
Den perfekte løsning til 
din bilvaske forretning? 

#askwashtec



WashTec tilbyder en perfekt kombination af maskiner, kemi og service.  
Vores mål er altid at du opnår den bedst mulige succes. 

Prisbelønnet. For dig. 

Bedste teknologi + bedste vaskekemi + 
bedste kundeservice = DIN SUCCES

WashTec – opskriften til din succes 

Uanset hvilken bilvask du ønsker, om det er til eget eller kommercielt brug,  
om du ønsker vask i en tunnel, til selvbetjening for erhvervskøretøjer, 
vandgenvinding eller fremtidssikrede digitale løsninger - så tilbyder vi altid 
fordels-orienterede innovationer. Det seneste eksempel: EasyCarWash.

Vores kundeservice – support til din succes 

WashTec er din service partner vi tilbyder alt fra service aftaler med 
garanteret oppetid, til andre tjenester som levering og opfyldning af kemi, 
rengøring af din vaskehal, en helpdesk der tager hånd om dine kunder, 
samt andre relevante ydelser der kan hjælpe dig i hverdagen. 

Yderligere tjenester – alt for din succes 

Vi støtter dig gennem hele planlægningsprocessen: Fra område og  
konkurrent analyse, konceptudvikling til lancering af vaske forretningen.  
Vi hjælper gerne med at finde en finansieringspartner, samt supportere 
med markedsføring.

WashTec  
Hvorfor er vores ideer perfekte 
for din bilvaske forretning? 

Fordi vi interesserer os for din succes. 



WashTec – hvorfor er vi de største i verden 
indenfor bilvask?

Historie 1885 Kleindienst GmbH & Co  
grundlagt i Augsburg 

1962 Opfandt den  
automatiske bilvask i Augsburg  

Maj 2018  
EasyCarWash introduceres

2000  
WashTec AG etableres 

WashTec er den førende leverandør af innovative bilvaskeløsninger i verden. WashTecs  
produkter, processer og løsninger er konsekvent tilpasset vores kunders behov og ønsker.

Vores løfte: maksimale kundefordele. Sådan skaber vi helt nye bilvaske oplevelser til vores 
kunder og fremtidssikrer deres forretninger.
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Fordi ... 

... som en pålidelig partner er vi altid ved din side.

... over 1.800 ansatte over hele verden dedikeret til 
      at gøre deres bedste for dig.

... over 600 egne teknikere i Europa  
    samt yderligere 300 teknikere fra salgspartnere sikrer support til dig.

... vi er aktive med vores salgspartnere i  

    mere end 80 lande. 

... omkring 40.000 WashTec-bilvask
               over hele verden.

... mere end 2 millioner køretøjer  

         vaskes med WashTec-systemer hver dag.

Maj 2019  
SmartCare introduceres

... vi giver vores kunder maksimale kunde fordele.

... vores innovative tilgang, er benchmark på markedet.

436,50 

WashTec/Mark VII egen distribution
Agenter/partnere



Vores bilvaske imødekommer de højeste 
forventninger der er til et godt vaske 
resultat.  

Tilpasset efter dine ønsker.

   Den normale bilvask – 
Egnet til ethvert krav og designet 
til maksimal succes. 

   Vask til erhvervskøretøjer –  
Robust, holdbar teknologi for optimal vask 
resulterer i den korteste vasketid - fuldt  
fleksibel, effektiv og tilpasset dine behov.

   Genbrug af vand –  
Med vores innovative løsning, 
kan vi genbruge vandet igen 
og igen. 

   Vaske tunnel – 
Med lineær teknologi sikres maksimal 
vaske kapacitet, med minimalt behov 
for længde på vaskehal.

   JetWash/selvbetjening –  
Innovative koncepter der giver kunden 
en god oplevelse. Med kapacitet der 
kan tilpasses ethvert krav.

   EasyCarWash –  
Den digitale løsning som giver øget salg, 
mere indtjening og er nem for kunden. 
Uanset om solen skinner eller ikke.

Bedste teknologi 



  ... vores vaske kemi er miljøvenlige og  
               svanemærkede, WashTec leverer 
                                                               den højeste standard i Danmark.

 ... vi har 55 Eksperter der konstant udvikler 
  vores kemi produkter. Så vi altid kan tilbyde dig de bedste  
       produkter på markedet. 

... vi har over 50 års erfaring med at rengøre biler og  
    får dem til at se godt ud.

... vi har den perfekte vaske kemi, tilpasset til enhver bilvask.

 ... vores vaske kemi kombinerer super rengøring,  
      blank og skinnende lak samt 
  markedets bedste tørre resultat.

Fordi ...

Bedste vaskekemi   

 WashTec – Hvorfor er vi markedsledende 
indenfor vaske Kemi i Europa?



Service betyder: Du kan stole på vores per-
sonlige service med en dedikeret kontaktper-
son. Vi tilbyder dig det mest omfattende og 
effektive service netværk i branchen med over 
600 af vores egne servicemedarbejde-
re, hvoraf 22 er hjemmehørende i Danmark 
alene.

Vores servicetilbud dækker alt fra reparation 
og vedligeholdelse, til kemi påfyldning og hal 
rengøring! Vi leverer Danmarks bedste oppe-
tid, og du kan med fordel benytte dig af vores 
skræddersyede vedligeholdelseskontrakter. 
Bilvask er en langsigtet investering, og skal 
være profitabel i hele perioden!

Rene biler? #askwashtec 

WashTec hjulvasker imponerer med 
det bedste vaske resultat.

WashTec har svarene på spørgsmålet om hvordan 
man får den reneste bil.  
Har du spørgsmål om bilvask? #askwashtec

Alle svar på spørgsmålet om den reneste bilvask.Vores service netværk er det største i branchen.

   Hvilken bilvask er den rigtige til mig?   
#askwashtec 

   Hvordan kan jeg gøre min bilvask 
mere spændende?   
#askwashtec 

   Hvordan giver jeg kunderne det  
bedste tørre resultat? 
#askwashtec 

   Hvordan kan jeg tjene flere penge  
på min bilvaske forretning?  
#askwashtec

Bedste service
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Innovation igennem erfaring. 

Vi er her for at hjælpe dig!  
e-mail: jojohansen@washtec.dk | Phone: +45 222 417 20 

WashTec A/S | Guldalderen 10 | 2640 Hedehusene 
www.washtec.dk
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