
Nowe podejście do myjni 
ciśnieniowych





POTRAFIMY ZADOWOLIĆ NAWET 
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH 
KLIENTÓW.

ISTOBAL z dumą prezentuje N J́OYWASH – nową 

generację najbardziej zaawansowanych myjni na rynku. 

Rozwiązania techniczne, dostępne opcje i programy 

mycia, nie tylko przyczynią się do maksymalizacji 

zysków, ale uczynią z twojej myjni coś więcej – 

prawdziwe AUTO SPA!

Podczas projektowania nowych myjni, projektanci 

Istobala zwracali szczególną uwagę na dopracowanie 

najdrobniejszych szczegółów. W efekcie otrzymaliśmy 

rozwiązania, które łączą w sobie nowoczesność

i ciekawe wzornictwo. Dodatkowo są to rozwiązania 

bardzo elastyczne, wśród których każdy znajdzie 

te, które są najbardziej odpowiednie do miejsca                                  

i zasobności kieszeni.



Nowe myjnie są nastawione na osiągnięcie wymiernych 
korzyści i rzeczywistego sukcesu biznesowego.

KONCENTRACJA KORZYŚCI

Zastosowanie najnowszych technologii w myjniach N’JOYWASH przyczynia się 

również do znacznego zmniejszania zużycia środków chemicznych służących do 

mycia różnych typów pojazdów, a przez to generuje dodatkowe zyski.

NOWE TECHNOLOGIE = REDUKCJA KOSZTÓW = 
WYŻSZE ZYSKI

Mycie w myjni N’JOYWASH łączy w sobie przyjemność oraz skuteczność 

zadowalającą nawet najbardziej wybrednych klientów i budującą ich lojalność, 

gwarantując stały wzrost zysków.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ = LOJALNOŚĆ KLIENTÓW = 
WYŻSZE ZYSKI



ISTOBAL = MAKSYMALNA GWARANCJA = WYŻSZE ZYSKI 

Posiadanie myjni N’JOYWASH oznacza również pewność, że stoi za Tobą solidny 

partner.

Firma Istobal – światowy lider w produkcji myjni – zapewnia wszelką pomoc: 

logistyczną, techniczną i handlową w przygotowaniu i przeprowadzeniu inwestycji 

oraz prowadzeniu myjni.

Nowe podejście Istobala do myjni ciśnieniowych polega również na dążeniu do 

ograniczenia do minimum potrzebnej konserwacji i serwisu oraz ich uproszczenia       

i usprawnienia.

Oznacza to większe zyski dla właściciela myjni.

OGRANICZONY SERWIS = MNIEJSZE KOSZTY 
OBSŁUGI = WYŻSZE ZYSKI



PACK
W miejsca, gdzie ze względu na ograniczoną przestrzeń, potrzebne są mniejsze urządzenia, Istobal 

proponuje serię myjni 1-stanowiskowych N’JOYWASH PACK.

Należą do niej dwa modele dające szeroki wybór programów i opcji dodatkowych.

Pomimo kompaktowych rozmiarów seria PACK gwarantuje wysoką jakość mycia i maksymalny zwrot 

z jednego stanowiska.

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ



-3 programy mycia w standardzie: mycie, płukanie, 

woskowanie

-2 dodatkowe programy, jako opcja: piana aktywna                    

i szczotka, super płukanie wodą zdemineralizowaną

-do wyboru kilka pomp ciśnieniowych o różnej mocy                

i wydatku wody

-różne systemy płatnicze

-zabudowa szafy dostępna w wersji lakierowanej lub ze stali 

nierdzewnej

-opcjonalny moduł demineralizatora 5.000 l/dobę

-5 programów mycia w standardzie

-kombinacja programów ze średnim i wysokim ciśnieniem

-opcjonalnie oprysk felg

-opcjonalnie piana kolorowa na szczotkę

-wyświetlacz LCD

-opcjonalny moduł zmiękczający wodę

4CA1500

4CA2100



PROSTOTA I EFEKTYWNOŚĆ

Nowy model myjni ACCESS to urządzenie wielostanowiskowe, oferujące efektywne 

mycie przy użyciu 4 programów mycia.

Moduł ACCESS, pomimo zwartej kompaktowej zabudowy, posiada wszystkie 

podstawowe funkcje, gwarantujące wysokiej jakości mycie.



ACCESS

- 2-4 stanowiska mycia

- do 4 programów mycia

- zabudowa modułowa lub kontenerowa

- standardowe programy: mycie szamponem, 

płukanie, woskowanie, nabłyszczanie

- system płatniczy mechaniczny lub 

elektroniczny

- podstawowy panel sterowniczy

NOWE CECHY 

• Nowy stelaż w zabudowie 
pionowej

• 7 dostępnych modeli 
pomp

• Panel obsługowy z 
wyświetlaczem

•Terminal płatniczy ACCESS



Myjnie AVANT to nowa generacja urządzeń, oferująca największe możliwości pod 

względem konfiguracji wyposażenia oraz liczby programów mycia.

AVANT to mniejsze zużycie wody i energii, mniejsze zużycie środków chemicznych,              

a jednocześnie niezrównana jakość mycia, dzięki najnowocześniejszej technologii.

AVANT to absolutna czołówka spośród dostępnych na rynku urządzeń. Ogromna 

elastyczność rozwiązań i efekt końcowy mycia widoczny na samochodzie, zadowolą 

najbardziej wymagającego klienta.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA I NAJWIĘKSZE MOŻLIWOŚCI



AVANT

-2-8 stanowisk mycia

-do 8 programów mycia

-szeroki wybór systemów płatniczych

-terminal płatniczy AVANT w obudowie wiszącej lub 

stojącej z wyświetlaczem LCD

-pompy sterowane zmiennikami częstotliwości

-panel obsługowy z wielofunkcyjnym wyświetlaczem 

dotykowym

-środki chemiczne podawane niezależnie dla każdego 

modułu stanowiskowego

-zdalna komunikacja



NOWE CECHY

• zabudowa modułowa                 
i kontenerowa

• wydłużona żywotność pomp
i siników oraz zmniejszone 
zużycie prądu, dzięki 
zastosowaniu przetworników 
trójfazowych

• zintegrowany moduł 
hydrauliczny pracujący pod 
niskim ciśnieniem – oddzielnie 
dla każdego stanowiska

•tworzywa odporne 
na działanie środków 
chemicznych

• ergonomiczna konstrukcja 
zapewniająca szybszą instalację 
i łatwiejszy serwis

• filtry chroniące pompy i 
uszczelnienia

• elementy narażone na 
drgania przeniesione na 
stelaż modułu

• 3 poziomy ciśnień do 
wyboru na poszczególnych 
programach

• terminal płatniczy 
AVANT z wyświetlaczem 
LCD

• nowy dozownik proszku z 
systemem zapobiegającym 
bryleniu



AVANT

- Mycie gorącą wodą z szamponem

- Płukanie wodą z sieci

- Woskowanie

- Super płukanie wodą zdemineralizowaną

- Szczotka i piana aktywna

- Szczotka i piana aktywna AVANT (super gęsta)

- Piana wielokolorowa COLORFUSION

- Piana jednokolorowa MASTER FOAM

- Wstępny oprysk chemiczny – lanca myjąca

- Oprysk felg – oddzielna lanca

- Wstępny oprysk chemiczny – tzw. skandynawski

- Wosk wcierany na gorąco

- Suszenie

13 DOSTĘPNYCH PROGRAMÓW MYCIA
Żaden inny producent myjni nie oferuje tak dużej liczby programów, jak Istobal w myjniach AVANT. 

Wśród 13 dostępnych programów znajdują się programy podstawowe, jak i takie, które mają 

znaczenie marketingowe jak np.: piana kolorowa czy wosk wmasowywany.

AVANT to najlepszy wybór, gdy chcesz zyskać lojalność klientów i zapewnić sobie maksymalny zysk 

z każdego mycia.

Do każdego stanowiska można wybrać maksymalnie 8 programów spośród następujących:



MODULBOX to nowe rozwiązanie myjni modułowych, gdzie wyposażenie zostało funkcjonalnie 

zamknięte w przestrzeni kompaktowego stalowego kontenera, który łatwiej dopasować do miejsca

o ograniczonej powierzchni.

UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ

- Moduł bazowy 1x1 m może być rozbudowany do wielkości 4x1 m

- Kontener stanowi w pełni niezależną jednostkę obejmującą system grzewczy i uzdatnianie wody

- Wersje wykończenia to stal cynkowana i lakierowana lub nierdzewna



SYSTEMY UZDATNIANIA WODY – 
TROSKA O ŚRODOWISKO

JAKOŚĆ WODY TO KLUCZ DO SKUTECZNEGO MYCIA

Jedną z naczelnych zasad firmy Istobal, jako producenta myjni, jest maksymalna dbałość                  
o środowisko. Oferta obejmuje szeroki wybór systemów uzdatniania wody tj. demineralizatory 
o największej na rynku wydajności oraz zmiękczacze dobrane optymalnie do zapotrzebowania, 
a także elementy oczyszczalni ścieków.

Rozwiązania Istobala w zakresie oczyszczania ścieków są korzystne zarówno pod względem 
biznesowym, jak i bardzo innowacyjne, przez co na pewno przekonają nawet najbardziej 
nastawionych proekologicznie klientów.

UWAGA: Istobal zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń do oferowanych produktów
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ISTOBAL, S.A.
Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L’Alcúdia (Valencia) Spain
T +34 962997940   •   F +34 962997991
istobal@istobal.com • www.istobal.com


