Systém platenia
Zákazník sa môže
rozhodnúť pre rôzny
spôsob
platenia. Hotovosť,
žetóny, čípové
systémy, a tlačiareň
daňových blokov.

Prefabrikovaný
systém podlahy
Izolovaný povrch a
podlaha vybavená
kúrením.

Ovládací panel z
nerezovej ocele
Zákazník má
možnost’ na
výber z jednotlivých
umývacích
programov.

Oceľová
konštrukcia
Oceľová konštrukcia
je zmontovaná
priamo na mieste
bez straty času a
efektívnym
spôsobom.

Pohľad do vnútra
technickej
miestnosti
Zariadenia sú
kompletne
zmontované priamo
vo fabrike.

Vysávací systém
mincí z ovládacieho
panela do technickej
miestnosti
Tento systém
zabezpečí
zhromažďovanie
všetkých platidiel do
jedného koša
umiestneného v
technickej miestnosti.
Samoobslužný
vysávač a klepač
kobercov
Vysávač je
vyhotovený z
nerezovej ocele a
vybavený 70 litrovou
nádržou, umiestnený
na odľahlej ploche
od umývacích boxov.

Samoobslužné umývacie centrá
Bezdotykový systém umývania za pomoci mikropráškového
dávkovacieho systému – jednoducho lepšie

Tradícia od roku 1927 – Carwash výroba od roku 2007
Výrobná prevádzka spoločnosti EHRLE je situovaná v meste Illertissen. V roku 2007 začala výroba pracovať s ročnou produkčnou
kapacitou cca.2000 samoobslužných zariadení. Garanciou vysokého úspechu sa stala dokonalá technológia spojená s nemeckou
kvalitou.

Dokonalý dizajn, vyhotovenie, kvalita a servis
Od myšlienky vybudovania samoobslužného umývacieho centra až po spustenie
prevádzky je dlhá cesta. Našou snahou je byť Vám vždy k dispozícii pri riešení rôznych
situácií.
Zaručeným úspechom samoobslužného umývacieho centra je jeho lokalita a čistiaci a
ošetrovací výsledok. Budeme Vám nápomocní pri správnom výbere lokality, a navrhnutí správneho dizajnu rozmiestenia technológie a výberu konštrukcie.
Vysoko profesionálny prístup servisných pracovníkov zaručuje záručný a pozáručný
servis a podporu.

Vy ste zákazník.
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CarWash – technická miestnosť
Vybavená so
všetkými
technológiami, ktoré
napájajú umývacie
boxy je umiestnená
na vopred
pripravenej ploche.

Výrobný závod

Zadržavamo pravo tehničkih promjena

Konštrukcia a príslušenstvo

Umývací a
Ošetrovací výsledok

Výrobný program

Možnosti

SmartWash

JetWash

JetWash PLUS

1 Umývanie s mikropráškom

2 Zmývanie

Štandardná oceľová konštrukcia

Je zariadenie
špeciálne
navrhnuté pre
čerpacie
stanice ako 1samoobslužný
umývací box.
Povrch SmartWash je vyrobený
kompletne z
nerezovej ocele.

V dvoch verziách
pre 1 alebo 2
samoobslužné boxy.
Umývacie
zariadenie je
vybavené
technológiou
zmäkčovača vody
pre optimálny
čistiaci výsledok.

Profesionálne
zariadnie pre 1 alebo
2 samoobslužné boxy.
Umývacie
zariadenie je
vybavené
zmäkčovačom vody
a osmotickým systémom ako garancia
najlepšieho umývacieho a ošetrovacieho
výsledku.

Tento umývací program využíva vysokotlakové
umývanie s jemne teplou vodou a dávkovaním
mikroprášku zaručujúci dokonalý čistiaci výsledok bez
použitia kief. Mikroprášok sa pravidelne dávkuje do
vysokého tlaku. Aktívne látky mikroprášku pracujú ako
tisícky drobných a jemných špongií a v spojitosti s teplou
vodou garantujú dokonalý umývací výsledok na povrchu
akéhokoľvek automobilu.

Tento program v spojitosti so studenou vodou pomáha
opláchnuť zbytky nečistôt a pripravuje lak na posledné
fázy ošetrovania. Ako doplnok je možné využiť jemnú a
demineralizovanú osmotickú vodu.

Štandardná oceľová konštrukcia je vyrobená z oceľových profilov, žiarovo pozinkovaná a
usadená medzi jednotlivé boxy. Jednotlivé časti medzi stenami umývacích boxov chránia
zákazníkov a zaručujú jednoduchú manipuláciu s umývacou technikou.
Trapézová strecha chráni zákazníka voči poveternostným vplyvom. Pri zotmievaní sa
osvetlenie jednotlivých umývacích boxov automaticky rozsvieti. Bočné strany strechy
sú žiarovo pozinkové a práškovo upravené čo dáva konštrukcii elegantný vzhľad. Počet
umývací boxov je možné prispôsobiť individuálnej potrebe zákazníka.

CarWash – Vonkajšie samoobslužné boxy

SmartLine – Elegantné riešenie

Technické moduly sú inštalované medzi jednotlivými umývacími
boxami. Ponúkame možnosť pre výber z rôznych
prevedení modelov CarWash a Aqua-clean.

1 Polykarbónové prestrešenie – UV ochrana a odolná voči l’adu
2 Oblúková klenba a žiarovo zinkovaná konštrukcia
3 Osvetlený nápis podľa požiadavky
4 Jasné osvetľovacie prvky (24V DC)
5 Oddeľovacie steny zo skla – hrúbka 12mm

1
2

Výhodou viacúčelového CarWash modelu je využitie miesta pre
umiestnenie viac samooblužných boxov. Nevyžaduje sa totižto miesto
pre technickú miestnosť.

3
4
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Tento typ konštrukcie je výhodou pre 2 až 3 boxy, ktoré vyžadujú malý
priestor.
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CarWash – Vonkajšie samoobslužné boxy s
technickou miestnost´ou

DesignPRO – tvoja voľba
Nový typ oceľovej konštrukcie pre samoobslužné boxy poníma
dizajn DesignPRO.

Pri tomto type technológie sú všetky technické zariadenia inštalované
v rámci technickej miestnosti, ktorá je súčasťou systému konštrukcie
samoobslužných boxov.
Zákazník má možnosť si vybrať z jednotlivých umývacích programov s
požadovaným časom vhodením mincí, peňazí, žetónu alebo
pomocou využitia čípového kľúča na hlavnom termináli vedľa
umývacích boxov.

3 Ošetrovanie s nano-horúcim voskom

4 Sušiaci vosk s osmotickou vodou

Syntetický Nano-horúci vosk sa aplikuje na povrch vozidla
s teplou vodou. Povrch akéhokoľvek vozidla je dokonale
chránený, v dôsledku čoho sa voda na povrchu vozidla zrazí
do kvapiek bez zanechania filmu na oknách počas dažďov a
použitím stieračov.

Nakoniec použijeme leštiaci program s osmotickou
vodou ako garanciu umytia vozidla bez škvŕn z vody.
Tento program odstraňuje všetky minerály ako soľ, a
podobné prvky na báze chemickej reakcie. Za pomoci
použitia leštiaceho prípravku sa kvapky vody
jednoducho zlúčia. Povrch vozidla je čistý a chránený
proti agresívnym prírodným a iným vplyvom.

Moderný dizajn ponúka význačný vzhľad, ktorý vyčnieva spomedzi
iných konštrukcií a priťahuje nových zákazníkov.
Oceľová konštrukcia DesignPRO spolu s význačným systémom
bezdotykového umývania za pomoci mikroprášku ponúka vysoko
kvalitný vzhľad, ktorý sa odzrkadlí v atraktivite ponúkanej služby.
Samoobslužný systém CarWash DesignPRO je chránený: No
000417852-0001 ako ochranný dizajn.

Tento typ konštrukcie bol navrhnutý ako najzaujímavejšia
požiadavka od jednotlivých zákazníkov. Všetky kombinácie
sú voliteľné.

