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Vi kan fordonstvätt! 
100 tvättproffs som ger allt för våra kunder
Prowash är Nordens ledande rådgivare och leverantör inom fordonstvätt. Våra 
100 tvättproffs ger allt för att våra kunder ska ha en glädjefylld och bekymmersfri 
biltvättsvardag. 

Vi servar våra kunder i ordets bredaste bemärkelse, dels med nordens största 
serviceorganisation på vägarna samt med rådgivning och expertis inom projektering, 
projektledning, produktutveckling, vattenrening, kemi, marknadsanalys och 
rapportering. Vi har både bredd och djup.

Med över 40 år i branschen vet vi vad som gör skillnad för en framgångsrik 
biltvättsverksamhet och vägen dit. Vår drivkraft är att den kunskapen varje dag ska 
skapa värde för dig som kund. 

Vi säljer och installerar över 150 tvättar och reningsverk per år hos såväl enskilda 
entreprenörer som nationella kedjor. Det innebär att vi är marknadsledande inom 
fordonstvätt. En position vi dagligen gör vårt yttersta för att förtjäna!
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Kvalitet i världsklass, 
gediget hantverk och 
skräddarsydda maskiner
I vår fabrik ses varje komponent noggrant 
över och maskinen laddas med ny kraft som 
levererar mycket goda tvättresultat i flera år.

Vi har genom åren levererat över 200 
fabriksrenoverade biltvättar från 
WashTec med hög driftsäkerhet och goda 
tvättresultat. 

Perfekt för lägre tvättvolymer  
Vi har sedan början av 2000-talet arbetat med att fabriksrenovera biltvättar. Vår moderna renoverings-
verkstad i Ljungby uppfördes 2016, där ger vi gamla tvättar ny kraft. Våra tekniker har under många år 
arbetat uteslutande med fabriksrenovering och byggt upp en oslagbar kunskapsbank om vad som krävs 
för att hålla en hög driftsäkerhet i renoverade maskiner. Vi tar hem dem och går omsorgsfullt igenom 
maskinens komponenter och säkerställer kapaciteten. Slutligen lackerar vi om dem så att känslan blir så 
gott som ny. 

Vi arbetar uteslutande med högkvalitativa maskiner från Washtec. Tack vare en fantastiskt grundkvalitet i 
maskinen finns det goda förutsättningar att med renovering ge maskinen nytt liv i flera år framöver.  
Perfekt för verksamheter med lägre tvättvolymer. 
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Så byggs våra 
fabriksrenoverade maskiner
I verkstaden renoveras maskinen med 
omsorg för att möta önskemålen från dig 
som kund. Med hantverkets precision går 
vi igenom allt från detalj till helhet för att 
säkerställa hög kvalitet.

1

2

3

4

5

Maskinen 
demonteras ner 
till ramen för att 
helrenoveras.

Den fabriksrenoverade 
maskinen demonteras och 
byggs upp från grunden.  
Ett hantverk för att säkerställa 
gedigen kvalitet.

Maskinen 
lackeras. 

Borstarna tvättas 
eller byts vid 

behov. 

Vi bygger 
maskinen enligt 

kundspecifikation. 
Slitna komponenter 

ersätts med nya.  Programmering  
enligt önskad 

programuppsättning. 
Alla komponenter 

testas.

Vi provkör  
maskinen  

i verkstadens  
egen tvätthall.

 Klar för leverans!
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Två versioner med olika 
nivåer av tvättresultat och 
upplevelse
Våra fabriksrenoverade maskiner kommer 
i två versioner. De är anpassade för behov 
vid intern funktionstvätt eller extern, 
säljdrivande biltvätt.

Standard och Premium, 
olika nivå på tvättresultat och upplevelse
Beroende på vad tvätten ska användas till finns 
det olika behov av utrustning och funktion. Med det 
som utgångspunkt har vi tagit fram två versioner av 
fabriksrenoverade maskiner.

Vår standardmaskin är utrustad med funktion i 
åtanke och lämpar sig för verksamheter där tvätten 
sker internt, till exempel för bilhandlare eller andra 
verksamheter med behov att tvätta egna bilar. 

Vår premiumversion är uppgraderad med ytterligare 
funktioner för ett ännu bättre tvättresultat samt 
högre grad av tvättupplevelse för den betalande 
kunden. Premiumversionen lämpar sig särskilt väl då 
betalande kunder ska nyttja tvätten till exempel på 
en bensinstation. 

Båda versionerna är från Washtec SoftCare²-
generationen, världens mest sålda biltvätt, vilket 
innebär hög kvalitet, bra tvättresultat och uptime. 

Varje maskin kundanpassas efter dina önskemål. 
Utbudet varierar beroende på vad som finns 

tillgängligt. Om just den höjd och bredd du önskar 
inte finns inne för tillfället kan vi förmodligen hjälpa 
dig inom kort. 

Med 700 maskiner på marknaden har vi en god 
överblick på vilka maskiner som omsätts och snart 
finns tillgängliga för att möta dina önskemål.

Tjänster för maximal uptime 
Våra fabriksrenoverade maskiner kommer 
med 6 månaders garanti. Precis som för våra 
nya maskiner erbjuder vi serviceavtal som 
optimerar förutsättningarna för hög uptime och 
god kostnadskontroll. Våra serviceavtal för 
fabriksrenoverade maskiner löper på 5 år och 
inkluderar både förebyggande och akut service 
samt reservdelar.

För dig som helt vill fokusera på att driva din 
tvätt eller annan verksamhet erbjuder vi tjänsten 
TotalCare. Det innebär att vi, utöver service, tar 
helhetsansvar för ett flertal viktiga underhållsinsatser 
såsom mätning och tömning av slam, vatten-
provtagning samt hall- och maskintvätt. 
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Grundfunktioner STANDARD PREMIUM

Startsystem CP1 med knappsats  √ √

Räls, rostfri  √ √

Sköljvax √ √

Borstar med schampo  √ √

Förtvätt med skum √ √

CE-märkning  
på maskin och monteringsprocess

√ √

21” Hjulborstar med borstvatten √ √

Styrskåp PV - √

16 bars sidohögtryck inget tak-ht √ -

Avfettningssystem sida och tak  
inkl hydrominder 

√ - 

Torkbalk, ej rörlig √ -

21” Hjulborstar med borstvatten  
inkl hjulhögtryck

- √

FlexStream, rörlig 360° - √

70 bars takhögtryck FlexStream - √

70 bars sidohögtryck flatstråle - √

Polering med ShineTecs - √

Avfettningssystem sida   
inkl hydrominder samt konturföljande tak via FlexStream

- √

Vilken version passar  
dina behov?

PREMIUM 
Uppgraderade funktioner 
och fler tillval förhöjer tvätt-
resultat och upplevelse

En maskin som jobbar för extern försäljning

STANDARD  
Robust maskin utrustad 
för goda tvättresultat med 
fokus på funktion 
Effektiva tvättar med bra tvättresultat

Tillval STANDARD PREMIUM

Underspol √ √

Instyrare √ √

Tryckstegringspump  
inkl bufferttank

√ √

Fälgkem via doserpump - √

Oscillerande sidohögtryck - √

Extra föravfettning integrerad 
Inkl avfettningspump samt hydrominder

- √

11
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Maskin
WashTecs maskiner pulverlackeras för maximal 
hållbarhet och minimal miljöpåverkan. Färgen 
innehåller inga lösningsmedel utan appliceras 
elektrostatiskt. 

För standard och premium väljs färg efter aktuell 
tillgång i fabriken, för premium kan valfri färg väljas  
som tillval.

Borstar
Borstar kan väljas efter aktuell tillgång i fabriken för 
både standard och premium. För premium kan valfri 
färgkombination väljas som tillval. Till höger visas ett 
urval.

XL 2.58 m
2.38 m

Tvättbredd
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SoftCare2-serien finns i olika utföranden. 
Design kan väljas efter tillgång.

Höjd och bredd
Tvätthöjd från 2.25 - 2.60 m är standard efter 
tillgång. Tvättbredd finns i två olika mått om 
2.38 samt 2.58 m efter tillgång. Högre höjder 
kan fås som tillval. 

Classic
En klassiker, uppskattad för sina tydliga instruktioner 
som gör det enkelt för tvättkunder. “Framåt”, “Stopp” 
och “Backa”.

Star
Programmerbar LED i kombination med klassisk 
“Stopp”-display.

Design 

Teknisk specifikation 

Färg 

Storlek 
SB SofTecs² (2)

RAL för standardutförande maskin

RAL för kombinationer till borstar Exempel på kombinationer för borstar

Bredd min 4.10 m
Bredd XL min 4.30 m

Längd rek 10 m

Teknikrum 
bredd min 2.50 m
längd min 7 m
dörr min 1.2 x 2 m

Höjd från 3.20 m

Portar rek 3x3 m

Mått för tvätthall, invändiga måttStrömmatning
Maskin 35 A 
Värme 
Utrymmet ska vara frostfritt 5°C
Anpassat ventilationssystem för tvätthall
Tryckluft 
6 liter/sek, 6 bar, minst 90 L tank
Vatten
R1”, minst 6 bar, 16 L/min
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Slam

Oljeavskiljare

Provtagning

Vattenrening och 
brunnsystem
I en biltvätt är det inte bara maskinen som 
ska göra jobbet. Ett biologiskt reningsverk 
i världsklass med ett rätt dimensionerat 
brunnsystem säkerställer att du både 
värnar miljön och klarar kommunens krav på 
utsläppsvärden och återvinning av vatten. 
Det gör din verksamhet hållbar såväl ur 
investerings- som miljöperspektiv. 

En hårt reglerad marknad
I Sverige har vi en av världens mest reglerade 
marknader avseende utsläpp från biltvättar. Allt fler 
vill göra val som värnar miljön och kommunerna 
arbetar aktivt med att öka miljömedvetenheten 
kring biltvätt. Samtidigt ligger ett ansvar hos 
verksamhetsutövare att minimera negativ 
miljöpåverkan. 

Brunnsystem för att klara  
dagens gränsvärden
En biltvätt behöver idag, som lägsta nivå på 
vattenrening, ett brunnsystem med reningsprocess 
för att hantera utsläppen. För detta krävs en brunn 
för slam, en oljeavskiljare samt provtagningsbrunn 
för vattenprovtagning. Du behöver också ta 
vattenprover för att säkerställa att anläggningen 
håller utsläppsvärden inom tillåtna gränser. 

Vanligtvis kräver inte kommunen reningsverk för 
tvättvolym under 5 000 tvätt per år men i framtiden 
kan detta komma att regleras. Därför kan det finnas 
anledning att ligga steget före. 

Effektiv rening, låga driftkostnader  
och bättre arbetsmiljö 
Alaska Bio är ett biologiskt reningsverk vilket 
betyder att det är fritt från kemiska tillsatser och 
att all rening sker genom naturliga processer. 
Förutom att det är en effektiv och beprövad 
reningsteknik, innebär det också enklare skötsel och 
väsentligt lägre driftkostnader jämfört med andra 
reningstekniker. Reningsprocessen ger dig också 
konstant tillgång på rent och klart återvunnet vatten 
för din biltvätt. 

Reningsverket har kapacitet att återvinna upp 
till 100% av spillvattnet. För optimalt tvättresultat 
rekommenderar vi återvinningsnivåer på ca 80%. 
Denna process sparar ca 200-300 liter färskvatten 
vid varje tvätt. Det är smart både för miljön och för 
driftkostnaden.

Svanenmärkt vattenrening med  
Alaska Bio och Svanenmärkta kemikalier 
Våra Svanenmärkta kemikalier är speciellt 
framtagna för Alaska Bio som i kombination erbjuder 
marknadens bästa biologiska reningssystem. 
Dessutom klarar det Svanens högt ställda krav och 
innehar en grundlicens hos Svanen.

TotalCare garanterar god vattenkvalitet
Varje kommun har sina riktlinjer för hantering 
av vattenutsläpp. I de flesta kommuner krävs 
provtagning av vattnet en gång per säsong men 
kraven på hur ofta, på vilket sätt, när och vad 
testerna ska innehålla varierar från kommun till 
kommun.

För dig som vill att vi tar ett helhetsansvar för 
anläggningen erbjuder vi tjänsten TotalCare. 
Där ingår bland annat att vi ombesörjer 
vattenprovtagning och säkerställer korrekta 
utsläppsvärden och god vattenkvalitet. Om det 
krävs åtgärder ansvarar vi för att dessa genomförs.

I TotalCare ingår också slammätning och 
slamtömning. För såväl vattenprovtagning som 
slamtömning samarbetar vi med ackrediterade 
partners för att säkerställa rätt hantering.

15
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Kundvänliga betalsystem

Biljettsystem

Våra maskiner är kompatibla med ett 
brett utbud av betalsystem för den 
smidigaste kundupplevelsen. 

Vi vet att betalsystemen är en viktig del i en 
effektiv och lönsam biltvättsverksamhet. Det är 
också en kategori där utvecklingen går snabbt 
och konsumentens förväntningar på bekvämlighet 
förändras på kort tid. Vi har god insikt i trender 
och konsumentbeteende som genererar behov 

och förväntan idag och imorgon. Vi har valt de 
samarbetspartners som är bäst inom sin genre och 
vi har ett stort utbud av olika betalningsalternativ. 
Tillsammans med våra partners utvecklar vi 
konkurrenskraftiga system för en kundvänlig 
utformning.

Betalkort

Våra fabriksrenoverade maskiner är 
kompatibla med olika lösningar såsom:

En Svanenmärkt tvätt ger möjlighet 
att ta en tydlig marknadsposition 
som den mest skonsamma biltvätten 
för miljön. Ett behov som efterfrågas 
allt mer. 

Svanenmärkt biltvätt

SV
AN

ENMÄRKET

Kompletta Svanenanläggningar
Vi kan leverera helt kompletta Svanenanläggningar, 
från biltvätt till tvättgata med reningsverk och kem. 
Eftersom vi är certifierade förenklar det avsevärt 
för dig som vill Svanenmärka din tvätt. Och vi är 
redan nu anpassade för nästa generations krav, 
som innebär halverade mätvärden på olja och 
tungmetaller.

Vi har levererat 95 % av 
marknadens Svanentvättar
På den svenska marknaden var vi först ut att bli 
certifierade. Det innebär att vi besitter omfattande 
kunskap och erfarenhet då vi levererat ca 95% av 
marknadens Svanenmärkta tvättar. 

Att Svanenmärka sänder en tydlig signal att din tvätt 
är det skonsamma sättet att få en ren bil. Det ger en 
möjlighet för dina kunder att göra ett aktivt val med 
omsorg om miljön.

18
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LÄTTHET 
Helhetsansvaret för bygget ligger hos en entrepenör.  
• Planerna för byggtillstånd
• VVS & El-planer 
• Tillverkning, montering, ibruktagning och utbildning 
• Inga extra planeringskostnader 

UTMÄRKTA FÖRDELAR MED BILTVÄTT SOLUTIONS 

HÅLLBARHET 
Tvätthallens strukturer har valts omsorgsfullt.
• Stommens struktur av rostfritt stål 
• Vägg- och takkonstruktionerna av fuktavvisande material 
• Lätt att hålla ren

KUNDADMINISTRATIONSSYSTEM (option)
Operativsystem som stöder betalterminalautomatiken möjliggör  
betydligt breddande av tvätteriets sälj- och marknadsföringsåtgärder.
• 24/7-verksamhet 
• Serietvättar, giltighetstiderna kan definieras 
• Stamkundsadministration 
• Dag- och erbjudande-kampanjer 
• Riktad marknadsföring 
• Övervaknings- och larminformation kan kopplas till  

fastighetsövervakningen
• Leveransgränserna är standardiserade, möjliggör olika 

apparatleverantörskombinationer
• Normalt betalningssystem, 
 RFID företagskund (fakturering), 
 RFID privatperson (kreditkort) och
 RFID förskottsbetalning (fakturering) 

Det finslipade systemet garanterar utöver 
kvalitativt slutresultat även smidig och bekväm 
tvättservice som gör att kunden gärna kommer 
på nytt i framtiden.

FÖRMÅNLIGA BRUKS- OCH  
UNDERHÅLLSKOSTNADER
Tack vare konstruktionerna är service- och  
underhållskostnaderna låga.
• Elförbrukning 1,8 kW / tvätt (inkl. alla elkostnader)
• Vattenförbrukning 200-350 l / tvätt
• Obemannad; inga personalkostnader 

VÄRME 
I uppvärmningen av tvätteriet utnyttjas den värme  
som kondenstorkaren tillvaratagit från fuktigheten. 
• Ekologisk 
• Låga värmekostnader 
• Inga vattenångor i tvätthallen 
• Tvätthallen torkar snabbt 
• VS-apparatteknik (torkning, fuktavlägsning osv.) 

TIDSBESPARING 
Snabb leverans; tack vare modulkonstruktionen tar 
monteringen endast en till två veckor.
• Systemet har testats på tillverkningsfabriken 
• En snygg byggarbetsplats 

FÖRFLYTTNINGSBAR 
Biltvätt solutions  kan vid behov förflyttas  
till en annan plats. 

BRA INVESTERINGSOBJEKT 
• Bra affärsmodell 
• Obemannad 24/7 = 365
• Tvättkostnaderna under 4 € / tvätt
• Återbetalningstiden under 5 år
• God, långvarig affärsmodell 
• Hallens användningstid upp till 30 år 

Modulhus med 
färdigmonterad biltvätt

Fördelar

En bekväm och effektiv lösning, 
snabbt levererad med kraftigt 
minskad byggtid. Rustad för att stå 
i många år och kräver minimalt med 
underhåll.

Robust konstruktion och en 
hall som är lätt att hålla ren
Stommens struktur är tillverkad av 
rostfritt stål och väggar och tak är 
tillverkade av icke-kondenserande 
sandwich ST-element. De till-
verkas av polystyrenisolering som 
beläggs med glasfiberlaminat 
på båda sidorna. Elementen 
tål stor belastning och har bra 
värmeisolering. Dessutom är de 
lätta att hålla rena.

En god investering 
Du behöver ingen bemanning 
på anläggningen vilket 
bidrar till högre lönsamhet. 
Återbetalningstiden är låg och 
hallens användningstid beräknas 
upp till 50 år. 

Förmånliga bruks- och 
underhållskostnader
Tack vare konstruktionerna 
är service- och underhålls-
kostnaderna låga.

Tidsbesparing och  
snabb leverans 
Modulkonstruktionen gör att 
monteringen endast tar en till två 
veckor på plats. Systemet har 
redan testats på fabriken innan 
leverans.

Flyttningsbara moduler 
Anläggningen kan vid behov 
flyttas till en annan plats.

Samarbete i leveransen
Kometos ansvarar för tillverkning, 
montering, överlämnande 
och utbildning. Inga extra 
planeringskostnader tillkommer.

Du som kund ansvarar för att 
anlita entreprenör för bland 
annat planerna för byggtillstånd, 
förberedande åtgärder på 
byggplatsen, grund, VVS och 
el samt regnvattensystem. 
Entreprenören ansvarar också 
för in- och utfartsramper samt 
asfaltering.

Hållbar uppvärmning  
till låg kostnad 
Huset värms upp av den värme 
som kondenstorkaren avger. Det 
ger hållbar uppvärmning till låga 
värmekostnader. Det blir heller 
inga vattenångor i tvätthallen som 
dessutom torkar snabbt. 

BILTVÄTT SOLUTIONS 
2017 – 2018

Flexibelt efter plats,  
marknad och önskemål
Tillsammans med vår partner Kometos erbjuder vi 
en lösning av mycket hög kvalitet, en byggnad som 
står i många år framöver. Dessutom kan modulerna 
helt anpassas efter vilka tvättkoncept du vill erbjuda, 
exempelvis om du vill kombinera både Gör-det-
själv-tvätt med SoftCare²-maskin eller tvättgata. 
Konceptet anpassas efter din marknad och dina 
önskemål genom flexibilitet av 1-3 tvättmoduler 
och 1-2 teknikutrymmesmoduler. Det finns även 
möjlighet att integrera automat för fönstertvättmedel, 
vatten- och luftskåp samt dammsugare. 

Högkvalitativ och hållbar anläggning - 
minimal insats 
Du som kund får, med minimal insats från din sida, 
en komplett anläggning. Vi tar fram byggritningar 
och förslag på betongplatta med rätt bärighet 
utifrån markens förutsättningar. Du ansvarar 
för bygglov, betongplatta förberedd för el och 
VVS, regnvattensystem och nedläggning av 
brunnsystem. Vi tar hand om planering, konstruktion, 

montage,besiktning. Redan på fabriken monteras 
VVS och el i byggnaden, även teknikrummet 
installeras fullt ut. Byggnaden värms upp med 
värmen som uppkommer vid torkning av hallen, en 
såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbar lösning.

Kvalitetssäkrade produkter
Kometos har gedigen erfarenhet av modulära 
byggnader i krävande miljöer. Med Finland som bas 
har de sedan 1991 levererat enligt högt ställda krav 
till kunder världen över. Finsk tillverkning gör också 
att det finns en total förståelse för det nordiska 
klimatets krav på byggnader.  

Hallarna uppfyller svenska byggnormer, är CE-
märkta och ISO-certifierade och energideklaration 
finns. Konstruktionen är så gedigen att den 
beräknas stå över 50 år. Det lönar sig att ta hand om 
ett Kometoshus. 



goda  år 5
Förutsättningarna för en riktigt lönsam 
biltvätt summeras maximal uptime med 
bästa tvättresultat. Det ger fler och 
återkommande kunder till en driftsäker 
tvätt. Vi vet att de flesta driftstopp kan 
undvikas om underhållet och löpande 
service görs rätt. Vi vet också hur svårt 
det kan vara att hinna med. Och att 
veta exakt vad som ska göras när för att 
maximera uptime. 

Som avtalskund är du  
alltid prioriterad
Som avtalskund är du prioriterad vid behov av 
snabb service. Det innebär att dina driftstopp blir 
kortare och färre, än om du inte är det. Avtalstiden 
löper på 5 år och under den tiden har du en 
garanterad prisbild på service och kem. Dessutom 
förlängs garantitiden från 6 mån på fabriksrenoverad 
biltvätt till 5 år. Men det finns också många värden 

Vid tecknande av samtliga grundavtal finns möjlighet  
att teckna TotalCare

Grundavtal
Serviceavtal biltvätt
Förebyggande service och full garanti i 5 år.

Serviceavtal reningsverk 
Förebyggande service och full garanti i 5 år.

Kemavtal 
Kemprodukter och service till tvätten i 5 år.

TotalCare 
• Vattenprovtagning enligt kommunens krav, 

vi säkerställer att riktlinjer följs. 
• Löpande slammätningar i slambrunnar 

säkerställer att rekommenderade slamnivåer 
inte överskrids.  

• Slamtömning av brunnar med utgångspunkt 
i mätningarna. 

• Oljeavskiljare toppsugs vid behov. 
• Oljelarmet i oljeavskiljaren kontrolleras 

årligen. 
• Regelbunden maskinrengöring anpassat 

efter antal tvättar per år. 
• Regelbunden hallrengöring anpassat efter 

antal tvättar per år. 
• Mätningar och tömningar dokumenteras 

fortlöpande för att efter avslutat kalenderår 
sammanställas av oss. Underlaget kan ligga 
till grund för relevanta avsnitt av kommunens 
Årsrapport till Miljö och Hälsa. 

• TotalCare ger garanterade utsläppsvärden 
med kostnadsfri åtgärdsplan om så krävs.

som inte återges i ett avtal. Som att våra tekniker 
kan din specifika maskin, har historiken sedan 
tidi-gare och gör lite extra när de är på plats. Att 
de uppmärksammar något som fixas direkt för att 
förebygga ett driftstopp. Hur det som är så jobbigt 
när det inte funkar så enkelt kan åtgärdas i tid. 
Hur trevliga de är, kunniga och att deras höga 
engagemang blir ditt värde. 

Grundavtalen ger möjlighet  
till TotalCare
Våra avtalsupplägg ger frihet att välja nivå efter 
behov och önskemål för att säkerställa en bra 
drift. Grundavtalen på maskin, reningsverk och 
kem tecknas separat. Om du tecknat alla tre 
grundavtalen erbjuder vi möjlighet till TotalCare. 
Med gedigen rikstäckande serviceorganisation 
är vi tillgängliga för att hjälpa våra kunder. Med 
TotalCare kan du lämna över helhetsansvaret till 
oss för att helt ägna dig åt att driva försäljning av 
biltvätt eller annan verksamhet istället för att skruva 
på maskinen, tömma slam, felsöka reningsverk 
och hålla koll på utsläppsvärden. Vi säkerställer att 
underhållet sker så att det optimerar möjligheterna 
till bra drift, förhöjd kundupplevelse och bättre 
kontroll på verksamheten. 
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Finansiering som passar dig
Vi erbjuder olika upplägg på 
finansieringslösningar för din biltvätt 
efter vad som passar dig bäst. 

Leasing via Ikano Bank
I ett nära samarbete med Ikano Bank har vi tagit fram ett finansieringsförslag anpassat 
för biltvätt. Finansieringen går via Ikano bank och din säljare kommer att introducera dig 
för din kontaktperson där. Upplägget innebär att du betalar en månadsavgift innefattande 
amortering av maskinen, ränta och restvärde. Du väljer därefter leasingperiod. 
Leasingobjektets restvärde gör det möjligt att köpa leasingobjektet från Ikano Bank vid 
avslutad leasing.

Du äger tvätten och ansvarar också för att lösa den vi leasingavtalets 
slut. Du väljer fritt tjänster och styr i viss mån din månadskostnad 
baserat på restvärde vid avtalstidens slut och avtalstidens längd.

Hyresavtal fabriksrenoverad
Maskinen hyrs med en betalningsmodell som vi kallar för pris per tvätt. Det innebär att 
du betalar för det antal tvätt du faktiskt tvättar. Till grund för hyran ligger kostnader för 
leasing av maskinen baserat på antalet tvätt per år, antalet tvätt per år samt aktuella 
grundavtal. Hyresupplägget tecknas på 5 år. 

För dig som vill ta mindre risk i biltvättaffären. Intäkter och utgifter går 
hand-i-hand eftersom du betalar per tvätt. Du äger inte tvätten och 
har därför inte heller skyldighet att köpa loss den vid avtalets slut,  
du tar ingen risk i ägandet av tvätten. 

Annan finansiering 
Det står självklart dig som kund fritt att själv välja finansiering. Det enda vi behöver är ett 
lånelöfte eller motsvarande i samband med ordererkännande. Om maskinen skall leasas 
i annan bank behövs ett undertecknat leasingavtal innan maskinen beställs. I de fall 
finansiering sker via egna medel görs en sedvanlig kreditupplysning och beroende på 
affärens storlek sker viss betalning vid beställning.

För dig som vill använda dig av ett eget finansieringsalternativ  
och samtidigt välja fritt bland våra tjänster.
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Vi rådger, krokar arm 
och gör resan ihop

Rådgivning och val 
av koncept
Tillsammans säkerställer vi att 
du får rätt maskin och utrustning 
efter dina förväntningar, behov 
och önskemål. Vi går igenom steg 
för steg tills vi har ett komplett 
koncept och maskinval samt 
eventuellt reningsverk. Därefter 
får du en offert och vid behov 
förslag på finansieringslösning. 
När allt är klart signeras ett 
ordererkännande och biltvätten 
beställs. Din biltvätt är på väg! 

Överlämnande  
Maskinerna är installerade, 
funktionerna testade och din 
biltvätt är klar att tas i drift.  
Vi överlämnar biltvätten till dig 
och håller i samband med detta 
en utbildning. Vi finns självklart 
tillgängliga så fort du behöver  
oss även efter överlämnandet.

Projektledning  
Ditt projekt tilldelas en specifik 
projektledare som tillsammans 
med din säljare, följer projektet 
hela vägen. Vi planerar i detalj  
för leverans och installation och  
säkerställer att vi har allt underlag. 
Det är en omfattande och viktig 
dokumentation som vi kvalitets-
säkrar för att allt ska gå problem-
fritt när montaget väl är igång. 

Service  & utveckling
För att du ska ha en så effektiv 
och lönsam biltvätt som möjligt 
med bästa tvättresultat finns vår 
rikstäckande serviceorganisation. 
Den bidrar till maximal uptime för 
din tvätt. Våra passionerade och 
erfarna servicetekniker arbetar 
varje dag för att din maskin ska 
leverera optimalt, nu och flera år 
framöver. Vi har olika nivåer på 
avtal för att tillgodose dina behov.

Montage 
Allt är på plats och det är dags 
för montage. Nu kommer våra 
kunniga montörer till platsen, de 
är passionerade för våra maskiner 
och vet av erfarenhet hur man 
installerar en maskin så att det blir 
riktigt snyggt och en utmärkt bas 
för många års framgångsrikt och 
bekymmersfritt tvättande. Du kan 
själv välja programuppsättning för 
din biltvätt tillsammans med våra 
tekniker. 

Framtiden 
När det är dags för en ny maskin 
hoppas vi att få följa dig på nästa 
resa för ytterligare framgångsrika 
år tillsammans. Vi hoppas att den 
kunskap vi byggt upp om din 
affär ska fortsätta skapa värde för 
dig år efter år.
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Serviceorganisation med 
bredd och djup

Vi vet vad som gör skillnad
Försäljning av maskinen är bara början, det är 
sedan jobbet ska göras. Vi vet vad som krävs för en 
glädjefylld och bekymmersfri biltvättsvardag. 

Vi servar våra kunder i ordets bredaste bemärkelse, 
dels med nordens största serviceorganisation på 
vägarna samt med expertis inom projektering, 
projektledning, produktutveckling, vattenrening, 
kemi, marknadsanalys och rapportering. Vi har 
både bredd och djup. 

På en väg nära dig
Vi vet att snabb och bra service samt säker 
drift är bland det viktigaste för våra kunder. Vår 
serviceorganisation är aldrig långt borta. Vi har 
närmare 60 tekniker från norr till söder i Sverige och 
Finland. 

Våra serviceplanerare är tillgängliga och säkerställer 
att allting flyter smidigt och att du får rätt service 
vid rätt tid. För dig som tecknar avtal med oss kan 
vi lämna garantier på uptime, inställelsetid och 
funktion. 

Kundfokus och fordonstvätt är vårt DNA, vilket 
också visar sig i mycket goda omdömen i 
våra regelbundna kundundersökningar* samt 
återkommande förtroende från våra kunder.  
Vi servar, driver, tar ansvar och agerar långsiktigt  
i allt vi gör.

Våra 100 tvättproffs ger allt för att 
våra kunder ska ha en glädjefylld och 
bekymmersfri biltvättsvardag. 

*NPS-resultat med över 50% ambassadörer. Det innebär att över 
hälften av våra kunder ger betyg 9-10 (skala 1-10) på frågan “Skulle du 
rekommendera vårt företag till en kollega eller vän?”


