SoftCare2 Pro vaskeanlæg

”Hvordan tilbyder jeg mine kunder
en unik bilvaskoplevelse?”

Med et højtydende anlæg,
der opfylder de største krav.

www.washtec.dk

INTRO

WashTec SoftCare2 Pro

”Hvem tilbyder løsningerne, som mine kunder
forventer af mig?”

WashTec SoftCare2 Pro

INTRO

WashTec giver svarene
til din vaskeforretning.
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 fremgangsmåde er simpel:
I alt hvad vi gør, er det ikke kun det perfekte resultat, der er i fokus. Det
er kunden derimod. Alle forventer en ren bil efter bilvask. Resultatet er
vigtigt, men det er ligeså vigtig HVORDAN vi opnår det.

 forstår dine behov.
Vi
Fordi vi lytter nøje til dine kunders ønsker –
så vel som dine ønsker og krav som ejer
Vi opfylder forventninger – og overgår dem.
	Vores løsninger retter sig konsekvent efter dine ønsker og
forventningerne – og overgår dem endda.
Vi understøtter din business.
	Med vaskeoplevelser og -resultater, som begejstrer dine kunder –
og gør dem til loyale stamkunder.
Vi øger din rentabilitet.
	Med robust teknologi, der kræver meget lidt vedligeholdelse, og
ekstremt effektive vaskekemikalier – for maksimal profit med
minimal indsats.
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INTRO

WashTec SoftCare2 Pro

WashTec SoftCare2 Pro

INTRO

SoftCare2 Pro: Fordele
for dig og dine kunder.
• Store muligheder for større omsætning – specielle
funktioner retfærdigør højere priser
• Tilfredse kunder – takket være førsteklasses vaskeresultater og hensyntagen til specielle ønsker
• Variabel vaskeprogramstruktur: Det store antal funktioner og den variable udformning af vaskeprogramstrukturer giver mulighed for skræddersyede forløb til
ethvert behov
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4DIMENSIONS

WashTec SoftCare2 Pro

”Hvordan gør jeg min bilvaske
forretning endnu mere profitabel?”

WashTec SoftCare2 Pro

4DIMENSIONS

4DIMENSIONS til succes
i din vaskeforretning.
Findes der et bilvaskeanlæg, der vasker grundigt rent?
Og på mindre end syv minutter? Som både er nemt at
betjene og samtidig imponerer med en fantastisk vaskeoplevelse?

SoftCare2 Pro portalvaskeanlæg kombinerer alle disse
dimensioner til en vaskeoplevelse, som begejstrer dine
kunder. Også dig som ejer: Fordi det gør bilvask til en
lukrativ forretning.

Ja det findes – og vi opfandt det: SoftCare2 Pro. Som
intet andet anlæg opfylder. SoftCare2 Pro. kundernes
høje krav til vaskekvalitet, hastighed, brugervenlighed
og design. De fire parametre, der betegner moderne bilvask, og som vi hos Washtec kalder 4DIMENSIONS.

Opdag bilvaskens nye dimensioner med 4DIMENSIONS. Og brug SoftCare2 Pro som garant for meget høj
kundetilfredshed – og en succesfuld bilvaskforretning.

SPEED
Vasker, tørrer og plejer –
hurtigt som aldrig før.

Vaske- og tørreresultater,
som begejstrer.

QUALITY

CONVENIENCE
Mere komfort til
tilfredse kunder.

Ideer til
unik fremtræden.

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

WashTec SoftCare2 Pro

WashTec SoftCare2 Pro

KVALITET

”Hvordan opnår jeg
mere omsætning?”

Med et vaskeresultat, som
overgår alle forventninger.
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Bilvask er ikke bare bilvask. Ligesom der kan være flere
grader af renhed: Forskellene opdager man først, når
man inspicerer områderne omkring dæk og fælge – og
billakkens tilstand på længere sigt.

SoftCare2 Pro ninger, men overgår dem. Med højeffektiv
vaskekemi og tekniske features til en vaske- og tørreperformance, som begejstrer. Og som opnår højere gennemsnitspriser.
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KVALITET

WashTec SoftCare2 Pro

Best-performance-teknik,
som sikrer optimal rengøring.

WashTec SoftCare2 Pro

KVALITET

Best-performance-kemi,
der giver glans og lakbeskyttelse.

SofTecs® Pur:
Skånsom over for lak og overflader.

Målrettet kemipåføring:
Til optimal virkning på alle områder.

Succesmaterialet SofTecs evolution: SofTecs® Pur er særligt skånsom over for lak og overflader. Takket være en højere omdrejningshastighed og længere berøring med køretøjet rengør SofTecs® Pur
endnu mere effektivt og leverer et bedre rengøringsresultat.

Den bedste kemi virker først rigtigt, når den påføres målrettet. I SoftCare2 Pro anlæggene påføres den
anvendte vaskekemi altid præcist der, hvor der behovet er. Sprøjtearmsystemet, der følger konturerne,
samt den drejelige rotationsdyse FlexStream arbejder tæt på bilen og garanterer en økonomisk og målrettet brug af vaskekemien.

InsecTecs:
Den effektive løsning til genstridig snavs.

WheelFlash og WheelJet:
Løsningen til rene fælge.

Mere sikkerhed med frit udsyn hele året igennem: Den stærkt
koncentrerede insektfjerner InsecTecs fjerner effektivt genstridig
snavs såsom insektrester og fugleekskrementer .

Fancy fælgdesign giver udfordringer ved bilvask.
WheelFlash påfører kemi præcist og dækkende og skaber højglans
på alle fælgtyper. WheelJet rengør både store og små fælge. Den
diagonale positionering rammer altid midten af fælgene – også når
det gælder ved 21“ fælge.

ShineTecs:
Glans og lakbeskyttelse med repair-effekt.

MultiFlex:
Perfekt renhed til hatchback.

Tilbyd dine kunder en højglans-skumpolitur med unik ”repair-effekt”:
Takket være den patenterede acrylionic-formel forstærker ShineTecs
beskyttelseslaget på billakken med hver vask og sørger for vedvarende glans.

Hvad enten der er tale om hatchback, hækspoiler eller dørtrinsområde: Mange steder kommer traditionelle sidebørster ikke ind. Derfor
har vi udviklet MultiFlex: Den fleksible, flerdimensionelle sidebørste
tilpasser sig hatchbacks og rengør grundigt selv under spoilere og
ved hjulene. Resultatet: mere glans til dine kunder, mere omsætning
til dig.

Med ShineTecs udfyldes ujævnheder. Det farveneutrale acrylionic-
beskyttelseslag forbliver permanent på lakken.

FlexStream:
Kemipåføring, vask og tørring i én.
Den alsidige rotationstagdyse FlexStream klarer arbejdet ved
kemipåføring, højtryksvask og tørring. Takket være dysens 360
grader rotation opnår den effektive resultater.
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Højtryks-funktioner:
Kraftfuld rengøring med højtryk
• SoftCare Pro med højtryks-funktion. TurboNozzles sørger for
effektiv højtrykspuling af groft snavs på front-, hæk- og
dørtrinsområdet
• SoftCare2 Pro Touchless: Kan fås som en berøringsfri variant uden
• børster eller som en ChoiceWash-kombination af højtryk og skånsom børstevask.
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RainTecs:
Formlen, der sikrer, at regnen løber af som perler.

Overflade, der er behandlet
med traditionel voks.

Overflade, der er behandlet
med RainTecs.

Bilister har dobbelt fordel af RainTecs-plejen:
For det første et mærkbart bedre udsyn, når regnen løber af ruden
som perler. For det andet beskytter RainTecs billakken mod aggressive påvirkninger ved uvejr og miljøpåvirkninger.

AUWA-kemi:
Succesformlen til din vaskeforretning.
Vaskekemi fra AUWA er det optimale supplement til vaskeanlæg fra WashTec: Som WashTecs helejede datterselskab
har AUWA i over 40 år været i car wash-branchen. Som ingen anden leverandør kender AUWA ejernes og slutkundernes
behov og retter sit produkt- og service-udbud konsekvent herefter.
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SPEED

WashTec SoftCare2 Pro

WashTec SoftCare2 Pro

SPEED

”Flere vaske på samme tid –
går det?”

Innovative løsninger skaber mere
gennemstrømning og større indtægter.
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Tid er penge – specielt når det gælder bilvaskebranchen. For dine kunder, som helst vil have klaret bilvasken hurtigt i forbifarten. Og for dig som ejer: Jo kortere
bilvaskene er, desto højere er gennemløbet – og dermed
din omsætning.

SoftCare2 Pro portalvaskeanlæg giver dig effektive
muligheder for at øge dit gennemløb. For eksempel med
ekstra hurtige ekspres-vaskeprogrammer, som giver
fremragende resultater på få minutter. Det glæder dine
kunder – og dig selv.
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WashTec SoftCare2 Pro

SPEED

Vask, tør, plej –
hurtigt som aldrig før.
SoftCare2 Takt

SoftCare2 Juno

SoftCare2 Takt:
Vask og tør to biler samtidig.

SoftCare2 Juno:
Succesfulde vaskeforretninger med det hurtigste portalvaskeanlæg.

Uanset om der er perioder med spidsbelastning eller hvis kunderne har travlt: Når det skal gå stærkt,
er portalanlægget SoftCare2 Takt allerstærkest. To portaler vasker og tørrer to biler samtidig i separate
områder – herved opnås et gennemløb på op til 20 biler per timer.

• Hurtig vask med det mest intelligente dobbeltportal-koncept – til kortere procestider ved vask og tørring
• Kan kombineres med næsten alle SoftCare2 Pros funktioner og innovationer
• Tilfredse kunder med hurtige bilvaske og førsteklasses vaskeresultater
• Maksimal udnyttelse af standard-haller: der kræves kun en hallængde på 9 meter til hele vaskeanlægget
• Høje omsætningsmuligheder med profitable ekstrafunktioner
• Anden tagvaskebørste afkorter vaskeprocessen, anden tørreenhed speeder tørreprocessen op

• Den rumlige opdeling i vaske- og tørrezone giver mulighed for et meget højt gennemløb
• Vask: En tagbørste og to sidebørster vasker alle køretøjets konturer optimalt
• Tørring: ingen brug af vand i tørrezonen, derfor optimal tørring vha. de effektive tag- og
sidetørreenheder

ShineTecs: Vask og polering på utrolig kort tid.
ShineTecs kombinerer en effektiv dybderengøring med unik repair-effekt og langtidsbeskyttelse. Bilvask, pleje og tørring udføres på kun 5½ minut.

ShineTecs Express: Turbo på omsætningen.
Påføring, polering og skylning i kun et overløb: Med ShineTecs Express tilbyder du
dine kunder en ren og perfekt plejet bil på meget kort tid.

Fly-in: Hurtigere tørring.
Vaskeanlægget husker bilens kontur under vask, hvilket fremskynder tørringsprocessen: Tørreenheden sænker sig hurtigere mod bilens tag under maskinens fremløb.
Resultat: Hurtigere vask og tilfredse kunder.
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CONVENIENCE
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CONVENIENCE

”Komfort gør forskellen –
gælder det også for min omsætning?”

Smarte løsninger til enkel
betjening og betaling.
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Vaskekunder kan lide, at det er enkelt og bekvemt. De
ønsker ikke en kompliceret betjenings- og betalingsproces. Derimod ønsker de bekvemmelighed, kombineret
med en høj grad af individualitet.

Med SoftCare2 Pro tilbyder du dine kunder en ny
dimension af komfort. Lige fra den enkle betjening
og betaling til Wash&Pay-konceptet. Vis dine kunder,
at du tager deres ønsker alvorligt, Så kommer de
også gerne tilbage.
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CONVENIENCE

WashTec SoftCare2 Pro

Mere komfort til tilfredse kunder.

WashTec SoftCare2 Pro

CONVENIENCE

iWash: Bilvaske, individuelle som aldrig før.
FORDELE FOR
KUNDER OG EJERE:
Mere fleksibilitet:
Kunden vælger et af tre grundsom kan suppleres med ekstra
moduler

Drive-in car wash: Mere komfort, mere sikkerhed og mere omsætning.
Køb billet, kør ind, vask, færdig: Med drive-in car wash konceptet bliver dine kunder i bilen under bilvasken.

FORDELE FOR KUNDER OG EJERE:
Mere komfort:

Kan res
onte
efterm ilkårligt
på et v ed!
st

Fuld gennemsigtighed:
Vaskepris og sluttid vises direkte
efter valget.
Intuitiv betjening:
Kunden vælger hurtigt og
nemt det ønskede program på
touch-terminalen – før kunden
kører ind i portalanlægget.

Man behøver ikke at stige ud af bilen og vente i det fri. I stedet kan
kunderne blive siddende i bilen og bruge tiden, som de ønsker.
Fås i modellerne ”Sit”, ”Stand” og ”Wall”, der passer til alle anlæg.

Mere sikkerhed:
Risikoen for at glide og falde i den våde vaskehal elimineres.

Mere omsætning:
Kunderne bruger gennemsnitligt
flere penge, når de vælger
iWash.

Mere omsætning:
Eftersom det ikke er nødvendigt at stige ind og ud, reduceres
ventetiden mellem vaskene. Netop i spidsbelastningsperioder
kan du vaske flere biler på kortere tid og hermed opnå mere profit.

Wash&Pay:
Først vask, så betal.
Kør ind, vask, betal: Med Wash&Pay forløber bilvasken som tankningen. Kunden kører direkte ind i det ledige portalanlæg og betaling
udføres bekvemt under eller efter vasken. Det sparer tid og unødvendig ud- og indstigning.

Betjeningsterminal Touch:
Mere komfortabel programstart.
Betjeningsterminalen med ekstra komfort: Touchscreen-betjeningsterminalen giver dine kunder mulighed for hurtigt og nemt at vælge,
betale og starte bilvasken –også direkte fra førersædet. Kunderne
kan selv vælge, om de vil stige ud før vask eller blive siddende i bilen.
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iWash giver dine kunder mulighed for selv at sammensætte deres ønskevask. Hvad
enten det er ”insekt intensiv”, ”fælge intensiv”, ”undervognsvask” eller ”ekstra specialvoks”: Det er hurtigt og nemt at vælge det ønskede program på touch-terminalen.
Vaskepris og sluttid vises direkte efter valget – det sikrer maksimal gennemsigtighed.

Advanced Chemical System (ACS):
Komfortabelt, hurtigt og sikkert.
ACS gør påfyldning af kemi hurtigere, renere og mere sikkert:
• Komfort: Mere enkel patronudskiftning uden fare for forveksling
• Kvalitet: Den optimale dosering er sikret; systemet kalibreres automatisk
med permanent selvovervågning og justering
• Sikkerhed: Risikofri håndtering af kemikalier uden spild
• Tid: Patronudskiftning på maksimalt to minutter

SoftCare2 Pro XL:
Ekstra bred – bekvem indkøring.
Hvad enten der er tale om brede limousiner,
4-hjulstrækkere, autocampere eller transportere:
SoftCare2 Pro XL med 2,58 meter vaskebredde
er den perfekte maskine til biler med særligt store
dimensioner.
Det er yderst komfortabelt at køre bilen ind; Bekymringer for bilens bredde og udvendige spejle
hører fortiden til.
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LOOK AND FEEL
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LOOK AND FEEL

”Skal alle vaskeanlæg
egentlig se ens ud?”

Gør dine kunders
vaskeoplevelse mere attraktiv.
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Et særligt bilvaskeanlæg genkender man ved første
blik: Det attraktive maskinlook i moderne design. Med
SoftCare2 Pro fortsætter den visuelle oplevelse også
under vaskeprogrammet – det vil overraske både dig og
dine kunder.

Det smukke ved et moderne design: Det ser ikke
bare godt ud, det kan også betale sig for dig. For
kunder betaler erfaringsmæssigt også højere priser
for en ydelse af høj kvalitet.
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LOOK AND FEEL

WashTec SoftCare2 Pro

Ideer til din
unikke fremtræden.

WashTec SoftCare2 Pro

LOOK AND FEEL

SoftCare2 Pro Designs:
Premium ved første blik.
Du kan få en lang række forskellige designvarianter, belysning og display elementer til design af dit
anlæg. Vælg et af de attraktive WashTec-design, eller tilpas dit anlæg farvemæssigt og visuelt til din
virksomheds design.

XL 2,58 m

Perfekte mål til
maksimal forretning.

Vaskebredder

2,90 m

2,80 m

2,70 m

2,60 m

2,50 m

2,40 m

Vaskehøjder

2,25 m

FoamSensation:
Skumvask med Wow-effekt.

Tilpas dit SoftCare2 Pro anlæg
til din halhøjde: Du kan vælge
mellem syv vaskehøjder mellem
2,25 m og 2,90 m – perfekte dimensioner til aktuelle bilmål. Udover standard-vaskebredden på
2,38 m står XL-rammebredden
med 2,58 m til rådighed.

2,38 m

Det optimale supplement til skumforvask: FoamSensation trækker et voluminøst og farvebelyst skumgardin hen over bilen. Bilvasken bliver til en spektakulær oplevelse. Den attraktive LED-belysning kombineret
med duft signalerer friskhed og renhed..
Design: Silverlight

Design: Star

Design: Classic

Art Collection

Design: Multi

Design: Chrono

Freestyle

StarTrack-styreskinnerne:
Den attraktive vejviser ind i vaskeportalen.
De innovative StarkTrack-styreskinner gør det lettere for dine kunder at køre ind i portalen: Belysningsmønstre og farveskift giver kunden overblik over, f.eks. hvornår bilen er rigtigt placeret. Styreskinnens
LED-belysningen sørger for unik belysning under vasken.
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UDSTYRSDETALJER

WashTec SoftCare2 Pro

Udstyrsdetaljer.

WashTec SoftCare2 Pro

TILBEHØR

Tilbehør.

Det perfekte supplement til din vaskeforretning.
Udnyt alle vaskeforretningens muligheder for at tilbyde dine kunder omfattende ekstraydelser. Både når det gælder
støvsugere, måtterengøringsapparater, sprayapparater eller pengeveksling, giver WashTec dig mange muligheder.

Højtryksforvask: Ren hele vejen rundt.
• Det perfekte valg til enhver konfiguration
• Forskellige tryktrin fra 16 til 85 bar
• Der kan fås fladstråle, drejende punktstråler samt turbodyser
• Integreret i portalrammen og konturstyret i tagtørreenheden

Alsidige børstematerialer.
• PE, SofTecs, SofTecs® Pur (tekstil på anmodning) i talrige
farvekombinationer
• Passende til din individuelle og rene profil

Vandrens:
Vandgenvinding effektivt og profitabelt.
• Den mest effektive måde at spare omkostninger og skåne
ressourcerne på
• Næsten 100 % af vaskevandet genbruges
• Mulighed for op til 600 bilvask om måneden uden at tilsætte
kemikalier

Forvask udstyr:
Gør din service komplet
• Optimalt rengøringsresultat vha. en perfekt forvask
• Påføres enkelt og målrettet af kunden
• Integreres perfekt i ”ventezonen” foran anlægget
• Ideelt til ekstra omsætning

Ekstra forretning med undervognsvask.

Støvsuger.

• Undervognsvask er en efterspurgt service vinter og forår
• Økonomisk drift takket være segmentkontrol til målrettet
vask af korte køretøjer
• Ideel service til kunder, som ønsker den bedste pleje og
værdibevarelse af deres biler

• Optimal til brug af ”ledig forplads”
• Genererer ekstra omsætning
• Mulighed for kundebinding, f.eks. i forbindelse med
kampagnetilbud som upgrade

Effektiv kemipåføring med ekstern doseringsteknik.
• Decentral kemiforsyning og dosering fra teknikrummet
• Anvendelse af store dunke til reduktion af påfyldningscyklusserne
• Påfyld på ethvert tidspunkt uden at afbryde bilvasken
• Optimal tilgængelighed også ved smalle vaskehaller

Din vaskehal fremtræder skinnende blank.
• Dyser der er anbragt ved maskinens bundramme, skyller halgulvet i sidste vaskeoverløb
• Hermed har du altid en ren hal
• Vaskekundernes adgang er altid ren
24
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STYRING OG BETJENING

WashTec SoftCare2 Pro

WashTec SoftCare2 Pro

STYRING OG BETJENING

Enkel styring og betjening.

Vaskekunder kan lide, at det er enkelt og komfortabelt. Særligt, når det gælder betjening af dit vaskeanlæg. WashTec
tilbyder en lang række betjeningsterminaler, med tastatur eller touchscreen efter eget valg. Vælg mellem forskellige
udstyrsvarianter og betalingssystemer som f.eks. vaskebon, transponderkort eller betaling med kreditkort.

Maksimal økonomi:
Standard betjeningsterminal

Elegant løsning til meget nem betjening:
Betjeningsterminal med kode + scan.

• Terminal til vægmontering
• Start af vaskeprogrammer vha. betjeningsvenlig kodeindtastning
via tastaturet
• MultiBox2: ejervenlig kodeoutput til dit kontor/kasse

• Enkel betjening af anlægget med vaskebon og scanner
• Dine kunder kan vælge mellem en enkelt-, multi- og værdibillet
• MultiBox2: ejervenlig kodeoutput til dit kontor/kasse som udskrift
med stregkode

Intuitiv betjening:
Betjeningsterminal med kode.

Mere komfortabel programstart:
Interaktiv med touchbetjening.

• Attraktiv terminal til vægmontering eller med fod
• Enkel kodeindtastning vha. tastaturet
• MultiBox2: ejervenlig kodeoutput til dit kontor/kasse
• Individuel driftstype med eller uden kabeltilslutning

• Touchscreen-betjeningsterminalen giver dine kunder mulighed for
hurtigt og nemt at vælge, betale og starte bilvasken
• Enkel betjening takket være den grafiske og intuitive brugerflade
• Innovativt system – forudsætning for nye koncepter som iWash
og Drive-In

Optimal kombi-løsning:
Betjeningsterminal med kode + kort.

Webopkobling, der sikrer perfekt overblik.

• Kombineret løsning til alle tilfælde – enkeltvask vha. kode med
registrering
• Dine kunder kan vælge mellem multi- og værdikort med
tidsmæssigt ubegrænsede, robuste transponderkort
• MultiBox2: systemintegreret kode-outputapparat og programmering
af transponderkort til enkel og fleksibel håndtering
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• Med WashTec Plus modtager du som ejer af flere enheder
perfekte oversigter og rapporter
• Maskintællere og ACS-påfyldningsstande kan nemt ses og
konfigureres online
• Fleksibel adgang med smartphone, tablet og/eller PC
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WASHTEC SERVICES FOR EJERE

WashTec SoftCare2 Pro

”Hvordan udnytter jeg min
vaskeforretnings potentiale fuldt ud?”

WashTec SoftCare2 Pro

Med den omfattende
servicepakke fra WashTec.
Hvor succesfuld din vaskeforretning bliver, afgøres allerede lang tid før åbningen. WashTec følger dig gennem
hele processen – fra den første planlægning, over finansieringen til den løbende drift.

Kompetent planlægning:
Grundlaget for din succes.
Hvert bilvask-sted er unikt. Ligesom et hvert bilvask-klientel har
specifikke krav. Vi hjælper dig med valget og konfigurationen af det
SoftCare2 Pro portalvaskeanlæg, der passer til dig. Efter ønske påtager vi os også gerne lokalitetsplanlægningen og potentialeanalysen.
Og skaber således et solidt grundlag for din succesfulde forretning.

WashTec Financial Services:
Finansiering fra én leverandør.
Når det handler om finansiering af dit anlæg, er WashTec Financial
Services din første samarbejdspartner. 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.
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Som markedsførende inden for bilvaskemarkedet ved vi,
hvad der skal til for at din forretning bliver succesfuld –
og tilbyder dig omfattende fuld-service fra én leverandør.
Således tilbyder SoftCare2 Pro ikke bare deres kunder
en helt ny oplevelse. Men også dig.

WashTec Marketing:
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.

Vedligeholdelse og support:
Service, som passer til dit behov.
Stilstand koster tid og penge. Derfor er vores højeste mål at sørge
for, at dit vaskeanlæg kører uden problemer. Vores individuelle vedligeholdelseskoncept sikrer, at dit anlæg konstant er til rådighed.
Og når der alligevel opstår problemer, tilbyder vores service-net den
perfekte support med over 20 erfarne medarbejdere, fuld udstyrede
servicevogne og online-management-systemer.
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WashTec SoftCare2 Pro

Online Car Wash Management:
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

WashTec SoftCare2 Pro

SHOWROOM

”Kan jeg opleve
SoftCare2 Pro live?”

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.

Besøg vores
showroom i Augsburg.
Oplev avanceret teknik og designvarianter af SoftCare2 Pro
i detaljer: I vores nye WashTec Showroom i Augsburg
præsenterer vi dig personligt for højdepunkterne. Fra
MultiFlex og FoamSensation over ekspresprogrammer,
til de forskellige betjenings- og betalingsterminaler.
Lav en aftale med os allerede i dag, og besøg os i
Augsburg. Vi glæder os til at høre fra dig!
E-mail: washtec@washtec.dk
Telefon: +45 70 10 15 33
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Bilvask hedder WashTec.
Overalt i verden.

Mere end 40.000 installerede maskiner.
Overalt i verden vasker man med WashTec – 2,75 millioner biler dagligt!

Mere end 1.800 medarbejdere er med til at skabe fremtidens vaskeforretning,
herunder 600 serviceteknikere.

Over 50 års lederskab i innovation.
Vi sætter standarderne inden for car wash business – og driver aktivt markedet fremad.

Egen vaskekemi fra AUWA.
Perfekt tilpasset vores anlæg og behovene hos vaskeforretningerne og deres kunder.

www.washtec.dk

WashTec anlægsteknik og vaskekemi
er i overensstemmelse med VDA.

WashTec A/S I Guldalderen 10 | DK-2640 Hedehusene
Telefon +45 70 10 15 33 I Fax +45 70 10 15 36 | wt@washtec.dk
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Repræsenteret i over 80 lande.

