Bezdotyková umyváreň

O nás
Firma EURO-EKOL bola založená v roku 1996 v meste Lodž v Poľsku. Zo
začiatku sa firma špecializovala na predaj portálových automatických
umyvární. Spoločnosť ponúkala na predaj zariadenia nemeckých
a talianskych výrobcov: Kleindinst, Christ, Wezumat, Ceccato.
V súčasnosti ponúkame na predaj nové portálové autoumyvárne, ako aj
komplexne zrenovované našou spoločnosťou. Naše bohaté skúsenosti
v oblasti predaja portálových autoumyvární sa stali základom pre vytvorenie
úplne nového výrobku na trhu automatických umyvární – zrenovovaný
umývací portál. Pri pomerne nízkej nadobúdacej cene zariadenia, majú
zrenovované portály zrovnateľné charakteristiky a výkonnosť ako nové
portálové autoumyvárky. Doteraz sme predali viac ako 200 portálových
autoumyvární, ktoré sa úspešne prevádzkujú tak na území Poľska, ako aj za
hranicami. Automatické umyvárne, ktoré boli zakúpené u nás, fungujú tak
u súkromných klientov, ako aj na čerpacích staniciach populárnych sietí ako
ORLEN a BP.
Od roku 2000 sa na trhu s predajom autoumyvárňami výrazne zvýšil záujem
o samoobslužné bezdotykové umyvárne. Nový trend umožňuje majiteľovi
auta, ktorý využíva samoobslužnú umyváreň, samostatne rozhodovať o tom
za akú cenu a akým spôsobom bude umývať svoje auto. Sledujúc tento trend
rozvoja umývacích systémov sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku o predaj
bezdotykových samoobslužných umyvárni. Na krátky čas sa firma
prezentovala ako obchodný zástupca jedného talianskeho výrobcu umyvární,
avšak snaha o technologické zdokonaľovanie zariadenia priviedlo spoločnosť
na novú etapu rozvoja – otvorenie vlastnej výroby bezdotykových umyvárni.
V súčasnosnej dobe sa firma EURO-EKOL zaoberá kompletným vybavením
samoobslužných bezdotykových umyvární. Vďaka zosúladenej práci
vysokokvalifikovaného, priateľského kolektívu a skúseného vedenia sa firme
podarilo dosiahnuť značné úspechy a získať stály záujem o svoju produkciu.
Ohlasy klientov svedčia o tom, že zariadenia firmy EURO-EKOL sú zárukou
úspešného a rentabilného biznisu. Umyvárne vyrobené našou firmou sa
vyznačujú vysokou kvalitou a uspokojujú potreby aj najnáročnejších
zákazníkov.
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Samoobslužné bezdotykové umyvárne
Prvé bezdotykové umyvárne vznikli v Európe už na konci 20.
storočia. Od tohto obdobia sa pozoruje stále rastúci dopyt o tieto
umývacie systémy. Dnes sú takéto systémy prakticky vo všetkých
sieťach čerpacích staníc a taktiež ich prevádzkujú súkromný
dodávatelia vo veľkých, ako aj v malých mestách na území celej
Európy.
Je možné vymenovať mnohé výhody bezdotykových umyvární so
samoobsluhou, ale k najdôležitejším patria úspora času a peňazí.
Je nevyhnutné upozorniť na ten fakt, že cena umývania auta na
takejto umyvárni je o 30% až 50% nižšia ako na automatickej alebo
ručnej umyvárni.
Bezdotykové umyvárne sú obyčajne vybavené vysokotlakovými
pištoľami, ktoré fungujú spolu so širokým systémom programov
umyvární a umožňujú zákazníkovi starostlivo a účinne umyť auto
bez rizika poškodenia povrchu laku. Umyvárne so samoobsluhou
pracujú 24 hodín denne a sú schopné na každom umývacom
stanovišti obslúžiť okolo 100 áut za 24 hodín, čo prekračuje
možnosti ručných umyvární. Otvorenie bezdotykovej umyvárne so
samoobsluhou vylučuje nevyhnutnosť výdavkov na pracovníkov,
ktorí obsluhujú klientov, čo značne zvyšuje rentabilitu umyvárne.
To znamená, že je nevyhnutné všímať si ten fakt, že bezdotyková
umyváreň so samoobsluhou je nielen rentabilný biznis z hľadiska
investora, ale je tiež zárukou spokojnosti spotrebiteľov.
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Výroba
Spoločnosť EURO-EKOL sa úspešne rozvíja v oblasti rozvoja a výroby moderného
vysoko technologického zariadenia pre umyvárne so samoobsluhou. Vďaka presnej
organizácii a pevným zásadám naša spoločnosť splnila všetky podmienky a získala
dofinancovanie od Európskej únie. To nám umožnilo značne modernizovať našu výrobu
bez zdražovania, zvýšiť presnosť a kvalitu výroby zariadení. V súčasnosti naše zariadenia
zodpovedajú všetkým najnovším požiadavkám a technickým riešeniam. Pri montáži sa
používajú komponenty známych a overených výrobcov. Vieme, že len veľké investície do
kvality a inovácií nám umožnia zostať medzi lídrami umývacieho biznisu.

Výroba a montáž vybavenia umývacieho zariadenia sa uskutočňuje v našej firme. Naša
spoločnosť získala finančné prostriedky od Európskej únie, vďaka čomu sme mohli
investovať do modernizácie strojového parku, čím sa zvýšila kvalita konečného
produktu.
Naše umyvárne zodpovedajú najnovším trendom a všetkým inovatívnym technickým
riešeniam.
Komponenty, ktoré sa využívajú pri montáži, nakupujeme od známych a overených
výrobcov. Vieme, že len veľké investície do kvality a inovácií nám umožnia zostať medzi
lídrami na trhu umývacích systémov.

Kontajner
Technický kontajner je vyrobený z oceľového profilu
s oplášťovaným sendvičovým panelom. V ňom sa
nachádza kompletná súprava zariadení pre
bezdotykovú umyváreň, vrátane systému prípravy
vody, systému vykurovania s nasávacím a odsávacím
vetraním z nehrdzavejúcej ocele a tiež riadiaci panel
umyvárne áut a osvetlenie. Na voľnej ploche
kontajnera je možné uskladniť určitú zásobu
autochémie. Je možné pri umyvárni namontovať aj
zväčšený kontajner so socialnym zariadením a WC.
Všetky kontajnery sa vyrábajú v našom závode.
V našom výrobnom sortimente si môžete vybrať
autoumyvárne akejkoľvek farby.
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Modul
Technický modul je vyrobený z ocele AISI 304, dvere z čiernej
galvanizovanej ocele sú práškovo zafarbené. V module ja umiestnená
kompletná súprava zariadení pre bezdotykovú umyváreň vrátane
systému prípravy vody, systému vykurovania s nasávacím a odsávacím
vetraním z nehrdzavejúcej ocele a tiež riadiaci panel umyvárne áut
a osvetlenie. Všetky moduly sa vyrábajú a montujú v našom podniku.
Realizujeme objednávky vo všetkých farebných odtieňoch a tiež
kompletne z nehrdzavejúcej ocele.
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Regál
Pre klientov, ktorí majú technickú miestnosť, technológia umyvárne môže byť umiestnené na regáli – ktorý sa namontuje v miestnosti a zapojí sa do systému.
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Umývacia technika
Osmóza
Voda, ktorá sa využíva na konečné
opláchnutie, prechádza procesom
r e v e r z n e j o s m ó z y. P o u ž i t i e t e j t o
technológie zaručuje kvalitné umývanie
bez škvŕn a šmúh. Reverzná osmóza sa
uskutočňuje pomocou demineralizátora.
Demineralizátor je vybavený riadeným
mikropočítačom, ktorý zabezpečuje úplnú
diagnostiku a kontrolu demineralizovanej
vody. Systém osmózy je vybavený
vyrovnávacou nádržou a zariadením na
udržiavanie konštantného tlaku vody.

Systém vykurovania

Zmäkčovanie vody

Systém vykurovania zabezpečuje vyhrievanie podláh
stanovíšť umyvárne, vykurovanie kontajnera
a technologické zohrievanie vody. Na želanie klienta
sa v systéme môže použiť plynový alebo olejový kotol
s integrovaným zásobníkom na horúcu vodu. Existuje
možnosť vybavenia systému slnečnými kolektormi.

Pre dôsledné umývanie auta sa predpokladá
využitie zmäkčenej vody. Ku kompletizácii
zariadenia patrí dvojstojanový systém na
zmäkčovanie vody riadený elektronicky spolu
s nádržou na soľ.
Dávkovanie

chémie

Dávkovanie autochémie a vosku
sa uskutočňuje s pomocou
tlakových zmiešavačov
Dosatron. Vytvárajú spoľahlivý
systém, ktorý účinne nahrádza
elektrické čerpadlá
a vstrekovače.
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Sekcia čerpadiel
V našom zariadení sa používajú najnovšie priemyselné
čerpadlá, ktoré sú schopné vytvárať tlak do 200 barov pri
spotrebe vody do 18 litrov za minútu. V reálnej
prevádzke sú čerpadlá využívané len na 55% svojho
výkonu, čo zaručuje ich dlhú životnosť a bezproblémové
fungovanie.

Systém riadenia umyvárne
Umyváreň je riadená mikroprocesorom od
firmy SIEMENS, je vybavená obslužným
panelom s farebným LCD displejom, ktorý
je namontovaný na riadiacej skrini.
Obslužný panel dáva možnosť
u s k u t o č ň o v a ť z m e n y, k o n t r o l o v a ť
parametre umyvárne, kontrolovať
množstvo prijatých peňažných
prostriedkov na každom stanovišti a tiež
oznamuje eventuálne poruchy zariadenia.
Existuje možnosť vybaviť zariadenie GSM
modulom a internetom, čo umožní riadiť
umyváreň diaľkovo.

Programy umyvárne
Štandardné programy umyvárne

Umývanie penou
Podstatou prvého programu je to, aby sa naniesol špeciálny umývací
prostriedok s použitím zmäkčenej zohriatej vody.

Oplachovanie
V druhom programe je nevyhnutné starostlivo zmyť umývací prostriedok z
karosérie auta studenou tlakovou vodou.

Voskovanie
Tretí program zahŕňa nanesenie vosku na povrch karosérie spolu so
zmäkčenou vodou, čo umožňuje vode voľne stekať. Pravidelné používanie
tohto programu vytvára ochrannú vrstvu na laku auta, čím ho chráni pred
agresívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Leštiaci oplach
Posledný štvrtý program - zahŕňa opláchnutie karosérie demineralizovanou
vodou, ktoré zaručí, že karoséria automobilu bude mať lesk bez škvŕn, šmúh a
tiež sa odstráni nevyhnutnosť sušiť a utierať auto.

Doplnkové programy umývania

Umývanie kefou
Umožňuje odstránenie hrubých nečistôt vďaka využitiu kefy s prírodnými
štetinami, teplou zmäkčenou vodou a šampónom.

Turbo kefa
Program značne uľahčuje odstránenie silno znečisteného povrchu karosérie
s pomocou hustej aktívnej peny a kefy s prírodnými štetinami.

Turbo pena
Program značne uľahčuje odstránenie silno znečisteného povrchu karosérie
s pomocou hustej aktívnej peny.

Sušenie
Umožňuje vysušiť auto na stanovišti umyvárne s pomocou stlačeného
vzduchu, ktorý prúdi cez ľahkú elastickú rúrku, ukončenú s jednoducho
nastaviteľnou tryskou.

Umývanie diskov
Umývanie špeciálnym chemickým prostriedkom, ktorý umožňuje odstrániť
z diskov pevné nečistoty, ktoré sa tvoria pri opotrebovaní brzdových čeľustí.
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Platobné systémy
Platobné systémy
Na základe skúseností získaných na východných trhoch sme vybavili naše
zariadenia mincovníkmi, ku ktorým je možné doinštalovať doplnkové
zariadenie na rozmieňanie peňazí, čim sa zlepšuje kvalita obsluhy klientov
a zvyšuje sa kapacita umyvárne.

Platobné kľúče

Osobná karta

Žetóny

Naše umyvárne sú štandardne vybavené systémami s možnosťou
bezhotovostnej platby, ku ktorým patria: platobné kľúče eurokey alebo world
key, ich čítačka a dobíjanie. Tento systém umožňuje uskutočňovať rôzne
reklamno-marketingové kampane, ako promo akcie a zľavy pre stálych
klientov.

Riadiaci pult
Na každom stanovišti je samostatný riadiaci pult
vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a vybavený
podsvietenými dotykovými tlačidlami s LED
technolódiou pre výber programu umývania. Pre
zobrazenie zostávajúceho času na umývanie je
pult vybavený LCD displejom.

Na samoobslužnej umyvárni je
možné nainštalovať prístroje na
rozmieňanie peňazí. Prístroje
môžu doplnkovo predávať
platobné kľúče, nabíjať ich a tlačiť
potvrdenky.

Solárne kolektory
Naše umyvárne je možné vybaviť inovačným
systémom solárnych kolektorov, ktorý slúži
pre zohrievanie vody. Takýto systém
umožňuje znížiť náklady na prevádzku
umyvárne. Bezdotyková umyváreň vyrobená
v našom závode vybavená solárnym
systémom získala v roku 2010 Hlavnú cenu
Medzinárodnej výstavy Poľskej komory
kvapalných palív vo Varšave.

Vysávač
Doplnkovo ponúkame jeden alebo dva
vysávače na stanovištiach so
samoobsluhou v akomkoľvek farebnom
vyhotovení. Vysávače pracujú v
elektrickej sieti na 220V alebo 380V.
Stacionárne vysávače so samoobsluhou
sú vybavené platobným systémom.
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Výstavy – ceny – prémie
XXI. Medzinárodná výstava „Stacja
Paliw 2014“ Cena prezidenta
Poľskej komory kvapalných palív v
súťaži „Produkt roka 2014“

Hlavná cena Medzinárodnej výstavy „Stacja Paliw
2010“ Lampa prezidenta Poľskej komory kvapalných
palív za bezdotykovú umyváreň EURO-EKOL vybavenú
solárnym systémom.

Pohár majstra palivového priemyslu 2009
XVI. Medzinárodná výstava „Stacja Paliw 2009“
Cena prezidenta Poľskej komory kvapalných palív v
súťaži „Produkt roka 2009“

XV. Medzinárodná výstava „Stacja Paliw 2008“
Cena prezidenta Poľskej komory kvapalných palív
v súťaži „Produkt roka 2008“
Cena „Produkt roka 2007“ za bioočistné stavby

Výstava „Stacja Paliw 2006“ Cena poroty „Prototypy
2006“ za bioočistné stavby uzavretého cyklu

Cena „Produkt roka 2005“ za mobilnú umývaciu kefu

Výstava „Stacja Paliw 2004“ Cena Programového výboru

Počas niekoľkých rokov sa naša firma každoročne zúčastňuje na Medzinárodných odvetvových výstavách. Počnúc
rokom 2004 sa úspech našej účasti potvrdzuje množstvom cien a prémií, ktoré nám boli udelené. Tieto
vyznamenania dokazujú, že kvalita naších produktov je na veľmi vysokej úrovni. Za najdôležitejšie ocenenie,
ktoré sme získali, považujeme Grand-prix XVII. Medzinárodnej výstavy „Stacja Paliw“ v súťaži „Produkt roka
2010“ – Cena prezidenta Poľskej komory kvapalných palív za bezdotykovú umyváreň EURO-EKOL vybavenú
solárnym systémom. Táto cena potvrdila, že sme zvolili správny smer a stala sa pre nás impulzom k ďalšiemu
rozvoju. V ďalšej fáze rozvoja si spoločnosť EURO-EKOL pred sebou vytyčuje nové ciele na posilnenie pozície
spoločnosti – rozširovanie predaja na trhoch východnej Európy a účasť na výstavách v Minsku, Kyjeve,
Moskve, Prahe a Nitre. Našimi oficiálnymi zástupcami na trhoch východnej Európy sú: firma BelAvtoSpa (mesto
Grodno) a firma EURO EKOL RUS (Moskva). Ďalšie krajiny, v ktorých chceme rozvíjať predaj cez našich
obchodných partnerov je Ukrajina, Slovensko a Česká republika. V auguste tohto roku bola na Slovensku
uzavretá zmluva so spoločnosťou JS-service s.r.o (Žilina), ktorá bude zabezpečovať predaj a servis naších
zariadení na Slovensku a v Českej republike.
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Účasť na Medzinárodných výstavách
V priebehu niekoľkých rokov sme sa stali známymi na východných trhoch.
Firma EURO-EKOL má svojich zástupcov v Rusku a Bielorusku.
Účasť na Medzinárodnej výstave AUTOMECHANIKA 2013 v Moskve nám
umožnila prvé predaje našej produkcie na ruskom trhu.
Podobné úspechy sme dosiahli vďaka účasti na Medzinárodnej výstave
MOTORSHOW v Minsku (Bielorusko).
Kladné výsledky tiež očakávame v tomto roku.
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Možné konfigurácie umyvárne

17

Autoumyváreň na kľúč – konzultácia
Pri výrobe každej umyvárne firma EURO-EKOL uplatňuje komplexný prístup. Pritom sa berú do úvahy:
individuálne želania klienta ohľadom umyvárne,
podmienky prevádzkovania zariadenia,
charakteristika miesta výstavby,
požiadavky rôznych miestnych úradov a organizácií.
Spolu s umyvárňou odovzdávame klientovi typový projekt, čo umožňuje podstatne znížiť výdavky na projektovanie. Náš profesionálny
prístup a odborná montáž je zárukou spoľahlivej a bezproblémovej prevádzky Vašej umyvárne!

Odbornosť, spoľahlivosť, presnosť je zárukou obojstranne výhodnej spolupráce!
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