
THE BRIGHT ANSWER

Med StarTrack styreskinner.

“ Hvordan gør jeg min bilvask både 
mere attraktiv og sikrere?”

StarTrack

www.washtec.dk
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Sådan virker det:

Dine fordele ved StarTrack:

Vis dine kunder vejen og giv dem en bedre oplevelse.
Farvebelysning i StarTrack styreskinner giver øget op-

De belyste styreskinner på begge sider af bilvasken guider bilen  
på plads i bilvasken. De hjælper kunderne ind i den rette vinkel og  
placerer bilen korrekt. Rækken af, flerfarvede LED-lys guider dine  
kunder gennem forløbet på sikker vis. Fra indkørslen (fortløbende  
grønt lys) over positioneringen (permanent rødt lys) til udkørslen  
(fortløbende grønt lys).

Hvis dine kunder kører for langt ind i portalen, får de besked herom 
med fortløbende rødt lys for bakning. Styreskinnen er produceret 
i rustfrit stål med skråt profiltværsnit der beskytter fælgene, så der 
ikke fremkommer slitagespor.

• En mere attraktiv bilvaskoplevelse:  LED-lyset tiltrækker  
opmærksomhed og genererer et unikt belysningsunivers under 
vaskeprocessen.

 
• En hjælp til indkørsel og positionering: diverse belysnings-

mønstre guider din kunde gennem hele forløbet på  
sikker vis.

mærksomhed på din bilvask og hjælper med at gøre det 
lettere for dine kunder at få deres bil på plads i bilvasken.

• Effektiv fælgbeskyttelse: kvalitetsskinner i rustfrit stål med vinklet 
profiltværsnit byder på effektiv beskyttelse mod slitage.

 
• Konkurrencefordel: StarTrack øger din lokations overordnede 

tiltrækningskraft og udgør en ægte attraktion for kunder – især i 
kombination med FoamSensation.

StarTrack styreskinner:  
den smukkeste vej til din bilvask.
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Bilvask hedder WashTec i hele verden.

Se mere på:
 

www.washtec.dk

Repræsenteret i over 80 lande. 
Mere end 1.800 medarbejdere hjælper os med at udforme fremtiden 
for bilvaskbranchen, inklusive over 600 serviceteknikere.

Mere end 40.000 bilvaskeanlæg. 
Bilister i hele verden vasker med WashTec –  
2 millioner køretøjer om dagen!

Førende inden for innovation i over 50 år. 
Vi sætter standarden i bilvaskbranchen – og et proaktivt skub  
i markedsudviklingen.
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