
MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA SULTOF BOX-WASH

Myjnie BOX-WASH stanowią 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 bezdotykowej coś więcej – 
prawdziwe AUTO SPA!

Przy projektowania myjni BOX-WASH zwracaliśmy 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.

Zastosowanie najnowszych technologii w myjniach samoobsługowych 

SULTOF BOX-WASH przyczynia się również do znacznego zmniejszania zużycia wody, 
energii i środków chemicznych, a przez to generuje dodatkowe zyski.

Zależało nam również na ograniczenia do minimum potrzebnej konserwacji i serwisu oraz 
ich uproszczenia i usprawnienia. Oznacza to większe zyski dla właściciela myjni.

Myjnie samoobsługowe SULTOF BOX-WASH oferują największe możliwości pod 
względem konfiguracji wyposażenia oraz liczby programów mycia.

SULTOF BOX-WASH to absolutna czołówka spośród dostępnych na rynku urządzeń. 
Ogromna elastyczność rozwiązań i efekt końcowy mycia widoczny na samochodzie, 



zadowolą najbardziej wymagającego klienta.

 Charakterystyka urządzenia:

• 2-6 stanowisk mycia 
• 7 programów mycia 
• szeroki wybór systemów płatniczych 
• sterownik mikroprocesorowy najnowszej generacji 
• terminal płatniczy w obudowie wiszącej lub stojącej z wyświetlaczem czasu 

(impulsy lub rzeczywisty czas mycia) 
• pompy CAT sterowane zmiennikami częstotliwości (falowniki) 
• panel obsługowy z wielofunkcyjnym wyświetlaczem dotykowym (ustawianie 

parametrów, pełna diagnostyka pracy myjni, sprzedaż, opcje serwisowe, wybór 
ciśnienia i wydatku wody osobno w każdym programie) 

• precyzyjne i niezawodne pompki dozujące środki chemiczne
• zdalna komunikacja internetowa i SMS 
• do zabudowy w rozwiązaniach modułowych i kontenerowych 
• stelaż myjni wykonany ze stali nierdzewnej  

Zadaszenie stanowisk mycia w myjniach samoobsługowych SULTOF BOX-WASH 
stanowią lekkie konstrukcje, tworzące funkcjonalną całość z wyposażeniem technicznym. 
Rozwiązania konstrukcyjne obudów dostosowane są do prostego montażu takich 
elementów wyposażenia myjni jak np. ramiona obrotowe, oświetlenie, panele płatnicze 
oraz instalacje wodne i elektryczne.

Modułowa konstrukcja zabudów pozwala na konstruowanie różnych zestawów, począwszy
od pojedynczego stanowiska mycia po obiekty wielostanowiskowe ułożone równolegle lub 
w formie „domina”. Dzięki temu można w optymalny sposób dobrać konfigurację, w 
stosunku do istniejących wymogów i możliwości terenowych.

Szkielet konstrukcyjny jest wykonany z profili stalowych trawionych i cynkowanych 
ogniowo, celem zabezpieczenia antykorozyjnego. Elementy dachu wykonane są 

z łukowatych profili aluminiowych wypełnionych płytami poliwęglanowymi lub pokryte 
blachą trapezową. Wymiary modułu bazowego wynoszą: 6,00 x 5.00m. Wypełnienie ścian 
stanowiące osłonę przeciw chlapaniu stanowi baner z atrakcyjną grafiką. 

Elementy konstrukcyjne mogą zostać zamaskowane estetycznymi osłonami 
polakierowanymi na wybrany przez klienta kolor. Attyka, będąca ozdobnym otokiem dachu
stanowi dogodne miejsce do umieszczenia napisów, reklam, neonów itp.

Również osłony słupów mogą mieć różny kształt i być atrakcyjnie podświetlone. 


