MODERNÉ BEZKONTAKTNÉ UMYVÁRNE
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HISTÓRIA

História EKOWASH siaha do roku 2000 a špecializácia na bezkontaktné umyvárne sa začala v roku 2006.
Dnes môžeme zákazníkom predstaviť výsledky našej práce:
- vybudovali sme 52 bezkontaktných umyvární
- veľkosť umyvární Ekowash je rôznorodá a modulárna - od najmenších – s dvomi stanoviskami
až po veľké, so 6 pozíciami, aj pre veľké nákladné automobily
- umyvárne Ekowash majú moderný vzhľad, rôznorodý aj farebne
- naše umyvárne vždy držia krok s najnovšími technológiami, ktoré uspokoja zákazníkov aj investorov
- výber umývacích programov, spôsobov obsluhy a riadenia umyvárne je pre investora veľmi flexibilný
- v umývacích zariadeniach Ekowash používame vysoko kvalitné materiály a zariadenia na dlhodobé
a bezchybné používanie
- prikladáme veľký význam ekologickým riešeniam, ktoré šetria vodu, energiu a aplikovanú chémiu
- našou nepochybnou výhodou je servis založený na skúsených a kompetentných ľuďoch vybavených
profesionálnymi nástrojmi

Umyvárne Ekowash vznikajú vo veľkých mestách i v malých obciach
– pridajte sa k radu spokojných investorov už v roku 2021!
Podrobnosti k predajným podmienkam bezkontaktných umyvární Ekowash:
Mariusz Drążewski

604 417 033

mariusz.drazewski@ekowash.pl
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BEZKONTAKTNÉ UMYVÁRNE AUTOMOBILOV EKOWASH
Moderné bezkontaktné umyvárne sú trvalou súčasťou infraštruktúry mestských aglomerácií,
menších miest a dokonca aj obcí. Sú vhodnou voľbou pre majiteľov automobilov, dodávok,
nákladných automobilov a skútrov, bicyklov a iných vozidiel.
Umyvárne EKOWASH umožňujú zákazníkom 24 hodín denne umyť a vyčistiť si svoje vozidlo a
vlastnoručne a ľubovoľným spôsobom, poskytujú aj komplexné riešenia starostlivosti o vozidlá.
Základné parametre umyvární EKOWASH podľa hodnotenia zákazníkov,
ktoré si investor môže vybrať vo fáze objednávky:
Ü
8 umývacích programov
		
¤
Predumytie
		
¤
Hlavné umývanie
		
¤
Umývanie diskov kolies
		
¤
Kefa kombinovaná s penou
		
¤
Aktívna pena
		
¤
Oplachovanie
		
¤
Voskovanie
		
¤
Leštenie
Ü
Platba Pay Pass bankovými kartami
Ü
Platba Pay Pass predplatenými vernostnými kartami
Ü
Menič bankoviek na žetóny
Ü
Vysávač
Ü
Parný vysávač na čalúnenie
Ü
Dávkovač kvapaliny do ostrekovačov
Ü
Predajný automat na kozmetiku a auto doplnky
Riešenia umyvární EKOWASH dôležité pre investora:
Ü
Počet stanovísk od 1 do 5 alebo viac
Ü
Stanovisko pre nákladné vozidlá
Ü
Konštrukcia a základné prvky vyrobené nerezovou technológiou
Ü
Centrálny systém zberu mincí
Ü
Prenos alarmových stavov pomocou SMS
Ü
Diaľkové ovládanie parametrov umývania automobilov webovými aplikáciami
Ü
Monitorovací a ochranný systém
Ü
Záručný servis do 48 h
Ü
Predĺžená záruka
Ü
Pozáručný servis - vrátane helpdesku 24 h
Ü
Náhradné diely s okamžitou dostupnosťou
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UMYVÁRNE DESIGN STANDARD
Umyvárne z radu STANDARD spĺňajú základné očakávania užívateľov vozidiel nielen z funkčnej, ale estetickej
stránky. Jednoduchý, klasický dizajn sa perfektne hodí k akémukoľvek typu budovy a upúta pozornosť prechádzajúcich. Konštrukcia má základné prvky vybavenia a praktické tlmené osvetlenie.
V sérii STANDARD sú možné verzie s 2, 3, 4, 5 a 6 umývacími stanoviskami. Výber veľkosti štruktúry je preto možný
pre potenciálne potreby danej oblasti.
Jednotlivé komponenty sú vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné voči zvýšenej vlhkosti a voči škodlivým atmosférickým vplyvom.
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UMYVÁRNE DESIGN STANDARD
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UMYVÁRNE DESIGN FUTURA
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UMYVÁRNE DESIGN FUTURA
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UMYVÁRNE DESIGN PREMIUM
Moderné umyvárne z radu PREMIUM sa vyznačujú atraktívnym dizajnom a funkčnou konštrukciou. Hlavné komponenty konštrukcie sú vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné voči zvýšenej vlhkosti. Nosné stĺpy sú vyrobené z
pozinkovanej uhlíkovej ocele a lakované práškovou farbou a zastrešenie je vyrobené z polykarbonátu. Celok vytvára dojem ľahkosti a úspešne znáša premenlivé atmosférické podmienky. V rade PREMIUM sú k dispozícii 2, 3, 4, 5
a 6-miestne umyvárne. Výber veľkosti štruktúry je preto možný pre potenciálne potreby danej oblasti.
Celok dopĺňajú: technický kontajner a voliteľný kontajner so sociálnym zariadením a kanceláriou, ktoré môžu byť
umiestnené pod zastrešením i mimo neho.
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ŠPECIALIZOVANÉ UMYVÁRNE

WWW.EKOWASH.SK

ŠPECIALIZOVANÉ UMYVÁRNE
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TECHNOLÓGIA PREMIUM EKOWASH
Najmodernejšie technologické riešenia Ekowash - poskytujú veľké prevádzkové úspory, vysokú kvalitu čistenia a
nízku stratu hodnoty umyvární.
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

zateplený technický kontajner
kondenzačná pec
inteligentný systém podlahového vykurovania
solárne a fotovoltaické inštalácie
inštalácia vody z nerezovej ocele
umývacia technika na ráme z nerezovej ocele
zákaznícke ovládacie panely z nerezovej ocele
invertorový systém
vysokotlakové čerpadlo 150 Bar.
samostatne pracovné stanoviská
on-line systém diaľkového riadenie umyvárne
aplikácia kvapalnej chémie bez obsahu fosfátov
dezinfekcia vozidiel
LED osvetlenie celej umyvárne
elektromotory - nízka spotreba energie
systém úspory vody z výroby osmózy

Moderné umyvárne EKOWASH - Kvalitné zariadenia za rozumnú cenu!
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EKOLOGICKÉ TECHNOLÓGIE — SOLÁRNA ENERGIA
Solárne technológie veľmi rýchlo získavajú uznanie medzi
investormi z rôznych odvetví, a to aj z finančných dôvodov,
t. j.
- zníženie nákladov na energiu
- získanie dotácií na takéto investície v rámci národných
alebo miestnych programov
Plánovanie výstavby umyvárne je ideálnym momentom pre
rozhodnutie o použití zvolenej solárnej technológie.
Vzhľadom k tomu, že významná časť energie potrebnej
pri umývaní sa týka ohrevu technologickej vody a podlahových dosiek umyvárne v zime, preto Ekowash navrhuje
predovšetkým použitie najjednoduchšieho riešenia
– solárnych kolektorov pre ohrev vody ako podporného
systému plynového kotla.

Priemerná ročná spotreba plynu a elektriny v umyvárni so 4 a 3 stanoviskami
v porovnaní s priemerným podielom slnečnej energie na ohrev vody
80 000
70 000

Umyváreň so
4 stanoviskami

Umyváreň so
3 stanoviskami

Plyn [kWh]

Výhody tohto riešenia:
- veľmi malé náklady na ohrev vody
- až 10-krát nižšie ako v prípade plynu
- autonómna montáž a používanie bez nutnosti získať

60 000

Solárny
prínos
[kWh]

50 000

ďalšie formálne súhlasy

40 000
Elektrina
[kWh]

30 000
20 000
10 000

1
1
2
3

2

3

1

2

3

ročná spotreba plynu v umyvárni bez solárnych kolektorov
ročná spotreba plynu v umyvárni s inštaláciou solárnych kolektorov
ročná bežná spotreba

Podobnou, ale so spoluprácou s energetickým systémom súvisiacou inštaláciou, sú fotovoltaické panely.
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EKOLOGICKÉ TECHNOLÓGIE - VODA
ZÍSKAVANIE VODY ZO SPÄTNÉHO
RÁZU REVERZNEJ OSMÓZY
Ekologické riešenie umožňujúce zníženie
spotreby vody v procese demineralizovanej výroby vody o 30 -40%. Technológia umývania používaná v našich
umyvárňach vám umožní využiť vodu zo
spätného rázu reverznej osmózy, ktorá
sa v iných inštaláciách vypúšťa priamo
do kanalizácie. Úspora vody sa pohybuje od 100 litrov za hodinu v prípade
umyvární s 3 stanoviskami a 200 litrov za
hodinu v prípade umyvární
so 4 stanoviskami.

UZAVRETÝ OBEH VODY
- Obnova vody z hlavného umývania
Ide o najpozoruhodnejší a zároveň najefektívnejší
proces šetrenia vody a zároveň vytvárania
odpadových vôd. Vďaka nemu sa z umývacieho
procesu dá obnoviť až 80% vody.
Pri spotrebe vody pre populárne umyvárne
s 3 stanicami na úrovni 2.000 m3/rok vďaka
technológii uzavretých okruhov môžu úspory
za vodu a odpadové vody dosahovať až
2600 – 3200 EUR bez DPH ročne.
Podrobnejšie výpočty by sa mali vykonať s prihliadnutím na miestne ceny.

UZAVRETÁ CIRKULÁCIA VODY
systém recirkulácie vody z umývania
Zásobovanie vodou z vodovodu

80%
spätný
zisk

DOPLNKOVÉ
VYBAVENIE

Dávkovacie
čerpadlo

PIESKOVÝ FILTER

Dávkovacie
čerpadlo

NÁDRŽ NA
ČISTENÚ VODU
Tečúca voda

Meranie pH

Flokulácia

Odtoková
lišta

Znečistená voda
Flokulant

Lúh sodný

Meranie
vodivosti

Ovládací ventil
Prevzdušňovanie

Napájacie čerpadlo

Prevzdušňovač

Znečistená voda

Kanalizácia

SEPARÁTOR ROPNÝCH
PRODUKTOV
Prevzdušňovanie
Ponorné čerpadlo

WWW.EKOWASH.SK

EKOLOGICKÉ TECHNOLÓGIE - TEPLO
Ohrev vody je najviac energeticky náročný
proces v umyvárni. Na jeho realizáciu sa používa
kotol
vyhrievaný zemným plynom zo siete alebo kvapalným plynom z vlastnej nádrže. Je tiež možné,
aj keď menej často používané, využitie olejového kotla a dokonca aj elektrického kotla.
Potrebný nominálny výkon kotla je 32-50 kW.
Okrem teplej vody (60° C) potrebnej na umývanie, kotol tiež
zabezpečuje ohrev dosiek
stanovísk v zime, čím ich chráni pred mrazom.
V procese ohrevu betónových dosiek používame inteligentný
vykurovací systém s veľkou zotrvačnosťou systému.
Systém sa skladá zo
o snímačov inštalovaných v betónovej doske
o termostatu v technickom kontajneri
o individuálne riadeného rozdeľovača pre každú pozíciu

20 - 100 kW
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ČERPADLÁ
Čerpadlá sú srdcom každej umyvárne – najmä tých,
ktoré dodávajú vodu pri vysokom tlaku. Je
najdôležitejším faktorom okrem použitej chémie,
ktorú zákazníci hodnotia. V umyvárňach Ekowash
používame Čerpadlá americká spoločnosti CAT Pumps
- lídra v oblasti hydrauliky a systémov vysokého tlaku.
Toto čerpadlo je poháňané elektrickým motorom s
výkonom 2,2 kW a dosahuje maximálny tlak 150 barov
pri spotrebe 15 litrov za minútu. Výhodou tohto
čerpadla je prevádzka pri 950 otáčkach/min. čo sa v
praxi premieta do väčšej životnosti tesniacich prvkov
v čerpadle.
Okrem toho v našich zariadeniach používame kompenzátory vibrácií. Toto zariadenie spôsobuje plynulý štart a zastavenie, pričom zvyšuje životnosť tesniacich
prvkov a pohodlie umývania áut zákazníkmi. Elektromotory používané na pohon vyššie uvedených čerpadiel
môžu mať namontované eletrické meniče (voliteľne). Výhodou tohto riešenia je dlhšia životnosť zariadení a
možnosť získať rôzne tlaky pre jednotlivé programy. Plynulý štart stroja nastavením HZ na meniči, eliminuje hydraulické nárazy v systéme prípravy vody a zvyšuje životnosť zariadenia o min. 50%!
Okrem hlavného čerpadla je v závislosti od použitých programov a procesov v umyvárni približne 30 ďalších
čerpadiel, Úprava vody a iné technologické činnosti.
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RIADENIE UMYVÁRNE
V modernej umyvárni ovláda takmer všetky parametre umývania počítač a zároveň zhromažďuje údaje
o jej fungovaní.
Prístup k nastaveniam a ovládaniu umyvárne je lokálny cez dotykovú obrazovku umiestnenú na
dverách hlavnej rozvádzacej skrine alebo ak sa investor rozhodne pre takú možnosť – aj na diaľku cez
aplikáciu na smartfóne. Táto funkcia sa odporúča najmä preto, že servis môže v takom prípade vzdialene odstrániť
niektoré chyby alebo zmeniť na želanie investora potrebné parametre.
Niektoré informácie sa automaticky odosielajú cez SMS na zadané čísla.
Najdôležitejšie informácie a parametre umyvárne:
•

Kritické upozornenia – výpadok napájania, prerušenie prevádzky protimrazových čerpadiel, prerušenie
prevádzky systému osmózy, nesprávna teplota ohrevu vody

•

Financie – výkazy príjmov umyvárne

•

Štatistiky – analýza príjmov v rôznych časových obdobiach

•

Nastavenia – sadzby, propagačné sadzby a doba ich trvania, príjemcov SMS

•

Ovládanie – osmózy, kotla, práce stanovísk
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OVLÁDACIE PANELY
Ovládací panel je najčastejšie prvým prvkom, s ktorým sa zákazník
stretne pri vstupe do umyvárne.
Prijíma platby a spúšťa umývanie, takže musí byť maximálne jednoduchý na použitie a spoľahlivý.
Práve kvôli spoľahlivosti sa Ekowash vzdala prijímania bankoviek v
ovládacom paneli. Namiesto toho má zákazník zvyknutý na platby
v hotovosti k dispozícii rozmieňačku bankoviek 20, 10 a 5 euro
na žetóny v hodnote 50 centov a 1 euro, ktorá sa nachádza mimo
umyvárne – v stene technického kontajnera.
Na rozhodnutí investora je, či si zvolí platbu žetónom alebo žetónom
i paypass (kartami).
Platobný systém paypass v umyvárňach Ekowash, to nie sú len bankové karty - podporuje aj
predplatené firemné karty, ktoré vám umožnia získať pravidelných zákazníkov.

Predplatené žetóny do ovládacieho panelu je možné dobíjať v trezore v spodnej časti panelu alebo môže byť tiež
odoslaný do centrálneho zásobníka na zber mincí špeciálnou rúrou z niekoľkých miest.
Centrálny trezor je riešenie, ktoré je vhodnejšie na prevádzku a predovšetkým bezpečnejšie.
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UMÝVACIE PROGRAMY
Umyvárne Ekowash patria medzi
najmodernejšie bezkontaktné
umyvárne na trhu. Pre
klientov i investorov sa to prejavuje
predovšetkým v ponuke typov a
počtu používaných
umývacích programov. V praxi to
možno vidieť na ovládacom paneli
na stanovisku v počte tlačidiel a
im zodpovedajúcich opisov.
Niektoré programy sú voliteľné
– zákazník ich môže, ale nemusí
využiť. Závisí to od auta, použitých
diskov kolies a stupňa znečistenia.
Investor musí v tomto ohľade
posúdiť miestne zvyklosti alebo aj módu v oblasti spôsobov umývania áut zákazníkmi a
zohľadniť výber týchto programov pre svoju umyváreň.

Základné programy

Voliteľné programy

Umývanie kvapalným
čistiacim
prostriedkom pri
vysokom tlaku do 150

Predumytie auta
zmäkčenou vodou
- chémiou pri nízkom tlaku 10 barov z
rovnakej pištole.

Oplachovanie upravenou vodou s
vysokým tlakom až do
150 barov.

Umývanie (čistenie)
diskov kolies upravenou
vodou so špeciálnou
alkalickou chémiou pod
nízkym tlakom 6 bar.

Voskovanie kvapalným voskom
s upravenou vodou
pri tlaku 30 barov.

Umývanie kefou sa
vykonáva samostatným
nástrojom – s horúcou
vodou prúdiacou cez
pištoľ s teplotou 60 °C a
príslušnou chémiou pod
tlakom 6 barov.

Leštenie oplachovanie
demineralizovanou
vodou pod vysokým
tlakom do 150 barov.

Aktívna pena znamená
postriekanie vozidla
špeciálnou chemicky
pôsobiacou penou zo
samostatného prístroja
– pištole.
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DOPLNKY K UMYVÁRŇAM
Stanovisko pre čistenie parou
- štandardný vysávač, parný
vysávač, stôl na čistenie
kobercov.

Stanovisko vysávania štandardný vysávač, miesto
na čistenie kobercov.

Menič bankoviek
namontovaný v základnom
technickom kontajneri.

Nerezová nádrž - stôl na
chémiu.

Držiaky na stierače.
Tabuľa na magnetické
nálepky.
Dodatočný kancelársky kontajner a rozmieňačka namontovaná na základnom technickom kontajneri.

Sklopný držiak na bicykle.

Príjazdové a odjazdové
informačné značenie s individuálnou grafikou.
Dodatočný kontajner - sklad.
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CHÉMIA EKOWASH

V umyvárňach Ekowash sa používajú iba kvapalné chemické látky. V procese čistenia hrá dobrá
chémia významnú úlohu. Je tiež najčastejšie, okrem tlaku vody, hodnotený parameter danej
umyvárne a v prípade zníženia kvality okamžite negatívne komentovaný zákazníkmi.
Druhým dôležitým aspektom použitej chémie je jej vplyv a prispôsobenie zariadeniam danej
umyvárne. Dobrá pre jednu umyváreň nemusí byť vhodná pre životnosť iných.
Ekowash pomocou svojich rozsiahlych skúseností v servisnej údržbe umyvární áut s plnou
zodpovednosťou, vyjadrenou v záruke, navrhuje kompletný súbor vynikajúcich
chemických prostriedkov vhodných pre danú umyváreň. Nie je to len účinný čistiaci prostriedok, ale
kvôli príjemnej vôni a viditeľnej farbe vám umožní povzbudiť zákazníka, aby neustále používal iba
danú umyváreň a žiadnu inú.

Cenník chémie
Platný od 20.04.2021

Program

❶

Šampón

❷

Ak�vátor

❸

Kefa

❹

Vosk

❺

Disky

Názov výrobku

Šampón
Premium Wash
Ak�vátor
Aroma Wash

Množstvo
v nádrži
kg (l)

Cena
1 nádrže
bez DPH

Cena 1 nádrže
bez DPH
pri paletovej
objednávke

Cena 1 litra
bez DPH
pri objednávke
1 nádrže

Cena 1 litra
bez DPH
pri paletovej
objednávke

Odporúčané
dávkovanie
výrobku

20 kg

38,5

36,5

2,1

2,0

25%

20 l

55,0

52,0

2,8

2,6

25%

Kefa Deep Wash

20 kg

33,0

30,0

1,8

1,7

35%

Kefa Pink Wash

20 kg

50,5

48,0

2,7

2,6

35%

Vosk Glance
Wash
Disky X-Tra Wash
(Extra Strong)

20 l

79,0

72,5

4,0

3,6

40%

25 l

50,5

48,0

2,0

1,9

40%

❻ Ak�vna pena

Pena Blue Wash

20 l

61,5

59,0

3,1

3,0

35%

❼ Ak�vna pena

Pena Yellow
Wash

20 l

61,5

59,0

3,1

3,0

35%

❽ Zmäkčenie

Tabletová soľ

25 kg

-

5,5

-

1/kg

max. ¾
nádrže

Kód produktu

Szampon
01
Aktywator
01
Szczotka
01
Szczotka
02
Wosk
01
Felgi
01
Piana
01
Piana
02
Sól
01

| Objednávka celej palety znamená výber 34 ľubovoľných prostriedkov s výnimkou tabletkovej soli
| Úspora pri objednávke celej palety vo vzťahu k súčtu jednotlivých objednávok.
Napríklad pre celopaletovú objednávku - šampón x 11, Aktivátor x 11, kefa x 7, vosk x 3 ks.
Disky kolies x 2 ks. úspora je v priemere 150 EUR bez DPH.
| Tabletová soľ - minimálna objednávka 1.000 kg

Objednávky a otázky:
Marcin Bartnicki, kom. +48 503 778 780, e-mail: marcin@ekowash.pl
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SERVIS EKOWASH
•

48 h doba odozvy a opravy

•

vlastný, stály tím

•

servisné automobily s profesionálnym servisným zázemím a značkovým náradím

•

náhradné diely renomovaných výrobcov

•

vďaka funkcii diaľkového ovládania servis diagnostikuje problém a pomáha
v jednoduchých prípadoch na diaľku

•

realizácia diagnostiky zariadení inštalovaných v umyvárni

•

informovanie investora o poruchách, prehliadkach a ďalších vybraných parametroch

( +48 780 823 033

Poznámky | Kódy | Termíny
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INVESTIČNÉ POŽIADAVKY
Povrch a tvar pozemku Lokalizácia Vjazd a výjazd
Voda - prístup k vodovodnej sieti s pripojením 2,5 m3/deň/stanovisko
Kanalizácia - prístup k sanitárnej kanalizácii alebo miesto pre umiestnenie septiku
Pevný odpad – možnosť podpisu zmluvy so spoločnosťou prijímajúcou komunálny odpad
Odpadové vody - prístup k dažďovej kanalizácii alebo odvod vody na vlastný pozemok
Elektrická energia – 3-fázové pripojenie, 15-21 kW - v závislosti od počtu stanovísk
Plyn — prístup k plynovej sieti alebo možnosť umiestnenia nádrže na plyn LPG
Vykurovací olej alebo elektrický kotol - možné, ale zriedka používané riešenia

MOJA UMYVÁREŇ
POČET STANOVÍSK
TYP ZASTREŠENIA
OBSTAVANÉ STĹPY
TYP STRECHY
FARBA STRECHY
PÍSMENÁ STRECHY
FARBA PÍSMEN STRECHY
LOGO
TECHNOLÓGIA STANDARD/PREMIUM
PROGRAM 1
PROGRAM 2
PROGRAM 3
PROGRAM 4
PROGRAM 5
PROGRAM 6
PROGRAM 7
POČET KONTAJNEROV
SOLÁRNA INŠTALÁCIA
POČET VYSÁVAČOV
ROZMIEŇAČKA
PLATBY KARTOU
SPÔSOB ZBERU MINCÍ
VZDIALENÝ PRÍSTUP K UMYVÁRNI
SNÍMAČE ZATOPENIA
STÔL PRE VYSÁVANIE ROHOŽÍ
DRŽIAK NA BICYKLE
TABUĽA NA NÁLEPKI TAXI
NEREZOVÁ NÁDRŽ NA CHÉMIU
ZEMNÉ PRÁCE
OSVETLENIE AREÁLU
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Obchodná kancelária
Szeligowska 8, lokal U3
01-319 Warszawa
tel. +48 22 121 67 16
biuro@ekowash.pl

6V9X+HJ Warszawa

@ekowashmyjnie

Sprzedaż części do myjni
sklep@ekowash.pl

Sprzedaż myjni
Mariusz Drążewski
+48 604 417 033
mariusz.drazewski@ekowash.pl
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Serwis/montaż
serwis@ekowash.pl

