

JetWash

Løsninger for en vedvarende
økonomisk succes.
Ubegrænset drift om vinteren
på grund af indbygget frostbeskyttelse.
Koldt vejr er ikke noget at bekymre
sig over. Frostbeskyttelsessystemet
aktiveres automatisk, når temperaturen
falder. Dette holder vandet i bevægelse
via dyserne og børsterne, og sikrer
kontinuerlig drift selv om vinteren.

JetWash

CONVENIENCE FOR THE OPERATOR

Sikkerhed i drift.

Næsten vedligeholdelsesfri
teknologi til langtidsdrift.
WashTecs SB-teknologi er et frem
ragende stykke håndværksmæssigt
arbejde med kemibestandige ventiler
i rustfrit stål. Skal du gennemføre
servicearbejde på en vaskeplads, kan
du lukke den ved hjælp af låsbare ventiler. Alle andre vaskepladser er fortsat
i funktion

Dine penge – sikkert forvarede.
Den automatiske møntsamler transporterer indkastede mønter fra
betjeningsterminalerne gennem et rørsystem direkte til teknikrummet.
En aflåselig metalboks beskytter dine indtægter.

Beskyttelse imod indbrud.
Vi har helt bevidst anbragt en elektromekanisk dørlås, så du kan
arbejde med en lås, der ikke er synlig for alle og enhver. Betjeningsterminalen og skabet med udstyret kan også sikres yderligere med
en alarm.
Pletfri tørring takket være
osmose med aktivt kulfilter.
Aktivt kulfilter fjerner de sidste smudspartikler og alt frit klor og beskytter
osmosemembranen effektivt mod
potentiel skade samt øger dets levetid.
Takket være osmose er WashMaster
også et værdifuldt JetWash system.

Reduceret vandforbrug ved
genvinding af koncentrater.
Systemet, der genvinder koncentrater,
giver dig mulighed for at mellemlagre
vand fra osmoseprocessen og føre
det tilbage til selvbetjeningsanlægget
igen.
Dette mindsker belastningen på vandbehandlingssystemet og hjælper med
at spare på vandet.
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Længere levetid på grund
af beskyttende teknologi.
I standardmæssig drift arbejder højtrykspumperne med lavere omdrejningshastigheder, herved belastes materialet mindre, og dit bilvaskeanlægs
levetid forlænges.

Fleksibel dosering (1): Dosering af væske.
Hydrauliske, frekvensstyrede doseringspumper sørger for en nøjagtig
dosering af alle nødvendige rensemidler. Dermed kan du drive dit
SB-vaskeanlæg på økonomisk måde, mens du samtidigt sikrer optimale vaskeresultater.

Nem i brug, økonomisk i drift
og kræver næsten ingen vedligeholdelse.
Ethvert kemiprogram (vanddrevet) og
enhver vaskebås har en hydraulisk
drevet pumpe. Du har ikke brug for dyr
trykluft, og du sparer på omkostninger
for strøm, vand og kemi, mens du sikrer optimale resultater.
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LOOK AND FEEL
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JetWash

LOOK AND FEEL

“Skal alle bilvaske
se ens ud?”

Giv dine kunder en mere tiltalende
oplevelse med bilvasken.
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Med JetWash er bilvask ikke længere et kedeligt stykke
arbejde. Det bliver til en god oplevelse – ikke kun, når
man kører ind i bilvasken, men også selve vasken. Lad
dig overraske – vi lover dig, at dine kunder også vil blive

det. Anlæggets indbydende og moderne design er tiltalende. Det giver også dig fordele. Kunder er nemlig mere
tilbøjelige til at betale højere priser for tilbud, som lover
høj kvalitet
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LOOK AND FEEL
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JetWash

LOOK AND FEEL

Attraktivt design og 
upåklagelige vaskeresultater.
Sheddach

Powerfoam-pistol.

Modulær selvbetjenings-stålkonstruktion.

Tilbyd dine kunder en god skumeffekt og et ensartet skumlag med en særlig powerfoam-lanse, der er næsten vedligeholdelsesfri. Skumdækningen sikrer ikke kun perfekte resultater, den giver også en helt unik vaskeoplevelse. Forøg dine kunders vasketid og din omsætning.
Skummet kan også påføres og skylles af med en lanse.

WashTec vaskebåsenes stålkonstruktion fås med forskellige tagtyper og i forskellige farver – du kan således designe din lokalitet, som
du ønsker. Stålkonstruktionen til selvbetjening har et modulært koncept, som gør det muligt at udvide de. Ekstra plakattavler og ekstraudstyr
som støvsugere og tæppebankere giver et karakteristisk præg. Din fordel? Et attraktivt, skræddersyet og unikt design, som omgående giver
et udtryk af høj kvalitet over for alle dine kunder. Du bliver også i stand til at adskille dig fra dine lokale konkurrenter – hvilket igen
lover en større indtægt.

Fladtag med loftsrum

Belyst loftsrum for en bedre effekt på lang afstand.
Opgrader din stålkonstruktion og få en bedre fremtoning selv på lang afstand. Det belyste loftsrum med en højde på 600 mm kan tilpasses til
din lokalitets design. Kvalitetspanelerne i pulverlakeret aluminium er langtidsholdbare og kan forsynes med individuelt påtryk.
Valmtag
22

Buetag med loftsrum

Buetag med gennemgående loftsrum
23

MOUNTING CONDITIONS

Den perfekte løsning til enhver
lokalitet og opstillingssituation.

JetWash

JetWash

MOUNTING CONDITIONS

Du kan ikke sætte din teknologi op
på en mere pladsbesparende måde.

Vort rack –
hjertet i din
bilvask.

Kabinetanlæg: Kompakte og nemme i brug til to eller tre vaskebåse.
Kabinetanlæggene leveres med alle de komponenter, som du har brug for til to eller tre vaskebåse. De kan udvides med
intelligente muligheder såsom en integreret frostbeskyttelse.
Det kompakte design er perfekt til brug på små arealer

Individuelle farvemønstre.
Rackanlæg for op til otte vaskebåse.
Rackanlæg er ideelle i de tilfælde, hvor teknologien skal integreres i allerede bestående teknikrum. De
kompakte rackanlæg egner sig til udskiftning af ældre teknik uafhængigt af dine teknikrums arkitektoniske udformning. Rackanlæggene er hjertet i dine bilvaskeanlæg og fungerer som grundlaget for alle vore
skabsanlæg og containerenheder.
Modulet er opbygget på en klar måde, og alle komponenterne er nemt tilgængelige. Den servicevenlige
opbygning gør det nemt at vedligeholde og pleje anlægget. Kabinettet og ligeledes støtteskinnerne er
galvaniserede og pulverbelagte, det sikrer en lang levetid.
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Ud over den malede standardversion er der også varianter med
rustfri stålelementer at vælge imellem. Der er også en række farver
at vælge imellem.

Vasketeknologi i en container:
Formonteret og klar til brug.
Til bilvaskesystemer, hvor der ikke allerede findes et teknikrum, tilbyder vi formonterede containerløsninger, som kan udstyres med de
nødvendige aggregater til at forsyne otte vaskebåse. Din fordel: Det
er en kompletløsning, der ikke kræver noget stort arbejde på stedet.
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MOUNTING CONDITIONS
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MOUNTING CONDITIONS

SB-bilvasken, der er tilpasset
nøjagtigt til dine behov.
Selvbetjeningsanlæg + støvsuger (1)
Selvbetjeningsanlæg kombineret med vasketunnelanlæg + støvsuger (2)
Selvbetjeningsanlæg kombineret med portalvaskeanlæg + støvsuger (3)

2

Indendørs vaskeanlæg

3

Koncept og udvikling.
Afhængigt af de lokale betingelser kan selvbetjeningsbåsene enten være lukkede foran eller være anlagt til
gennemkørsel. Har du stadig noget ekstra plads, så er en ekstra SB-bilvask altid lønsom, selv om du allerede har et vaskeanlæg med børster. Det tekniske udstyr, som er nødvendigt til begge anlæg, kan nemlig
anbringes samlet i et enkelt rum. På forespørgsel hjælper vi dig gerne med at planlægge og forberede en
ny lokalitet og dens udstyr.

Kompakt stålkonstruktion: Den nok mest økonomiske løsning, enten med et fladtag eller med et buetag (et fladtag med et loftsrum). En kombination af portalvaskeanlæg og SB-vaskebåse.

1

Stål-designkonstruktion: Den fleksible løsning med det største udvalg af farver, tagtyper og materialer
til skillevægge (shedtag).
26
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WASHTEC SERVICEYDELSER FOR EJERE

”Hvordan kan jeg udnytte min
bilvaskforretnings fulde potentiale?”

JetWash

JetWash

WASHTEC SERVICEYDELSER FOR EJERE

Med WashTecs omfattende
servicepakke.
Afgørelsen om din vaskeforretnings succes bliver allerede truffet, længe før du åbner døren. WashTec hjælper dig
igennem hele forløbet, lige fra den indledende planlægning og finansiering til den daglige drift. Som en førende
virksomhed inden for bilvaskindustrien ved vi, at din forretnings succes afhænger af en omfattende række serviceydelser fra én leverandør, og det er netop, hvad vi tilbyder. JetWash giver ikke blot dine kunder en fuldstændig ny
oplevelse, men også dig.
Kompetent planlægning:
Grundlaget for en succesfuld forretning
	Hver lokalitet for en bilvask er anderledes, lige som enhver kundekreds stiller egne krav. Vi hjælper
dig med at vælge dine JetWash vaskeanlæg og med at sætte dem op. Vi analyserer mulige lokaliteter med henblik på deres stærke og svage sider, og vi tager os også af planlægningen på stedet og af potentialeanalysen, hvis det ønskes. Resultatet er et solidt grundlag for sin succesfulde
forretning.

WashTec finanstjenester:
Din tilgang til finansiering
	Når det handler om finansiering af dit anlæg, er WashTec Financial Services din første sam
arbejdspartner. Både ved leasing eller lejekøb rådgiver vi dig individuelt, finder den bedste løsning
til dig og tilbyder dig kontraktsaftaler, som er nøje tilpasset dine behov. Herudover hjælper vi dig
med en rentabilitetsberegning og tilbyder dig attraktive betingelser.

WashTec markedsføring:
Ideer til optimal succes
	En succesfuld vaskeforretning afhænger bl.a. af slagkraftig marketing. WashTec hjælper dig med
tips og ideer: lige fra lokalitets- og målgruppeanalyse, over udvikling af et individuelt marketingkoncept til implementeringen af denne og resultatkontrol. Vi tilbyder dig en lang række marketingmaterialer, som giver dig positiv opmærksomhed både hos nye og gamle kunder.

Vedligehold og teknisk hjælp:
Service sådan, som du har brug for den
	Stilstand koster tid og penge. Derfor er vores højeste mål at sørge for, at dit vaskeanlæg kører
uden problemer. Vores skræddersyet vedligeholdelseskoncept sikrer, at dit anlæg konstant er
til rådighed. Og når der alligevel opstår problemer, tilbyder vores service-net den perfekte
support med over 25 erfarne medarbejdere, fuld udstyrede servicevogne og onlinemanagement-systemer.
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WASHTEC SERVICEYDELSER FOR EJERE

JetWash

Online styring af bilvask:
WashTec Plus.
Hvis du driver et eller flere anlæg på forskellige lokaliteter, giver WashTec Plus’ digitale styringssystem dig
fuldstændig kontrol over alle dine anlæg til enhver tid og
fra ethvert sted. Brug din tablet, din smartphone eller PC
til at sikre, at alle systemer arbejder fejlfrit, du kan også
kontrollere omsætningerne eller ændre løbetiden for

JetWash

WASHTEC SERVICES FOR PROVIDERS

Ekstraudstyr.

vaskeprogrammer. Det er aldeles praktisk, og det er lige
meget, om du nu arbejder på kontoret, derhjemme eller
undervejs. Takket være WashTec Plus kan du undgå
stilstandstider, afhjælpe problemer omgående og optimere din forretning fra et centralt sted.

Støvsugere giver det ekstra service til bilen.
Et centralt støvsugersystem supplerer ideelt flere brugere.
Udnyt den ledige plads optimalt og tilbyd dine kunder mere.
WashTec SB-støvsugerne fås i enkelt eller dobbelt udgave og
er meget robuste og nemme at vedligeholde. Systemet giver
mulighed for at betjene op til otte støvsugere samtidigt.
Kunden vælger blot den støvsuger, som han vil bruge.
Til samtidig brug af flere apparater foreslår vi transponderkort,
der giver ensartet betaling for alle moduler på stedet.

Pengevekselautomat.
Giv ikke afkald på ekstra indtjening. Vores valgfrie pengeveksel
automat kan give bonuskort, billetter, vekselpenge og kvitteringer til
dine kunder. Fremstillet i rustfrit stål og med et menudisplay, der gør
betjeningen meget nem. Åbn simpelthen bagsiden for at tage de
indkastede penge ud.

Måtterensemaskine.
Den valgfrie måtterensemaskine har en kraftig rensebørste, som
hurtigt sørger for rene måtter.
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Bilvask hedder WashTec.
I hele verden.

Mere end 40.000 installerede maskiner.
I hele verden vaskes der med WashTec – 2,75 millioner biler hver dag!

Repræsenteret i mere end 80 lande.

Førende med innovationer i mere end 50 år.
Vi definerer standarderne i bilvaskebranchen – og driver aktivt markedet fremad.

Egen vaskekemi fra AUWA.
Perfekt afstemt til vore anlæg samt ejernes og slutkundernes behov.

www.washtec.dk

WashTec anlægsteknik og
vaskekemi er VDAkonforme.

WashTec A/S | Guldalderen 10 | 2640 Hedehusene
Telefon 70 10 15 33 | www.washtec.dk
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Over 1.800 medarbejdere er sammen med os med til at forme fremtiden for
hele bilvaskbranchen, heriblandt mere end 600 serviceteknikere.

