JetWash til en bane

“Hvordan kan jeg tilbyde mine kunder
SB-vask når jeg kun har lidt plads?”
WashMaster – den skræddersyede løsning
til udnyttelse af “tom plads”.

www.washtec.dk

INTRO

WashMaster

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

WashMaster

INTRO

WashTec leverer svarene
til din forretning.
Bilvaskforretningen stiller høje krav, og ingen ved det bedre end WashTec. Vi har revolutioneret markedet for bilvask – 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, hvad vi gør, fokuserer vi ikke kun på at opnå det
perfekte resultat, men giver også de kunder, vi betjener,
førsteprioritet. Alle forventer at få optimal rengøring og
pleje af deres bil hos et hvilket som helst selvbetjeningsanlæg. Resultater er vigtige, men det er lige så vigtigt,
hvordan vi kommer frem til dem:
 i forstår dine behov.
V
Vi lytter opmærksomt til dine kunders ønsker –
og tager hensyn til din forretnings krav.
	Vi opfylder – og overgår – forventningerne.
Vores løsninger orienterer sig konsekvent mod
dine ønsker og forventninger, og de opfylder disse
til overflod.
	Vi understøtter din forretning.
Vi leverer en bilvaskoplevelse i en udførelse, der
gør indtryk på dine kunder og sikrer, at de kommer igen og igen.
Vi forbedrer din omkostningseffektivitet.
	
Vi tilbyder en driftsikker, robust og holdbar teknologi med vores gode vaskekemi – dette giver
maksimal indtjening med minimale omkostninger.
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SELVBETJENINGS-VASKETEKNOLOGI

WashMaster:
Fordele for dig og dine kunder.
• Profitabel forretning på meget lidt plads
• Kompakt, kraftfuld vasketeknologi til installation udendørs eller i servicerummet
• Ideel til at skabe yderligere omsætning på ‘tom plads’ hos servicestationer,
bilforhandlere, værksteder og supermarkeder
• Nem betjening og fleksibelt udstyr giver tilfredse kunder
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WashMaster

WashMaster – perfekt
1-bås-løsning ved hjælp af
kompakt vasketeknologi.

SELVBETJENINGS-VASKETEKNOLOGI

WashMaster

Let at styre og betjene.
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Profitabel forretning på meget lidt plads.
WashMaster er den bedste løsning til ‘tom plads’ hos servicestationer, bilforhandlere, værksteder og supermarkeder eller som selvbetjenings-anneks til en portalvask. Det rustfri stålkabinet til WashMaster indeholder alle komponenter til kørsel af op til seks forskellige vaskeprogrammer (intensiv forvask, shampoo, voks, frisk vand og osmosevand via højtryksdysen, skum via børsten).

Til bestående servicelokaler.
WashMaster stativet byder på kraftfuld teknologi for tilslutning til
bestående servicerum ude på adressen.

Pletfri tørring takket være osmose med
aktivkulfilter.
Det aktiverede kulfilter fjerner de sidste smudspartikler og evt. frit klor
fundet i vandet, idet det giver osmosemembranen effektiv beskyttelse mod potentiel skade og øger dens levetid. Takket være osmose
udgør WashMaster også et værdifuldt JetWash system.

Ubegrænset vinterdrift takket være integreret frostbeskyttelse.
Koldt vejr er ikke noget at bekymre sig over. Frostbeskyttelsessystemet aktiveres automatisk, når udendørstemperaturen falder. Dette
gør, at vandet bliver ved med at cirkulere gennem systemet via
dyserne og børsterne, og sikrer kontinuerlig drift selv om vinteren.
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Overblik over tilgodehavende (1)

Altid klar til brug: Fleksible betalingsvalg (3)

Et display sikrer kunderne et løbende overblik over deres resterende
tilgodehavende, så de altid ved, hvor megen vasketid de har tilbage
og hvornår der skal fyldes på.

Driftsterminalen giver mulighed for vælge den betalingsform du
ønsker for at sikre flest mulige kan benytte vasken.

Altid oplyst: Programdisplay med lys i (2)
Led lys viser hvilke vask du har valgt også under vaskeprocessen.
Et akustisk signal bekræfter valget

Vedligeholdelsesfrit panel til omkostningseffektiv
drift (4)
Terminalen drives af en elektronisk puls, der genereres, når panelet
berøres. Da terminalen ikke indeholder mekaniske dele, kræver den
overhovedet ingen vedligeholdelse. Det lukkede panel beskytter de
bagvedliggende komponenter mod vandsprøjt.

Fleksibel: den rette teknologi til alle placeringer og krav.
• Selv valget af opvarmning er fleksibelt – du kan bruge gaseller elvarme.
• Med lave anlægsudgifter kan du tilbyde dine kunder et fuldt
udstyret bilvaskanlæg med integreret dyserum, frostvæskebe
holder og udtræksarm.
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Bilvask hedder WashTec.
I hele verden.

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

Repræsenteret i mere end 80 lande.

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

Egen vaskekemi svane mærket vaskekemi.
Perfekt afstemt til vore anlæg samt ejernes og slutkundernes behov.

www.washtec.dk

WashTec anlægsteknik og
vaskekemi er VDAkonforme.

WashTec A/S I Guldalderen 10 | DK-2640 Hedehusene
Telefon +45 70 10 15 33 | info@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.

