EasyWash vaskeanlæg

”Hvordan får jeg succes
med en mindre vaskemaskine?”

Med EasyWash vaskeanlæggene.

www.washtec.dk

INTRO

WashTec EasyWash

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

WashTec EasyWash

INTRO

WashTec giver svarene
til din vaskeforretning.
Bilvask forretningsområdet stiller store krav. Ingen kender dette område så godt som WashTec: Vi har som opfinder af portalvaskeanlæg revolutioneret vaskemarkedet
– og har udviklet det i mere end 50 år. Med højeffektiv
vasketeknik, kemiprodukter, der er tilpasset optimalt
hertil, og omfattende serviceydelser til dig som ejer.

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.
 i forstår dine behov.
V
For vi lytter meget nøje til dine kunders ønsker –
ligesom vi er meget opmærksomme på de ønsker,
du som ejer har.
	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 en vaskeoplevelse og -resultat, som begejstrer dine kunder – og gør dem til dine loyale
stamkunder.
	Vi øger din rentabilitet.
Med en robust teknik, der kræver meget lidt
vedligeholdelse og som har en lang levetid og
effektive højkoncentrerede kemiprodukter – for
maksimal profit med minimal indsats.
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INTRO

EasyWash: Fordele for
dig og dine kunder.
• Lille investering og lave driftsomkostninger for en
profitabel vaskeforretning
• Ideel til servicevaske og lavere vasketal
• Optimal pladsudnyttelse med en meget kompakt
konstruktion
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4DIMENSIONS

WashTec EasyWash

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

WashTec EasyWash

4DIMENSIONS

4DIMENSIONS til succes
i din vaskeforretning.
Findes der egentlig et bilvaskeanlæg, som vasker grundigt rent – og gør det på mindre end syv minutter? Som
er let at betjene – og samtidig imponerer med en fantastisk vaskeoplevelse?

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

Sådan et vaskeanlæg findes der. Fordi vi har opfundet
det. EasyWash. EasyWash opfylder dine kunders høje
krav til vaskekvalitet og hastighed, betjeningskomport
og design som intet andet anlæg. Fire parametre, som
vi hos WashTec betegner som 4DIMENSIONS ved
moderne bilvask.

Opdag med 4DIMENSIONS de nye dimensioner
ved bilvask. Og brug EasyWash som garant for meget
høj kundetilfredshed – og for en succesfuld bil vaskeforretning.

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

Vaske- og tørreresultater,
som begejstrer.

QUALITY

CONVENIENCE
Mere komfort til
tilfredse kunder.

Ideer til din
unikke 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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4DIMENSIONS

”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 convenience – kombineret med
så meget individualitet som muligt.

Med EasyWash tilbyder du dine kunder komfort i en
ny dimension. Lige fra den enkle betjening og betaling
til Wash&Pay-konceptet. Vis dine kunder, at du tager
deres ønsker alvorligt. Så de altid kommer til dig.
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CONVENIENCE

Mere komfort til tilfredse kunder.
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Wash&Pay

Betjeningsterminal Touch

Wash&Pay:
Først vask, så betal.

Betjeningsterminal Touch:
Mere komfortabel programstart.

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

Betjeningsterminalen med ekstrakomfort: Touchscreen-betjeningsterminalen giver dine kunder mulighed
for hurtigt og nemt at vælge, betale og starte bilvasken – som option også direkte fra førersædet. Her
kan kunderne vha. en valgfunktion selv afgøre, om de vil stige ud før vasken eller blive siddende i bilen.
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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:
på det attraktive maskinlook i moderne design. Ved
EasyWash 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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Ideer til din
unikke fremtræden.
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LOOK AND FEEL

EasyWash design:
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.

Perfekte mål til
maksimal forretning.

2,48 m

Vaskebredde

2,90 m

2,60 m

2m

2,30 m

Vaskehøjder

Tilpas dit EasyWash anlæg til din
halhøjde: Du kan vælge mellem
fire vaskehøjder mellem 2 m og
2,90 m – perfekte dimensioner til
aktuelle bilmål. Standard-vaskebredden er 2,48 m.

Design: Basic

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

Design: plus
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UDSTYRSDETALJER OG TILBEHØR

Udstyrsdetaljer og tilbehør.
Det perfekte supplement til din vaskeforretning.
Udnyt alle vaskeforretningens muligheder for at tilbyde dine kunder omfattende ekstraydelser. Både når det gælder
støvsugere, måtterengøring forvaskeapparater eller veksleautomater, giver WashTec dig mange muligheder.

Optimal forvask.

Ekstra forretning med undervognsvask.

• Bedste vaskeresultat: Skumforvasken løsner smudspartikler.
Herved kan de lettere vaskes af efterfølgende.

• Undervognsvask er en efterspurgt service om vinteren og foråret
• Økonomisk drift vha. segmentstyring til målrettet bilvask ved korte
biler
• Ideelt tilbud til kunder, som ønsker den bedste pleje og værdibevarelse af deres biler

Højtryksforvask: Ren hele vejen rundt.

Forvaskeapparat:
Gør din bilvask komplet.

• Efter de grove smudspartikler er opløst, er det en god idé at spule
med højtryk.
• EasyWash tilbyder forskellige HT-sprøjtesystemer.
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• Optimalt vaskeresultat vha. en perfekt forvask
• Påføres enkelt og målrettet af kunden
• Integreres perfekt i ”ventezonen” foran anlægget
• Ideelt til ekstra omsætning

Hjulvask, der sikrer skinnende fælge.

Støvsuger.

• Hjulvaskebørster rengør fælgene effektivt
• Også med højtryk som option

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

Drejelige tørrer tagdyser,
der giver et forbedret tørreresultat.

Vandrens:
Vandgenvinding effektivt og profitabelt.

• Tagtørrerdyse i drejelig udførelse som option
• Perfekt tørring for og bag

• 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
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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 EasyWash

”Hvordan udnytter jeg min
vaskeforretnings potentiale fuldt ud?”

WashTec EasyWash

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
EasyWash portalvaskeanlæg, der passer til dig. Ligesom vi også
efter ønske gerne påtager os 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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WASHTEC SERVICES FOR EJERE

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 EasyWash 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 EasyWash

Online Car Wash Management:
WashTec Plus.
Du driver et eller flere anlæg på forskellige lokaliteter?
Med det digitale management-system WashTec Plus
har du alle anlæg under kontrol: på et hvilket som helst
tidspunkt og hvor du end befinder dig. Bekvemt med
tablet, smartphone eller computer. Kontrollér, at driften

WashTec EasyWash

SHOWROOM

”Kan jeg opleve
EasyWash live?”

kører uden problemer, og kontrollér din omsætning eller
ændre dine vasketider per program: alt sammen nemt
og bekvemt fra kontoret, hjemmefra eller når du er på
farten. Sådan forebygger du nedetid afhjælper straks
problemer og optimerer dine forretninger centralt.

Besøg vores
showroom i Augsburg.
Oplev avanceret teknik og designvarianter af EasyWash
i detaljer: I vores nye WashTec Showroom i Augsburg
præsenterer vi dig personligt for højdepunkterne. Fra
MultiFlex og StarTrack 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 35.000 installerede maskiner.
Overalt i verden vasker man med WashTec – 2,75 millioner biler dagligt!

Repræsenteret i over 70 lande.

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

WT_Bro_EasyWash_A4_DK_V25

Mere end 1.700 medarbejdere er med til at skabe fremtidens vaskeforretning,
herunder 600 serviceteknikere.

