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PRÍBEH  
EUROWASH
Eurowash Sp. z o.o. – sme výrobca moderných 
bezdotykových umývačiek. Naše sídlo sa nachádza  
v Sobolewe pri Białegostoku. Počiatky činnosti 
datujeme do roku 2007 spoločne so začatím prác 
majiteľom spoločnosti, Sylwestrom Załuskom, na 
technológiách používaných pri výrobe bezdotykovej 
umývačky. Spoločnosť sme vytvorili v apríli 2015.

Naším hlavným cieľom a poslaním je 
uspokojovať potreby investorov a byť 
najlepším výrobcom samoobslužných 
bezdotykových umývačiek v Európe 
a vo svete. Smerujeme k formovaniu 
silnej, celonárodnej, na svetové trhy 
vstupujúcej značky prostredníctvom 
nadväzovania pevných vzťahov s 
obchodnými partnermi. Túžime 
našim zákazníkom zaistiť maximálne 
uspokojenie a spokojnosť s investíciou, 
ako je stavba bezdotykových umývačiek.
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Začatie činnosti 
majiteľom 
na trhu 
bezdotykových 
umývačiek

Vznik značky  
a loga Eurowash

Začatie expanzie na 
východné trhy 

Prvá bezdotyková 
umývačka v Moskve, 
inovatívne technológie 
umytia turbopenou pod 
vysokým tlakom

Viac ako 30 
umývačiek v Poľsku, 
zavedenie hybridnej 
technológie umytia áut 
mikropráškom a penou

Zmena statusu  
firmy na  
Eurowash Sp. z o.o.

Viac ako 70  
umývačiek  
v Poľsku a Európe

V porovnaní s 
predchádzajúcim 
rokom zdvojnásobenie 
zamestnanosti

Otvorenie a začatie 
činnosti v novom 
sídle v Sobolewe pri 
Białegostoku

Viac ako 300 
umývačiek  
v Poľsku a Európe

Rozšírenie  
výrobnej haly
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KALENDÁRIUM



10 11

EUROWASH 
DNES
V Eurowash Sp z o.o. sa špecializujeme na stavbu moderných 
bezdotykových umývačiek. Hlavným profilom našej činnosti je 
komplexná realizácia investície od projektu, cez stavbu prístrešku, 
profesionálnych podláh, montáž umývacej techniky po záručný  
a pozáručný servis.

Našou prioritou je dodávať zákazníkom vysokokvalitné 
technologické riešenia založené na čo možno najlepšom pomere 
kvality a ceny. Ako firma Eurowash sa tešíme upevnenej pozícii 
v čele firiem vo svojom odbore, vďaka čomu môžeme našim 
zákazníkom ponúknuť bezpečnosť investície počas každej jej 
fázy a spoľahlivosť dodávaných riešení.

Všetky naše činnosti sa zameriavajú na tvorbu stálych  
a dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi a obchodnými 
partnermi. Základom úspechu a našou najväčšou silou  
je kvalifikovaný a dobre preškolený tím zamestnancov, 
bez ktorých by sme neboli na mieste, na ktorom sa dnes 
nachádzame.

14   
rokov skúseností, ktoré máme so stavbou umývačiek 

40   
zamestnaných pracovníkov 

80   
realizovaných umývačiek ročne 

90   
dní trvá priemerne stavba umývačky 

2 200   
metrov štvorcových výrobno-administratívnej 
plochy, ktorými disponujeme 

60 000   
zlotých ročne utrácame za školenie členov  
nášho tímu 

6 000 000   
zlotých určíme na rozvoj firmy počas  
najbližších 3 rokov
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Disponujeme výskumno-vývojovým oddelením a bohatým strojovým parkom vybaveným 
profesionálnymi zariadeniami na rezanie, zváranie a montáž našich technológií.

PROJEKTOVANIE

Po podpísaní zmluvy na základe 
technickej špecifikácie naši špecialisti 

pripravia technickú dokumentáciu 
umývačky. Na tomto základe vedia 

výrobné oddelenia, v akej konfigurácii 
presne má byť umývačka vyrobená. 
Po ukončení tejto fázy sa pripravená 
dokumentácia dostane k vedúcim 

výroby.

PLÁNOVANIE

Kľúčovým prvkom pre plánovanie 
výroby je termín dodania umývačky 

pre zákazníka a stupeň pripravenosti 
zákazníka na prevzatie umývačky.  

Na tomto základe so zodpovedajúcim 
predstihom vedúci výroby plánujú 

jednotlivé fázy výroby.

VÝROBA V ODDELENÍ  
OBRÁBANIA OCELE

Po prijatí technickej dokumentácie 
vedúci obrábania ocele v súlade s plánom 

začne realizáciu prvkov nevyhnutných 
pre výrobu umývačky. Počas tejto fázy 

vznikajú zo surovín, ako je plech, profily 
a rúrky, pri procesoch rezania, zvárania, 

ohýbania a sústruženia prvky nevyhnutné 
na vytvorenie umývačky. Po zhotovení 
všetkých nevyhnutných prvkov sa tieto 

dostanú do oddelenia montáže umývačky.

VÝROBA UMÝVAČKY

Po prijatí informácií od vedúceho 
výroby oceľových obrobkov  

o termíne realizácie nevyhnutných 
prvkov vedúci výroby umývačky 
umiestni výrobu umývačky do 
plánu výroby a montáže. Tu je 

zhotovená umývačka pripravená na 
montáž u zákazníka.

TESTOVANIE

Po vyrobení je umývačka 
podrobená celému radu testov 

na diagnostickom stanovišti. 
Počas tejto fázy sa kontroluje 
zhoda vyrobenej umývačky so 

špecifikáciou zákazníka a kontroluje 
sa fungovanie jednotlivých funkcií 
umývačky. Vďaka tomu vieme, že 

umývačka odchádza k zákazníkovi 
úplne v poriadku a v zhode s jeho 

očakávaniami.

MONTÁŽ A ROZBEH  
U ZÁKAZNÍKA

Potom, čo od zákazníka dostaneme 
potvrdenie, že je pripravený 

prevziať umývačku, naši technici 
dodajú všetky nevyhnutné prvky na 
zákazníkom uvedené miesto, urobia 

montáž, rozbeh a preškolenie 
obsluhy umývačky.

VÝROBNÝ  
ZÁVOD
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Hlásenia sú odovzdávané telefonicky, mailom alebo prostredníctvom formulára na našich 
stránkach www.eurowash.pl/serwis. Po prijatí informácií vedúci servisu kontaktuje zákazníka  
s cieľom stanoviť vhodný termín riešenia problému alebo pomôže na diaľku. 

Vďaka servisným technikom rozmiestneným v rôznych regiónoch Poľska a podpore servisu  
z centrály firmy sme schopní našim zákazníkom zaistiť najvyššiu kvalitu servisnej obsluhy.

Vedúci servisu
Mateusz Filipowicz

Náš servis je dostupný  
7 dní v týždni. 

„

ZÁRUČNÁ A POZÁRUČNÁ 
OBSLUHA

TECHNICKÁ 
PODPORA

DISPONIBILITAEFEKTÍVNY 
KONTAKT

SPRÁVY  
O ČINNOSTI

SERVIS
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Vďaka ďaleko siahajúcej vízii majiteľov firmy sústredenej na udržateľný rozvoj a investície do budúcnosti sa 
firma stále a dynamicky rozvíja, čo potvrdzujú firme Eurowash udelené tituly Gazela byznysu v roku 2020, 
kedy obsadila 4. miesto v Podleskom vojvodstve, a ocenenie na stránkach Forbesu v XXI. ročníku Diamantov 
Forbesu.

S využitím európskych fondov a programov v priebehu najbližších 3 rokov firma Eurowash zainvestuje viac 
než 6 mil. zlotých do rozvoja firmy a svojich produktov a tiež do nových technológií, ktoré nám a našim 
zákazníkom umožnia ešte efektívnejšie využívať dostupné zdroje.

Majiteľ  Eurowash
Sylwester Załuska

Neustále investície umožňujú 
ďalší rozvoj našej technológie 
umytia a, čo sa s tým spája, 
neustále nové, inovatívne 
riešenia.

„

EUROWASH ZAJTRA



u   
stabilizované  

PODNIKANIE
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Musíme mať na pamäti, že rozhodnutie o stavbe umývačky je 
investícia, ktorá by sa mala vrátiť a generovať zisky.

Jedným z kľúčových faktorov spoluutvárajúcich úspech investície 
je výber správneho partnera, ktorý nás bude v podnikaní 
sprevádzať.

VÝBEROM EUROWASH SI ZAISTÍTE  
ZÁRUKU ÚSPECHU!

SPOĽAHLIVÝ  
OBCHODNÝ  
MODEL
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Ponúkame komplexnú službu 
výroby umývačky spoločne  
s podporou pri navrhovaní  

a získavaní povolení.

Máme na sklade široký výber 
sortimentu náhradných dielov pre 

bezdotykové umývačky.

Väčšinu prvkov, z ktorých sa skladá 
umývačka, vyrábame sami, vďaka 

čomu máme kontrolu nad kvalitou  
a termínmi realizácie.

Investujeme viac ako 60 tis. ročne na 
školenia personálu, a tým do našej 
budúcnosti, čo našim zákazníkom 

zaručuje, že ich budeme sprevádzať 
dlhé roky.

Máme niekoľko rokov skúseností  
s investíciami tohto typu, vďaka 
čomu zaisťujeme bezpečnosť 
investície počas každej jej fázy.

Ku každému zákazníkovi 
pristupujeme ako k partnerovi, 

vďaka čomu môžeme získať 
odporúčania na ďalšie kontrakty.

Zaisťujeme komplexnú servisnú  
a popredajnú obsluhu vďaka servisu 

oddelenému od výroby a ľuďom 
určeným pre zákaznícku obsluhu.

Zaisťujeme servisnú  
a popredajnú záruku.

PREČO EUROWASH



r   
náhľad 

INVESTIČNÉHO PROCESU 
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V Eurowash nám záleží na 
nadviazaní partnerského vzťahu 
so zákazníkom. Nezabúdajte, že 
vaša spokojnosť je náš úspech.

VÁŠ PODNIKATEĽSKÝ  
CIEĽ

Nami vyvinutý investičný proces je výsledkom dlhoročných 
skúseností. Naši zástupcovia podporujú zákazníkov počas každej jeho 
fázy. Vďaka tomu postupne, krok za krokom, s nami dosahujete svoj 
podnikateľský cieľ. Podpora špeciálne určeného konzultanta vám 
uľahčí vedenie podnikania v oblasti bezdotykovej umývačky. 

Vedúca oddelenia predaja 
Anna Kraszewska

V Eurowash zaisťujeme 
podporu počas každej etapy 
investície.

„

„
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OZNÁMENIE ZÁMERU 
INVESTÍCIE A URČENIE 
LOKALIZÁCIE PARCELY

Poradenstvo  
s vhodnosťou vybranej 
lokalizácie z hľadiska 

investície.

PREVZATIE A ŠKOLENIE  
Z OBSLUHY

Preškolenie investora 
v oblasti prevádzky 

umývacieho objektu.

PREDLOŽENIE PONUKY 
NA VYBRANÝ DRUH 

UMÝVAČKY

Predebatovanie zákazníkom 
zvolenej ponuky  

a predloženie možných 
doplňujúcich volieb.

NAHLÁSENIE UMÝVAČKY 
NA KOLAUDÁCIU

Potvrdenie a prevzatie 
objektu stavebným 

inšpektorom.

STAVEBNÉ POVOLENIE 
A ZASIEŤOVANIE 

INVESTOROM

Získanie všetkých  
dokladov nevyhnutných  
pre začatie investičných 

prác.

PREVZATIE OBJEKTU 
INVESTÍCIE

Odovzdanie a prevzatie 
objektu investorom a začatie 

používania.

ZAČATIE  
STAVBY

Spevnenie podláh  
stanovíšť umytia, 

zasieťovanie, montáž 
prístreškov, reklamnej atiky, 

inštalácia umývacej techniky.

ZÁRUČNÁ  
A SERVISNÁ OBSLUHA

Dodanie umývacej 
chémie a technická 

obsluha.

PRIEBEH  
INVESTIČNÉHO  
PROCESU



o   
zodpovedajúce  

PODMIENKY
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Na stavbu vlastnej bezdotykovej umývačky je nevyhnutný zodpovedajúci pozemok. Umývačka môže byť postavená na 
parcele, ktorá je majetkom investora, rovnako ako na prenajatom pozemku. V prípade prenájmu sú kľúčové príslušné 
ustanovenia v nájomnej zmluve, ktoré umožňujú investorovi bezpečné podnikanie. Nesmieme zabúdať, že pre stavbu 
umývačky musia byť splnené administratívne nároky – parcela musí mať charakter určený pre služby alebo výstavbu  
a služby. 

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI JE POTREBNÉ VYBAVIŤ NEVYHNUTNÉDOKLADY  
A POVOLENIA, AKO SÚ:

 
• architektonicko-stavebný projekt (u Eurowash možno zakúpiť projekt na adaptáciu)

• územný plán alebo vydané podmienky zástavby

• povolenia na stavbu bezdotykovej umývačky

• v niektorých regiónoch je nevyhnutná príprava ďalšej dokumentácie a získanie ďalších povolení (napr. príprava 
vodohospodárskeho prieskumu alebo správy o dopade na životné prostredie)

• umožnenie pripojenia príslušných energií nevyhnutných na správnu prevádzku umývačky 
 
V závislosti na administratívnych požiadavkách a zložitosti projektov môže čas získavania administratívnych povolení 
trvať aj niekoľko týždňov. Začatie prác prebieha potom, čo stavebné povolenie nadobudne platnosť.

ZHROMAŽĎOVANIE DOKLADOV



w   
požiadavky 

TECHNICKÉ
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Pripojenie siete

Celkový príkon

Výkon kotla (kvapalina, prášok)

Spotreba vody

Tlak vody na výstupe

Výstupný tlak z pištole

Spotreba plynu

Spotreba oleja

Pripojenie siete

Celkový príkon

Výkon kotla (kvapalina, prášok)

Spotreba vody

Tlak vody na výstupe

Výstupný tlak z pištole

Spotreba plynu

Spotreba oleja

Pripojenie siete

Celkový príkon

Výkon kotla (kvapalina, prášok)

Spotreba vody

Tlak vody na výstupe

Výstupný tlak z pištole

Spotreba plynu

Spotreba oleja

380 V - 50 Hz - 32 A

12 kW - 16 kW

25 kW - 45 kW

1,8 m3/h

3 - 5 Bar

30 - 130 Bar 

2,5 m3/h - 5,0 m3/h

1,7 l/h - 3,4 l/h

380 V - 50 Hz - 40 A

16 kW - 22 kW

25 kW - 55 kW

2,6 m3/h

3 - 5 Bar

30 - 130 Bar 

2,5 m3/h - 6,0 m3/h

3,0 l/h - 5,2 l/h

380 V - 50 Hz - 63 A

21 kW - 28 kW

35 kW - 70 kW

3,7 m3/h

3 - 5 Bar

30 - 130 Bar 

4,0 m3/h - 7,0 m3/h

4,0 l/h - 7,0 l/h

2 Stanovište
Technické podmienky

3 Stanovište
Technické podmienky

4 Stanovište
Technické podmienky

TECHNICKÉ POŽIADAVKY A ODPORÚČANÉ ROZMERY PARCIEL

380 V - 50 Hz - 73 A

24 kW - 32 kW

45 kW - 98 kW

4,4 m3/h

3 - 5 Bar

30 - 130 Bar 

4,5 m3/h - 10,0 m3/h

5,1 l/h - 8,2 l/h

380 V - 50 Hz - 73 A

28 kW - 38 kW

60 kW - 120 kW

5,1 m3/h

3 - 5 Bar

30 - 130 Bar 

6,0 m3/h - 12,0 m3/h

6,2 l/h - 9,5 l/h

380 V - 50 Hz - 73 A

38 kW - 45 kW

80 kW - 140 kW

6,5 m3/h

3 - 5 Bar

30 - 130 Bar 

8,0 m3/h - 15,0 m3/h

8,4 l/h - 12,5 l/h

5 Stanovište
Technické podmienky

6 Stanovište
Technické podmienky

8 Stanovište
Technické podmienky

* Všetky rozmery na výkresoch sú uvedené v mm 

Pripojenie siete

Celkový príkon

Výkon kotla (kvapalina, prášok)

Spotreba vody

Tlak vody na výstupe

Výstupný tlak z pištole

Spotreba plynu

Spotreba oleja

Pripojenie siete

Celkový príkon

Výkon kotla (kvapalina, prášok)

Spotreba vody

Tlak vody na výstupe

Výstupný tlak z pištole

Spotreba plynu

Spotreba oleja

Pripojenie siete

Celkový príkon

Výkon kotla (kvapalina, prášok)

Spotreba vody

Tlak vody na výstupe

Výstupný tlak z pištole

Spotreba plynu

Spotreba oleja

166
0021600

13600

3000

5000

166
00

26600

18600

3000

5000

166
00

51600

43600

3000

5000
166

00

41600

33600

3000

5000166
00

36600

28600

3000

5000166
00

31600

23600

3000

5000
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sortiment 
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Na karosérii nezostávajú 
šmuhy ani stopy po vode. 
Technológia Eurowash  
je tiež vybavená pokročilým 
systémom proti zamrznutiu, 
ktorý pracuje dokonca  
aj v tých najťažších 
podmienkach.

Vo svojich konštrukciách využívame prvky z nehrdzavejúcej ocele 
v dávkovačoch mikroprášku, pultoch a konštrukčných rámoch. 
Dávkovanie umývacej chémie a vosku umožňujú tlakové miešače 
Dosatron. Umývací prášok sa sype do špeciálneho zásobníka  
z nehrdzavejúcej ocele, z ktorého sa dávkuje do nádrže s horúcou 
vodou, čím vzniká homogénny roztok. Tekutá chémia je podávaná 
priamo mechanickými dávkovačmi do pretekajúcej vody.

Voliteľne existuje možnosť využitia elektronických dávkovačov. Voda 
použitá na leštenie áut podstupuje proces reverznej osmózy, kedy je 
očistená od všetkých minerálnych zložiek.

AKO TO FUNGUJE

Technológ Eurowash
Tomasz Perkowski

Technológia od Eurowash  
je systém, ktorý efektívne  
a ekonomicky zvyšuje  
účinnosť a efektivitu 
pôsobenia. 

„

„
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KONTAJNEROVÉ UMÝVAČKY

Kontajnerová umývačka je kompletné zariadenie určené na montáž 
v technickej miestnosti. Takou miestnosťou môže byť špeciálne 
postavený kontajner alebo vydelené miesto v budove. Umývacia 
technika je zabudovaná na ráme z nehrdzavejúcej ocele, na ktorom 
je umiestnený riadiaci systém.

MODULÁRNE UMÝVAČKY

Modulárna umývačka je voľne stojace zariadenie zhotovené  
v nehrdzavejúcom korpuse. Vo vnútri korpusu sa nachádzajú všetky 
súčasti umývačky a ovládanie.

TECHNOLÓGIA
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DRUHY REKLAMNÝCH ATÍK

CLASSIC 
 
• Konštrukcia z pozinkovanej ocele
• Strecha z trapézového plechu alebo 
polykarbonátu
• Osvetlenie umývacích stanovíšť LED 
lampami
• Reklamné bannery s farebnou potlačou 
(navrhnutou individuálne)
• Atika z hliníkového plechu, práškovo 
lakovaného alebo dibondu
• Podsvietené nápisy
• Súprava rúrok a príslušenstvo pre 
usporiadanie odtoku dažďových zrážok

LIGHT 
 
• Konštrukcia z pozinkovanej ocele
• Strecha z trapézového plechu alebo 
polykarbonátu
• Osvetlenie umývacích stanovíšť LED 
lampami
• Reklamné bannery s farebnou potlačou 
(navrhnutou individuálne)
• Atika z hliníkového plechu, práškovo 
lakovaného alebo dibondu
• Podsvietené nápisy a obrysové 
podsvietenie atiky okolo okraja
• Súprava žľabov a príslušenstvo pre 
usporiadanie odtoku dažďových zrážok

PRO EUROWASH 
 
• Konštrukcia z pozinkovanej ocele
• Strecha z trapézového plechu alebo 
polykarbonátu
• Osvetlenie umývacích stanovíšť
LED lampami
• Reklamné bannery s farebnou potlačou 
(navrhnutou individuálne)
• Atika z hliníkového plechu, práškovo 
lakovaného alebo dibondu
• Podsvietené nápisy a podsvietené 
trojrozmerné rohy
• Obložené stĺpy s LED podsvietením
• Súprava rúrok a príslušenstvo pre 
usporiadanie odtoku dažďových zrážok

NEW DESIGN 
 
• Konštrukcia z pozinkovanej ocele
• Strecha z trapézového plechu alebo 
polykarbonátu
• Osvetlenie umývacích stanovíšť
LED lampami
• Reklamné bannery s farebnou potlačou 
(navrhnutou individuálne)
• Moderná atika z dibondu
• Podsvietené nápisy
• Obložené, rovinne podsvietené stĺpy
• Súprava žľabov a príslušenstvo pre 
usporiadanie odtoku dažďových zrážok

MOŽNOSTI PERSONALIZÁCIE 
 
• Možnosť obloženia stĺpov,
pri každom druhu atiky
v ľubovoľnom množstve
• Možnosť vizuálnej personalizácie 
vybraného návrhu atiky
• Príprava grafickej podoby 
reklamných bannerov

+
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ŠTANDARDNÝ

DOPLŇUJÚCEPOPIS UMÝVACÍCH 
PROGRAMOV

ZÁKLADNÉ UMÝVANIE 
 
Umývanie pod vysokým tlakom (do 130 barov) teplou zmäkčenou vodou s práškovým detergentom. 
Efektívne odstraňuje odolné nečistoty.

VOSKOVANIE 
 
Nanášanie vosku mäkkou teplou vodou s nanopolymérom. Voskovanie umožňuje ochranu laku pred 
opätovným znečistením.

OPLACHOVANIE 
 
Oplachovanie čistou studenou vodou pod vysokým tlakom. Voda je zmäkčená a zbavená všetkých 
pevných frakcií.

LEŠTENIE 
 
Umývanie demineralizovanou vodou zbavenou nežiaducich minerálov vďaka procesu reverznej 
osmózy. Vďaka tomuto programu po umytí na aute nezostávajú stopy po vode a škvrny, auto nie je 
potrebné utierať.

PREDUMYTIE 
 
Nové inovatívne riešenie. Bolo odstránené omeškanie 
pri prepínaní programov. Umytie chémiou s vysokou 
koncentráciou, bezpečnou pre plastové a lakované 
diely, ktorá má za úlohu podporiť umytie silných 
nečistôt, okrem iného hmyzu a prachu z brzdových 
doštičiek. 

KEFA 
 
Pomáha odstrániť odolné nečistoty. 
Nadstavec z prírodného vlákna je bezpečný 
pre lak.

TURBO PENA 
 
Technológia spočívajúca v pokrytí auta 
povlakom z hustej peny, ktorá je vytvorená na 
zmäkčenie pevných nečistôt a starého prachu. 
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POPIS TECHNOLÓGIE

SYSTÉM PRÍVODU VODY 
 
Vstupný filter s vysokou výdatnosťou. Je čistený 
účinnou metódou spätného oplachovania bez 
nutnosti snímať kryt. Má opakovane použiteľnú 
filtračnú vložku a vysokokvalitný samočistiaci 
filter.

SYSTÉM PRÍVODU A DÁVKOVANIA CHÉMIE 
 
• Prášok a chémia sa sypú do špeciálneho zásobníka  
z nehrdzavejúcej ocele, z ktorého sa dávkuje do nádrže s horúcou 
vodou, čím vzniká homogénny roztok. 

• U dávkovačov tekutej chémie je roztok privádzaný mechanickými 
dávkovačmi priamo do pretekajúcej vody. Dávkovanie závisí na 
množstve pretekajúcej vody. Voliteľne existuje možnosť využitia 
elektronických dávkovačov. Dávkovanie je priamo úmerné 
pretekajúcej vode. 

• Elektronické dávkovače na tekutú chémiu. Dávkovanie je 
ovládané počítačom umývačky. Dávkovanie je úmerné k spusteniu 
daného programu na stanovištiach umývačky.

SYSTÉM REVERZNEJ OSMÓZY 
 
Obsahuje priemyselné rozvody na demineralizáciu 
vody a nádrž. Počas priechodu systémom 
reverznej osmózy je voda očisťovaná od všetkých 
minerálnych zložiek. Na karosérii nezostávajú 
šmuhy ani stopy po vode. Spätný odber, tzv. 
koncentrát tejto vody, môže byť rekuperovaný  
a použitý na umytie chémiou.

VYSOKOTLAKOVÉ ČERPADLÁ 
 
Vysokotlakové čerpadlá špeciálne pripravené pre prácu 
na bezdotykovej umývačke s utesnením odolným proti 
najagresívnejšej chémii. Čistenie do 200 barov, výdatnosť  
do 15 l/min.

SYSTÉM ZMÄKČOVANIA VODY 
 
Dvojstĺpový systém nepretržitej činnosti.  
Má za úlohu odstrániť z vody vápenaté soli  
a horčík. To výrazne zvyšuje účinnosť pôsobenia 
chémie.

INDIVIDUÁLNY SYSTÉM KÚRENIA 
 
Dvojfunkčné kotly s dvojitým obehom vody 
zaisťujú teplú vodu na proces umytia a 
vykurovania podlahy. Kotol môže byť napájaný: 
plynom, vykurovacím olejom. Výkon závisí na 
vybranej umývačke.
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DOPLŇUJÚCE MOŽNOSTI  
PRE TECHNOLÓGIU UMYTIA

ODSÁVAČ MINCÍ (ŠTANDARDNÝ 
PRACOVNÝ REŽIM ALEBO PRÁCA  
V UZATVORENOM SYSTÉME)  
 
Odsávač mincí je systém umožňujúci transport  
a bezpečné uloženie vhodených mincí do trezoru.
Technológia je vyvinutá v dvoch variantoch.
Uzatvorená sústava disponujúca systémom 
triedenia mincí do meničky a otvorená sústava 
vybavená jedným všeobecným zaisteným 
zásobníkom, do ktorého padajú všetky mince.

RIADIACI SYSTÉM 
 
Práca zariadenia je ovládaná priemyselnou riadiacou 
jednotkou. Na dotykovom paneli sa zobrazujú 
najpodstatnejšie informácie o práci zariadenia. 

• Trojúrovňový prístup k možnostiam
• Ovládanie práce čerpadiel
• Ovládanie ohrievania podlahy
• Získavanie informácií o aktuálnych príjmoch
• Správa cien a akcií
• Zmena ceny služieb
• Vzdialený prístup cez telefón (internet)

POKROČILÝ SYSTÉM  
PROTI ZAMRZNUTIU 
 
Pri nízkych teplotách riadiaca jednotka PLC 
spúšťa systém proti zamrznutiu, v dôsledku 
čoho dochádza k obehu vody cez vysokotlakové 
hadice. Pri výpadku prúdu sa otvára špeciálny 
elektroventil a voda zo siete je privádzaná 
vysokotlakovou hadicou, čím nie je umožnené, 
aby vo vnútri zamrzla.

DIGITÁLNE OVLÁDANIE APLIKÁCIE PRE 
RIADENIE UMÝVAČKY 
 
Možnosť riadenia podnikania cez internet 
odkiaľkoľvek na svete:
• Obmedzenie počtu osôb potrebných na správu 
umývačky
• Bezpečné používanie vďaka šifrovaniu dát
• Štatistiky pracovných parametrov a príjmov
• Možnosť vedenia zľavových akcií na diaľku
• Úplná kontrola nad umytím a pôsobením chémie
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SAMOOBSLUŽNÁ  
BEZDOTYKOVÁ UMÝVAČKA 
S INOVATÍVNYM SYSTÉMOM UMYTIA PODVOZKU

Firma Eurowash Sp. z o.o. vďaka podpore Európskej únie z Regionálneho operačného programu Podleského vojvodstva 2014-2020  
realizovala projekt „Nová investičná šanca na zlepšenie konkurencieschopnosti a rast zamestnanosti v spoločnosti Eurowash Sp. z o.o.“ 
spočívajúci v rozšírení výrobno-servisnej budovy, zakúpení strojov a výrobných zariadení a zakúpení a montáži fotovoltaickej  
mikroinštalácie. Vo výsledku bol do sortimentu spoločnosti zavedený nový produkt v podobe bezdotykových umývačiek s inovatívnym 
systémom umytia podvozku.V rámci projektu hodláme zaviesť zdokonalený produkt v podobe bezdotykovej umývačky s funkciou umytia 

podvozku. V súčasnosti sa umytie podvozku na bezdotykových autoumývačkách nepoužíva, pretože využitie 
celosezónneho riešenia vyžaduje komplikovanú konštrukciu. Riešenie navrhované Eurowash bude fungovať za 
akýchkoľvek atmosférických podmienok. 

Umytie podvozku na bezdotykovej umývačke Eurowash umožní:

• odstránenie posypovej soli, čo obmedzí koróziu na autách
• odstránenie zvyškov oleja, smoly, mazív, ktoré sa dostávajú do separátora umývačky – kde sú zlikvidované  
a nebudú znečisťovať cesty, krajnice
• odstránenie častíc pôdy (blata), čo povedie k menšiemu znečisteniu na spevnených komunikáciách (asfalt, 
dlažobné kocky, betón)

Umývanie podvozku automobilu bezdotykovou autoumyvárňou je novou možnosťou dostupnou v ponuke 
Eurowash. Na cestách je veľanečistôt, ktoré neovplyvňujú konštrukčné prvky automobilu. Bahno, piesok alebo 
soľ sa hromadia nielen na tele, ale aj na podvozku automobilu. Preto je dobré ich pravidelne čistiť, aby nedošlo 
k poškodeniu údržby a protikoróznej ochrany. 
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Majiteľ umývačky prostredníctvom využitia systému Automatického inteligentného vykurovania stanovištných dosiek 
umývačky (AIH) navyše získava:

 
• zníženie nákladov na vykurovaní na 60 %
• automatizáciu procesu vykurovania
• predĺženie životnosti komponentov
• ochranu betónových dosiek pred nadmerným opotrebovaním – odstránenie prechádzania dosky teplotou  
0 stupňov Celzia

Využitie unikátneho systému riadenia vykurovania stanovíšť bezdotykovej umývačky umožní obmedzenú spotrebu 
palív (vykurovacieho oleja alebo plynu) v období nízkych teplôt, nevyhnutných pre ohriatie podláh umývacích 
stanovíšť. Toto riešenie v spojení s veľmi rýchlo postupujúcou digitalizáciou a plným prístupom umývačky Eurowash 
na internet zapadá do východísk industry 4.0.

SAMOOBSLUŽNÁ  
BEZDOTYKOVÁ UMÝVAČKA 

Inovatívne prvky riešenia sú: 

• automatické spúšťanie vykurovania každého stanovišťa umývačky nezávisle
• digitálna regulácia teploty vykurovania majiteľom umývačky
• stabilizácia teploty na umývacom stanovišti
• automatická korekcia teploty vykurovania v závislosti na meniacej sa teplote okolia – vzduchu
• možnosť automatického znižovania parametrov vykurovania dosky stanovišťa v noci
• automatická zmena teploty glykolu zásobujúceho stanoviská umývačky v závislosti na teplote okolia – vzduchu
• autodiagnostika systému a informácie o základných poruchách na obrazovke ovládajúcej umývačku

INTELIGENTNÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE AIH HOTFLOOR SYSTEM 
 
Firma Eurowash Sp. z o.o. vďaka podpore Európskej únie z Regionálneho operačného programu Podleského vojvodstva 2014-2020 
realizovala projekt „Zavedenie novej výrobnej technológie bezdotykovej umývačky s inovatívnym systémom vykurovania umývacích 
stanovíšť“ spočívajúci vo výstavbe výrobno-servisnej budovy spoločne so sociálne-kancelárskou časťou, zakúpení inovatívnych strojov  
a softvéru. Vo výsledku bol uvedený na trh výrobok s unikátnymi vlastnosťami v podobe bezdotykovej umývačky s inteligentným 
systémom vykurovania umývacích stanovíšť.

S INOVATÍVNYM SYSTÉMOM VYKUROVANIA UMÝVACIEHO STANOVIŠŤA
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DRUHY PLATIEB 

VŠETKY NAŠE VÝROBKY MÔŽEME VYBAVIŤ PLATOBNÝM SYSTÉMOM

Platba  
v hotovosti

Bezkontaktné 
platby (pay Pass)

Čítačka kľúčov 
Eurokey

Vydávanie 
bonusových žetónov 

na vysávanie
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DOPLNKOVÉ 
VYBAVENIE

VYSÁVAČE 
 
Samoobslužné vysávače predstavujú skvelé doplnenie vybavenia 
každej umývačky. V našej ponuke nájdete: 

• jednofázové vysávače
• trojfázové
 
Všetky vysávače majú štvormetrový kábel, dýzu a vyznačujú sa vysokým 
sacím výkonom. Vďaka jednoduchej konštrukcii zákazník už počas 
prvého kontaktu so zariadením vie, ako ho používať. Navyše môže 
každý investor dovybaviť ostrovček s vysávačom klepáčom.

JEDNOFÁZOVÉ 
VYSÁVAČE

JEDNOSTANOVIŠTNÝ  
VYSÁVAČ 

Technické údaje:

• Napájanie: 230V/ 50 Hz
• Výkon: max. 2160 Wattov
• Sací výkon: max. 220 mbar; 
max. 5660 l/m
• Veľkosť: výška: 1350 mm,  
šírka: 595 mm, hĺbka: 544 mm

DVOJSTANOVIŠTNÝ  
VYSÁVAČ 

Technické údaje:

• Napájanie: 230V/ 50 Hz
• Výkon: max.: 2160 Wattov x 2
• Sací výkon: max. 220 mbar; max. 5660 l/m
• Veľkosť: výška: 1350 mm,  
šírka: 1037 mm, hĺbka: 544 mm

Vybavenie:

• korpus: nehrdzavejúca oceľ
• platba: mincami, možnosť vybavenia
vysávača platnú kartou alebo euro kľúčom
• elektronický vhadzovací otvor na mince
• pružné nastavenie času
• nádrž z nehrdzavejúcej ocele
• textilný filter
• priemyselná hadica
• plastová dýza
• zásobník na peniaze môže byť zamykaný zvlášť
• polep dostupný na objednávku vo všetkých
odtieňoch RAL
• pripojenie k počítaču umývačky
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JEDNOSTANOVIŠTNÝ 
VYSÁVAČ 

Technické údaje:

• Napájanie: 400V/ 50 Hz
• Výkon: max.: 2200 Wattov 
• Sací výkon: max. 220 mbar;  
max. 5660 l/m
• Veľkosť: výška: 1450 mm,  
šírka: 595 mm, hĺbka: 650 mm

DVOJSTANOVIŠTNÝ  
VYSÁVAČ 

Technické údaje:

• Napájanie: 400V/ 50 Hz
• Výkon: max.: 2200 Wattov x 2
• Sací výkon: max. 220 mbar; max. 5660 l/m
• Veľkosť: výška: 1800 mm,  
šírka: 1050 mm, hĺbka: 650 mm

Vybavenie:

• korpus: nehrdzavejúca oceľ
• platba: mincami, možnosť vybavenia
vysávača platnú kartou alebo euro kľúčom
• elektronický vhadzovací otvor na mince
• pružné nastavenie času
• nádrž z nehrdzavejúcej ocele
• textilný filter
• priemyselná hadica
• plastová dýza
• zásobník na peniaze môže byť zamykaný zvlášť
• polep dostupný na objednávku vo všetkých
odtieňoch RAL
• pripojenie k počítaču umývačky

TROJFÁZOVÉ 
VYSÁVAČE
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MENIČKY KLEPÁČE

CENTRÁLNE DOBÍJANIE STANOVÍŠŤ 

• Korpus z nehrdzavejúcej ocele
• Dve verzie: ako nadstavec na rozmieňanie našej výroby alebo ako samostatné zariadenie inštalované v 
stene kontajnera
• Zariadenie je vybavené terminálom pre bezhotovostné platby displejom a tlačidlami pre výber stanovišťa 
(aktuálne možnosť 1 – 6 stanovíšť)

ROZMIEŇACIE AUTOMATY V RÔZNYCH VERZIÁCH VYBAVENIA   
 
Od najjednoduchších meničiek bankoviek za žetóny bez vrátenia, po zložité, ktoré majú 
možnosť vydávať mince a žetóny a dobíjať kľúče Euro Key.

1. Základná menička 
• Rozmieňa bankovky 10, 20, 50 za jeden druh mincí (obvykle 2 zloté) 
• Možnosť pripojenia k počítaču umývačky

2. Pokročilá menička  
• Možnosť rozmieňania na dve alebo tri mince
• Možnosť dobíjania a predaja predplatených kariet (bezhotovostné transakcie)
• Možnosť inštalácie tlačiarne, vracača bankoviek (napr. 50 zlotých rozmení na 
papierových 4x 10 zlotých a ostatných 10 zlotých vráti v minciach)
• Triedič mincí do meničky (mince z pultov sa dostávajú do meničky, v ktorej sú delené 
na 3 hoppery)
• Všetky meničky majú korpus z nehrdzavejúcej ocele
• Sú vybavené tlačidlami voľby, LCD alebo grafickým displejom
• Vizualizácia je prispôsobená zákazníkovi

KLEPÁČE NA AUTOKOBERČEKY 
 
Ľahko a prakticky sa používajú, pomáhajú udržiavať v čistote miesta určené na 
upratovanie vozidiel. Zvlášť sa odporúčajú na umiestnenie v blízkosti stacionárnych 
vysávačov. Výsuvná, na kľúčik zamykaná zásuvka umožní ľahké odstránenie nečistôt 
nazhromaždených vo vnútri klepáča. Možná verzia s odpadkovým košom.

• Rám z nehrdzavejúcej ocele
• Zásuvka s držiakom otváraná pomocou kľúčika
• Veľkosť: výška: 760 mm, šírka: 460 mm, hĺbka: 260 mm

RÁM NA ČISTENIE KOBERČEKOV 

• Rám z nehrdzavejúcej ocele
• Veľkosť: výška: 1100 mm, šírka: 2500 mm, hĺbka: 260 mm
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PULTOV

PREVEDENIE PULTOV 
 
Každé umývacie stanovište je vybavené pultom pre obsluhu 
umývačky zákazníkom. V súčasnosti ponúkame 2 druhy 
povrchovej úpravy:

• potlač na plexiskle – UV potlač na doske z odolného plastu.  
Toto riešenie zaručuje odolnosť proti mechanickému poškodeniu
• sklo s UV potlačou – technológia, vďaka ktorej si čelá ovládacích 
pultov zachovajú vysokú estetickú úroveň po dlhú dobu 
prevádzky.

BONUS Z PULTU 
 
Chcete vyzvať zákazníkov svojej umývačky na dlhšie umytie? 
Nie je nič jednoduchšie. Vďaka tejto možnosti môže po 
vhodení určitej čiastky za jedno umytie (napr. 10 zlotých) pult 
vydať žetón, napr. na využitie vo vysávači.
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ZARIADENIE NA ČISTENIE ČALÚNENIA  
EUROWASH FOAM-LI  
 
• Má 2 programy: nástrek peny; odsatie peny
• Korpus z nehrdzavejúcej ocele
• Nanášanie peny s pomocou dýzy s kefou
• Sacia hadica s dĺžkou 4,5 m
• Elektronický vhadzovací otvor na mince
• Napätie 400V
• Výkon 2,2 kW
• Výška 1610 mm
• Šírka 720 mm
• Hĺbka 500 mm
• Hmotnosť 113 kg

DISTRIBÚTOR VÔNÍ 4ES 
 
• Korpus z nehrdzavejúcej ocele
• Elektronický vhadzovací otvor na mince
• Systém proti zamrznutiu antifreeze
• 4 programy vôní
• Aplikačná dýza s pružinovou pištoľou
• Napätie 230V
• Výkon 200 W
• Výška 1480 mm
• Šírka 390 mm
• Hĺbka 380 mm
• Hmotnosť 25 kg

ZARIADENIE
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ZARIADENIE NA PRANIE  
AUTOKOBERČEKOV LT 400  
 
• Korpus z nehrdzavejúcej ocele
• Elektronický vhadzovací otvor na mince
• Napätie 400 V, 3-fázové
• Výkon 1,0 kW
• Výška 900 mm
• Šírka 800 mm
• Hĺbka 550 mm
• Hmotnosť 72 kg

DISTRIBÚTOR KOZMETICKÝCH UTIEROK  
PANNOMATIC N 
 
• Distribútor nasiaknutých kozmetických utierok na:
 - čistenie skiel
 - čistenie palubnej dosky
 - čistenie vonkajších líšt
 - suchá utierka
• Systém proti zamrznutiu antifreeze
• Korpus z nehrdzavejúcej ocele
• Elektronický vhadzovací otvor na mince
• Napätie 230V
• Výkon 200 W
• Výška 1560 mm
• Šírka 520 mm
• Hĺbka 400 mm
• Hmotnosť 53 kg

ZARIADENIE NA PRANIE  
AUTOKOBERČEKOV LT 400-B 
 
• Korpus z nehrdzavejúcej ocele
• Bakteriocídna súprava
• Elektronický vhadzovací otvor na mince
• Napätie 400 V, 3-fázové
• Výkon 1,0 kW
• Výška 900 mm
• Šírka 800 mm
• Hĺbka 550 mm 
• Hmotnosť 72 kg

ZÁSOBNÍK PAPIERA DC 
 
• Otváranie spredu
• Korpus z nehrdzavejúcej ocele (montáž na stojato)
• Elektronický vhadzovací otvor na mince
• Napätie 230 V
• Výkon 200 W
• Výška 1560 mm
• Šírka 520 mm
• Hĺbka 400 mm
• Hmotnosť 45 kg

JEDNOSTANOVIŠTNÝ KOMPRESOR EUROWASH  
S HOMOLOGÁCIOU 
 
• Manometer hodnoty tlaku na korpuse a tlačidlá „+”, „-” slúžiace na 
pumpovanie pneumatík
• Vybavený hadicou s koncovkou na pumpovanie
• Korpus z nehrdzavejúcej ocele
• Automaticky navíjaná hadica
• Systém proti zamrznutiu
• Napätie 230V
• Výkon 0,5 kW
• Výška 1320 mm
• Šírka 520 mm
• Hĺbka 400 mm
• Hmotnosť 42 kg

SAMOOBSLUŽNÝ SUŠIČ ASM 
 
• Otváranie spredu
• Korpus z nehrdzavejúcej ocele
• Elektronický vhadzovací otvor na mince
• Otočné rameno
• Základňa otočného ramena
• Koleno spájajúce základňu s ramenom
• Stabilizátor
• Hadica so sušiacou koncovkou
• Napätie 400 V
• Výkon 2,2 kW
• Výška 1320 mm
• Šírka 640 mm
• Hĺbka 400 mm
• Hmotnosť 66 kg
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•  FINANCOVANIE Z VLASTNÝCH ZDROJOV 

•  LÍZING

•  INVESTIČNÝ ÚVER

•  EURÓPSKE DOTÁCIE

FINANCOVANIE

Nie každý investor môže alebo chce financovať celú investíciu z vlastných prostriedkov. 
V súvislosti s tým, že ide o investíciu do podnikania, ktoré má prinášať zisk, je získanie 
financovania zvonku možné a pomerne jednoduché.

Lízing je najčastejšie volenou formou externého financovania investície do umývačky. 
Proces získania financovania sa pri tejto možnosti podobá získaniu bankového úveru.

Investičný úver je jednou z možností financovania investície do umývačky. Ako možnosti 
financovania, tak podmienky získania financovania u tejto možnosti závisia v hlavnej miere 
na finančných možnostiach investora a biznisplánu, ktorý je investor schopný predložiť 
banke.

Európske dotácie – niektorí investori sa rozhodnú pokúsiť získať európske dotácie na 
financovanie investície do umývačky. Tento spôsob financovania závisí do značnej miery na 
regiónoch, kde má byť investícia realizovaná, a aktuálnych a aktívnych programoch pomoci 
v rámci európskych financií.
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Eurowash Ltd
 
ul. Szosa Baranowicka 162
15-509 Sobolewo
+48 858 743 030
office@eurowash.pl
www.eurowash.pl

DIČ (NIP) 5423244835

Obchodné oddelenie
náhradné diely do umývačiek, čistiaca chémia

+48 535 002 713
+48 503 784 609
handel@eurowash.pl

Servis
Vedúci servisu 

Mateusz Filipowicz
+48 696 416 800
serwis@eurowash.pl

Technicko-obchodné poradenstvo
predaj bezdotykových umývačiek na zahraničné trhy

Wojciech Dackiewicz
+48 696 416 700
wojciech.dackiewicz@eurowash.pl

Zahraničná pobočka

Kamior s.r.o. Boženy Nemcovej 1157
093 01 Vranov nad Topľou
+421 907 991 105
obchod@kamior.sk


