
Met de EasyWash  
roll-over wasinstallatie.

‘ Succesvol autowassen, ook 
met kleinere wasaantallen.’

EasyWash roll-over 

www.washtec.nl | www.washtec.be
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WashTec EasyWashWashTec EasyWashINTRO INTRO

WashTec biedt oplossingen  
voor uw autowas-business.

‘ Wie biedt de beste  
 oplossing die mijn 
 klanten van mij  
verwachten?’ De carwash-business, het wassen van voertuigen, stelt hoge eisen. 

Niemand is beter vertrouwd met deze hoge eisen als WashTec! Als 
uitvinder van de roll-over installatie hebben we indertijd de business 
op zijn kop gezet! Al ruim 50 jaar zijn we absolute koploper. Met zeer 
efficiënte autowastechniek, perfect afgestemde reinigings- en onder-
houdsproducten en een deskundige en betrouwbare servicedienst! 

Zo pakken wij dat aan:
Bij alles wat we doen, streven we naar het perfecte  resultaat. Ook voor 
de mens. Een schone auto, dat verwacht je van iedere autowassing. 
Maar hoe dat perfecte wasresultaat bereikt wordt, is voor ons nog veel 
belangrijker:

   Wij kennen uw wensen. 
Wij luisteren heel precies naar de wensen van uw klanten –  
en de hoge eisen die u als exploitant stelt. 

  Wij voldoen aan uw verwachtingen.  
We overtreffen ze zelfs!  
Wij bieden consequent oplossingen voor uw wensen en 
 verwachtingen. 

  Wij helpen uw bedrijf. 
Met een wasbelevenis en wasresultaat die indruk maken op  
uw klanten! En u dus meer vaste klanten krijgt.

  Wij verhogen uw omzet. 
Met robuuste, onderhoudsvriendelijke en duurzame techniek. 
Met zeer werkzame chemie. Alles voor een hoge omzet met 
 minimale kosten.
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WashTec EasyWashWashTec EasyWashINTRO INTRO

• Perfecte wassing met lage kosten en hoge marge 
•  Perfect voor servicewassingen en licht commercieel 

 gebruik
•  Plaats besparend dankzij het compacte design

EasyWash: Voordelen  
voor u en uw klanten.
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4DIMENSIONS 4DIMENSIONSWashTec EasyWashWashTec EasyWash

‘ Hoe maak ik mijn autowas- 
bedrijf nog winstgevender?’

4 DIMENSIONS voor een  
succesvol autowasbedrijf.

Bestaat er eigenlijk wel een roll-over installatie die nog 
grondiger wast – en dat in minder dan 7 minuten?  
Met een nog eenvoudiger bediening – en een ongekend 
perfect wasresultaat? 

Die roll-over installatie bestaat! Die hebben wij bedacht: 
de EasyWash. De EasyWash voldoet als geen andere 
installatie aan de hoge eisen van klanten m.b.t. kwaliteit 
en snelheid, bedieningsgemak en ontwerp. Dit zijn vier 
parameters, die wij bij WashTec de 4DIMENSIONS van 
het moderne autowassen noemen. 
 

4DIMENSIONS voor alle mogelijke eisen
Met deze 4DIMENSIONS bieden we op maat gemaakte oplossingen voor elk probleem.
U als exploitant beslist helemaal zelf, welke parameters voor u belangrijk zijn. En wij zorgen voor de juiste 
oplossing. Zo vinden wij samen een oplossing die perfect afgestemd is op de wensen van uw klanten.

Die EasyWash roll-over wasinstallaties combineren al 
deze dimensies tot een ware was-sensatie, waarover uw 
klanten heel enthousiast zullen worden. En als exploitant 
kunt u uw wasbedrijf nog succesvoller en winstgevender 
maken. 

Ontdek met 4DIMENSIONS de nieuwe dimensies van 
het autowassen. En gebruik de EasyWash om van uw 
autowasbedrijf een heel succesvol bedrijf te maken. 

Wassen, drogen, verzorgen –  
sneller dan ooit

Meer comfort voor nog  
meer tevreden klanten

Ideeën voor een  
perfecte uitstraling

Perfecte was- en  
droogresultaten

CONVENIENCE

SPEED

LOOK AND FEEL

QUALITY
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WashTec EasyWashWashTec EasyWashQUALITY QUALITY

Auto’s wassen is niet zomaar autowassen. Net zoals 
schoon niet zomaar schoon is! Veel verschillen zijn al 
merkbaar bij een eerste inspectie van de schaduwplek-
ken bij de voor- en achterzijde en velgen van de auto. 
Maar ook op lange termijn blijft de autolak er perfect 
uitzien.
 

De EasyWash overtreft de verwachtingen van uw klan-
ten. Met zeer effectieve waschemie en technische snuf-
jes voor een perfect was- en droogresultaat. Uw klanten 
zullen heel tevreden zijn! En over de hogere, gemiddelde 
prijs bent u als exploitant ook heel tevreden! 

Met een wasresultaat dat  
alle verwachtingen overtreft.

‘Hoe creëer ik meer omzet?’
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WashTec EasyWashWashTec EasyWashQUALITY QUALITY

Best-performance-chemie voor een 
glanzende bescherming van de lak.

Oppervlak behandeld  
met gewone wax

Oppervlak behandeld met 
RainTecs® 

AUWA-chemie:
De succesformule voor uw wasbedrijf.
De waschemie van AUWA is perfect voor elke autowasinstallatie! AUWA is een 100% dochteronderneming van WashTec 
en heeft al ruim 40 jaar ervaring in de carwashindustrie. Als geen andere aanbieder is AUWA bekend met de behoeften en 
wensen van exploitanten en consumenten. AUWA past service en assortiment continu aan deze wensen en behoeften aan. 

RainTecs®: 
Perfecte formule voor maximaal afpareleffect.
Automobilisten profiteren twee keer van een verzorging met 
 RainTecs®. Het afpareleffect zorgt voor beter zicht bij regen en  
geeft een diepe glans aan de autolak. En daarnaast beschermt 
RainTecs® de autolak tegen agressieve weer- en milieuinvloeden. 

Doelgericht aanbrengen van chemie:
Voor een optimaal resultaat op alle gebieden.
Maar ook de beste chemische producten kunnen alleen goed werken, als ze ook juist aangebracht 
 worden. In de EasyWash-installaties wordt de waschemie precies daar aangebracht waar deze chemie 
echt nodig is.

Wielwassing voor schone velgen.
• Met de wielwasborstels worden de velgen doelgericht gewassen
• Als optie ook met ingebouwde hoge druk

DryTecs®:
Chemische drooghulp.
Door de innovatieve samenstelling van DryTecs® wordt een perfect 
droogresultaat van alle mogelijke lak- en glasoppervlakken gegaran-
deerd. Hierdoor ontstaan op het hydrofobe oppervlak van het voer-
tuig individuele waterpareltjes, waardoor alles extreem snel droogt. 

FoamTecs: Actief schuim voor een perfect en 
schoon resultaat.
FoamTecs actief schuim zorgt voor een verzorgende wassing van  
het voertuig, bij elke waterkwaliteit. Met FoamTecs krijgt u een per-
fect wasresultaat. Actieve ingrediënten lossen zelfs het hardnekkigste 
vuil op en vormen een film rond vuildeeltjes waardoor ze heel gemak-
kelijk verwijderd kunnen worden. 

SofTecs®:
Zachte verzorging voor lak en overige oppervlakken.
Glanzende lak direct na het autowassen, maar ook nog lang daarna: Met SofTecs® van WashTec  
wordt het mogelijk! Het zachte wasmateriaal wast de voertuigen heel schoon en laat geen sporen  
na in de autolak. 

Best-performance-techniek 
voor een perfecte reiniging.
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SPEED SPEEDWashTec EasyWashWashTec EasyWash

Tijd is geld – ook én vooral in de carwash-business. 
Enerzijds voor uw klanten: Klanten willen hun auto snel 
en direct in de buurt kunnen wassen. Maar ook voor u 
als exploitant: Hoe sneller een auto gewassen wordt, 
hoe beter de doorstroming is. En hoe hoger uw omzet.
 

De EasyWash roll-over installaties hebben diverse 
 technische snufjes die de doorstroming van te wassen 
voertuigen aanzienlijk verhogen.

Doelgericht versnellen voor een betere 
doorstroming en een hogere omzet.

‘ Meer wassen in dezelfde tijd… 
Hoe werkt dat dan?’
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SPEED SPEEDWashTec EasyWashWashTec EasyWash

Fly-in: voor een heel snelle droging.
De tijdens het wassen opgeslagen voertuig-contouren (contourgeheugen) versnellen het droogproces. 
De droger zakt bij de eerste drooggang sneller richting het dak van de auto. Hierdoor duurt het waspro-
gramma nog korter. En heeft u heel tevreden wasklanten.

1

2 3

De snelste roll-over in zijn segment.

EasyWash:
Succesvol wassen met de snelste roll-over in zijn segment.
• Met contourvolgend droogsysteem, via infrarood sturing of geheugensturing
• Dankzij betere doorstroming een nog hogere omzet
• Met frequentie gestuurde aandrijvingen voor hef- en rijbewegingen 

1 rijbeweging 
2 hefbeweging dakborstel 
3 hefbeweging droger
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CONVENIENCE CONVENIENCEWashTec EasyWashWashTec EasyWash

Uw wasklanten willen comfortabel en eenvoudig hun 
auto wassen. En u wilt hen niet lastigvallen met ingewik-
kelde bedienings- en betalingsprocedures. Uw klanten 
willen vooral comfort, gemak en individualiteit.
 

Met de EasyWash kunt u uw klanten individueel ge-
mak op een uitzonderlijk hoog niveau aanbieden. Van 
eenvoudige bedienings- en betalingsmogelijkheden tot 
een Wash&Pay-concept. Laat uw klanten zien dat u 
hun wensen serieus neemt. Want zo maakt u van was- 
 klanten vaste klanten. 

Slimme oplossingen voor comfortabele  
bedienings- en betalingsmogelijkheden.

‘ Comfort maakt het verschil –  
geldt dat ook voor mijn omzet?’
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CONVENIENCE CONVENIENCEWashTec EasyWashWashTec EasyWash

Wash&Pay:  
Eerst wassen, dan pas betalen.
Inrijden, wassen, betalen: Met Wash&Pay is het wassen van een auto net zo simpel als tanken.  
De klant rijdt direct in een beschikbare roll-over en betaalt heel eenvoudig tijdens of na het wassen.  
Omdat de klant niet onnodig moet in- en uitstappen, bespaart uw klant veel tijd en moeite. 

Bedienterminal Touch: 
Heel comfortabel een programma starten.
Een zeer gebruikersvriendelijke bedienterminal: Uw klanten kunnen via het touchscreen heel snel en 
gemakkelijk een wasprogramma kiezen, betalen en starten. Als optie ook gewoon vanachter het stuur! 
Hierbij kunnen ze via een keuzetoets zelf kiezen of ze tijdens het wassen in de auto willen blijven zitten  
of toch willen uitstappen. 

Bedienterminal TouchWash&Pay

Meer comfort voor tevreden klanten.
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LOOK AND FEEL LOOK AND FEELWashTec EasyWashWashTec EasyWash

Al bij de eerste blik wordt duidelijk dat het wassen van 
een auto iets bijzonders is! Een prachtige roll-over in 
heel modern ontwerp! Bij de EasyWash houdt deze 
visuele beleving niet op tijdens het wassen. Laat u ge-
woon eens verrassen. Ook uw klanten zullen verrast zijn 
door de wasbelevenis.
 

En het mooie van dit moderne ontwerp: Het ziet er niet 
alleen mooi uit, u heeft er meteen veel voordeel van. 
Want de ervaring leert dat klanten best wat meer willen 
betalen voor een hoogwaardig en aantrekkelijk aanbod.

Creëer een heel bijzondere 
 wasbelevenis voor uw klanten.

‘ Moeten alle roll-overs er  
altijd hetzelfde uitzien?’
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LOOK AND FEEL LOOK AND FEELWashTec EasyWashWashTec EasyWash

EasyWash designs: 
Premium op het eerste zicht.

U kunt zelf bepalen hoe uw roll-over er moet uitzien. U kunt hiervoor kiezen uit een groot aantal design-
varianten, lichtelementen en displays. Kies één van de aantrekkelijke WashTec-ontwerpen of pas de 
kleuren van uw installatie aan uw huiskleuren aan. 

Perfecte afmetingen 
voor een maximaal 
 rendement. 
Pas uw EasyWash installatie  
aan de hoogte van uw hal aan. 
U kunt kiezen uit vier verschillen-
de hoogtes van min. 2,00 m en 
max. 2,90 m. Perfect aangepast 
aan moderne voertuigmaten. De 
wasbreedte bedraagt standaard 
2,48 m.

Washoogtes

Design: Basic

2 
m

2,
90

 m

2,
30

 m

2,48 m

2,
60

 m

Wasbreedte

Design: Plus

De StarTrack-wielgeleiding:
De attractieve wegwijzers in uw roll-over installatie.
Dankzij de innovatieve StarkTrack-wielgeleiding kan uw klant heel veilig en gemakkelijk de installatie in-
rijden. De klant kan perfect zien of zijn auto correct gepositioneerd is dankzij het variabele kleurpatroon 
en de verschillende lichtkleuren voor de verschillende acties (inrijden, positionering start wasprogramma, 
uitrijden). De hoge kwaliteit led-verlichting van de geleidingsrails zorgt voor een bijzondere sfeer tijdens 
het wasproces. 

Ideeën voor individuele  
oplossingen.

RAL 1003  
signaalgeel

RAL 5012  
lichtblauw

RAL 6029  
mintgroen

RAL 1013  
parelwit

RAL 5013  
kobaltblauw

RAL 7035  
lichtgrijs

RAL 2004  
oranje

RAL 5015  
hemelsblauw

RAL 7045  
telegrijs 1

RAL 3020  
verkeersrood

RAL 5017 
verkeersblauw

RAL 7012 
basaltgrijs

RAL 5002  
ultramarijnblauw

RAL 5022  
nachtblauw

RAL 9010
helder wit 

RAL 5005  
signaalblauw

RAL 6018  
geelgroen

RAL 9018  
papyruswit

Individuele kleurstelling voor uw installatie.
U kunt kiezen uit het onderstaand aanbod. Op verzoek kunnen wij ook speciale kleuren leveren.
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WashTec EasyWashWashTec EasyWashEXTRA MOGELIJKEDEN EN ACCESSOIRES EXTRA MOGELIJKEDEN EN ACCESSOIRES

De perfecte aanvulling voor uw wasbedrijf.
Creëer extra kansen voor uw wasbedrijf! Bied uw klanten extra services en mogelijkheden aan, zoals een stofzuiger, 
 mattenreiniger of een geldwisselapparaat. WashTec biedt u en uw klant veel mogelijkheden.

Extra mogelijkheden en accessoires.

Perfecte verzorging voor uw klanten.  
Meer omzet voor u.
•  Gebruik de lakverzorgingsprogramma’s om nieuwe klanten én nog 

meer vaste klanten te krijgen. Zo krijgt u ook meer omzet. 
•  De EasyWash kan optioneel ook uitgerust worden met een wax- 

en polishsysteem.

Wassing met hoge druk: rondom schoon.
• Efficiënte zijkant hogedruksysteem van 16bar, plaatsbesparend 

ingebouwd. In het frame van de roll-over 
• Wielborstels met hoge druk van 70bar
• Plaatsbesparende onboard oplossing voor hogedrukpompen

FlexControl en SofTecs®:
Rondom schoon.
• Grote borsteldiameter in combinatie met FlexControl-systeem
•  Zijborstels volgen tijdens de wassing elke voertuigvorm
•  Automatische aanpassing aan de contouren van het te wassen 

voertuig

Zwenkbare dakblaasmond voor een perfect 
 droogresultaat.
• De dakblaasmond is als optie ook verkrijgbaar in een zwenkbare 

versie
• Perfect droogresultaat, ook voor de voor- en achterkant van de 

auto
• Met contoursturing 

Extra omzet door onderkantwassing.
•  Onderkantwassing is een erg gewilde service in de winter en het 

voorjaar.
•  Dankzij de segmentsturing is heel nauwkeurig wassen ook bij korte 

voertuigen mogelijk. De segmentsturing zorgt ook voor een effi-
ciënt watergebruik van uw installatie. 

•  Perfecte service voor klanten die met extra behandelingen hun auto 
extra willen reinigen en beschermen

Voorwas-installatie:
Voor een compleet reinigingsaanbod.
•  Perfect reinigingsresultaat door grondig voorwassen
•  Gemakkelijk en doelgericht gebruik door de wasklant zelf
•  Kan perfect geïntegreerd worden in de ‘wachtzone’ van uw 

 installatie
•  Perfecte service voor extra omzet

Stofzuiger.
• Perfect voor het benutten van vrije ruimte
•  Ideaal voor extra omzet 
•  Ideaal voor het verkrijgen van nieuwe én vaste klanten. 
•  Uw klanten waarderen een goede stofzuiger, deze levert u meer 

wassingen op

AquaPur:  
Efficiënte en winstgevende waterterugwinning.
•  Zeer efficiënte manier om kosten én grondstoffen te sparen
•  Minstens 85% van het waswater wordt teruggewonnen
•  Tot wel 600 wassingen per maand zonder toevoeging van extra 

chemicaliën
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WashTec EasyWashWashTec EasyWash

Wasklanten houden van gemak en comfort. Zeker als het gaat om de bediening van uw wasinstallaties. WashTec heeft een 
ruim aanbod aan bedienterminals, naar keuze met toetsenbord of touchscreen. Maak uw keuze uit de vele uitvoeringsmo-
gelijkheden en betaalsystemen: ticket, transponderkaart of betalen met bankpas, tankpas, creditcard of WashWallet.

Duidelijke en eenvoudige  
aansturing en bediening.

Zeer voordelig: bedienterminal standaard.
•  Terminal voor wandmontage
• De wasprogramma’s kunnen gestart worden door het invoeren  

van een code op het gebruiksvriendelijke toetsenbord
• MultiBox2: Via dit systeem kunt u vanuit uw kassaruimte zelf een 

code uitgeven

Intuïtieve bediening: bedienterminal met code.
•  Aantrekkelijke terminal voor wand- of vloermontage. 
•  Eenvoudige code-invoer via toetsenbord
• MultiBox2: Via dit systeem kunt u vanuit uw kassaruimte zelf een 

code uitgeven
• Individuele bediening met of zonder kabelverbinding

Perfect gecombineerde oplossing:  
bedienterminal met code + card.
• Gecombineerde oplossing voor alle scenario’s: code- of kaartin-

voer
•  Uw klanten kunnen zelf kiezen tussen enkelvoudige of meervou-

dige transponderkaarten en opwaardeerkaarten met onbeperkte 
geldigheid

•  MultiBox2: apparaat voor het uitgeven van codes en programmeren 
van transponderkaarten. Heel eenvoudig en flexibel te gebruiken. 
Optioneel met kassakoppeling. 

Elegante oplossing voor eenvoudige bediening: 
bedienterminal met code + scan.
•  Eenvoudige bediening van de installatie met ticket en barcode-

scanner
•  Uw klanten kunnen kiezen uit enkelvoudige, meervoudige kaarten 

en (bar)codeticket
•  MultiBox2: Via dit systeem kunt u vanuit de kassaruimte (bar)codes 

op een ticket printen

Comfortabel starten van het programma:  
interactief starten via touchscreen.
•  Uw klanten kunnen via een touchscreenterminal een wassing 

 kiezen, betalen en starten
• Eenvoudig te bedienen dankzij het grafische en intuïtieve touch-

screen
•  Innovatief systeem – vereist voor nieuwe concepten als iWash  

en Drive-in 

Webverbinding voor een perfect overzicht.
• Met WashTec Plus krijgt u – zeker als u meerdere installaties heeft – 

een perfect overzicht en duidelijke verslagen
•  U krijgt een goed overzicht van de tellerstanden en ACS-vulstan-

den. De teller en vulstanden kunnen heel gemakkelijk geconfigu-
reerd worden

•  Flexibele toegang via smartphone, tablet en/of pc

STURING EN BEDIENINGSTURING EN BEDIENING
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WashTec EasyWashWashTec EasyWashWASHTEC SERVICES VOOR DE EXPLOITANT WASHTEC SERVICES VOOR DE EXPLOITANT

‘ Hoe haal ik het beste  
uit mijn wasbedrijf?’

Hoe succesvol uw wasbedrijf wordt, wordt al lang voor 
de opening bepaald. WashTec kan u helpen gedurende 
het hele proces – vanaf de prille plannen tot en met het 
succesvol maken van uw wasbedrijf. 
 

Met het uitgebreide 
 servicepakket van WashTec.

 Competente planning:
 De basis voor een succesvolle business.

Iedere waslocatie is totaal anders. Net zoals elke wasklant heel eigen 
eisen heeft. Wij helpen u bij de keuze en de configuratie van de voor 
u geschikte EasyWash installatie. Op uw verzoek maken wij ook een 
analyse van de kansen en mogelijkheden van uw waslocatie. En zo 
leggen wij een stevige basis voor een succesvolle business.

 WashTec Financial Services:
 Financieringsondersteuning.

Voor financieringsmogeijkheden en –ondersteuning kunt u contact 
opnemen met WashTec. Of het nu gaat om leasing, huur of koop.  
U krijgt persoonijk advies. We zoeken naar de perfecte oplossing
en bieden contractuele bepalingen die perfect aan uw behoeftes 
aangepast zijn. Wij helpen u ook bij het opstellen van een haalbaar-
heidsonderzoek en bieden u aantrekkelijke voorwaarden. 

 WashTec Marketing:
 Ideeën voor een perfecte balans.

Een daadkrachtige marketing heeft grote invloed op het succes van 
uw wasbedrijf. WashTec helpt u met raad en daad: van locatie- en 
doelgroepenanalyse, en adviseert bij het eventueel ontwikkelen van 
een individueel marketingconcept en het implementeren van dit con-
cept tot evaluatie van het succes hiervan. 
Wij hebben diverse promotiematerialen en marketingtools waarmee 
u nieuwe klanten en vaste klanten positief kunt informeren.

 Onderhoud en support:
 Service die u verder helpt.

Stilstand kost tijd en geld. Een perfect functionerende installatie is 
dan ook ons doel. Met onze op maat gemaakte onderhoudsconcep-
ten garanderen wij dat uw installatie perfect kan blijven draaien. En 
als uw installatie alsnog problemen heeft, kunnen wij u met 45 er-
varen medewerkers, hypermoderne servicevoertuigen en ons online 
managementsysteem de juiste support bieden.

Als marktleider in de carwashbranche weten wij hoe 
u uw bedrijf succesvol kunt maken en we bieden een 
compleet en uitgebreid servicepakket. 
De EasyWash biedt niet alleen uw klanten een bijzondere 
belevenis, maar ook u als exploitant. 
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WashTec EasyWash EXTRA MOGELIJKEDEN EN ACCESSOIRES
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WashTec EasyWashWASHTEC SERVICES VOOR DE EXPLOITANT SHOWROOM

Heeft u een of meerdere installaties op verschillende lo-
caties? Met het digitale managementsysteem WashTec 
Plus heeft u een duidelijk overzicht van al uw installaties, 
altijd en overal. Heel gemakkelijk via tablet, smartpho-
ne of PC. Controleer of uw installaties probleemloos 
functioneren. Krijg een duidelijk overzicht van uw  omzet 

Online Car Wash Management: 
WashTec Plus.

of pas de wastijden van elk programma aan. Heel 
gemakkelijk en heel comfortabel op kantoor, thuis of 
onderweg. Op deze manier voorkomt u uitval van de 
installatie, kunt u problemen heel snel oplossen en uw 
bedrijven centraal optimaliseren. 

Bezoek onze showroom  
in Augsburg, Duitsland.

Beleef ware toptechnologie en bekijk alle ontwerpvarianten van onze 
roll-over installatie tot in de kleinste details. In onze nieuwe WashTec- 
showroom in Augsburg leggen wij u persoonlijk alle highlights uit: van 
MultiFlex en StarTrack, via express-programma’s tot en met de meest 
uiteenlopende bedien- en betaalterminals.

Maak vandaag nog een afspraak voor een bezoek aan onze showroom 
in Augsburg, Duitsland. Wij kijken uit naar uw bezoek!

E-mail: info@washtec.nl 
Telefoon: +31 (0)79 368 37 20

‘ Kan ik de roll-over installaties  
en de door WashTec voorgestelde 
oplossingen in het echt meemaken?’



WashTec wasinstallaties en waschemie zijn VDA-conform.

Autowassen is WashTec! 
Overal ter wereld.

Ruim 35.000 geïnstalleerde installaties.
Overal ter wereld worden auto’s gewassen met WashTec-installaties.  
Dagelijks wassen wij gemiddeld ca. 2,75 miljoen voertuigen.

Aanwezig in meer dan 70 landen.
Ruim 1.700 medewerkers werken elke dag hard aan de toekomst van uw wasbedrijf.  
Ruim 600 servicemedewerkers staan elke dag voor u klaar. 

Al ruim 50 jaar ervaring met innovatie.
Wij zetten de standaarden in de carwash business – en blijven marktleider.

Eigen waschemie van AUWA.
Perfect afgestemd op elke installatie en behoeften van exploitanten en eindklanten. 
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