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PORTOFOLIU

Am fabricat în:

STRUCTURI METALICE
Structurile sunt proiectate pentru toate zonele țării, având rezistență deosebită la vânt și zăpadă.
Sunt fabricate din profile din oțel zincat și/sau profile din oțel inoxidabil.
Acoperiș din policarbonat.
Pazie perimetrală din Alucobond sau inox.
Cameră tehnică din panouri tip sandwich.
Pereți despărțitori din policarbonat celular sau policarbonat compact tratat UV.
Grinzi de beton acoperite cu inox.
Reclamă luminoasă cu leduri.
Sistem iluminare cu leduri.
Suport din inox pentru spălarea covorașelor

Dimensiuni standard

459 piste de spălare în toată țara montate în
128 de locații, dintre care
36 de locații cu structură metalică

pistă acoperită cu lungime de 6.000 mm, lățime 5.000 mm și înălțime 2.700 mm.
pistă descoperită cu lungime de 6.000 mm, lățime 6.000 mm și înălțime 4.000 mm.
cameră tehnică cu lungime de 5.000 mm, lățime 3.500 mm și înălțime 2.900 mm.

ECHIPAMENTE

ACCESORII

Echipamentele sunt concepute pentru spalarea autoturismelor, motocicletelor,
bicicletelor, vehiculelor comerciale si agricole.

Echipamentele pot fi configurate cu diverse programe:
Detergent cu joasă presiune
Spălare/clătire cu înaltă presiune
Ceară cu joasă presiune
Soluție insecte
Soluție jante
Super spumă
Polish lichid
Perie cu detergent
Spălare sub caroserie
Sistem de tratare a apei cu osmoză inversă
Sistem de plată cu card / cheie de fidelitate
Kit alarme prin SMS
Rack tehnologic din inox.
Pompă de presiune Interpump cu carter nichelat și chiuloasă din inox 15 litri / 200 bari.
Motoare trifazice de 4 kW cu inverter și de 5,5 kW.
Componente din inox.
Sistem dozare detergent și ceară.
Panou electric general dotat cu calculator de bord multifuncțional tip PLC cu soft pentru control, cu afișaj electronic
touchscreen de 7inch care permite: conectarea la internet pentru monitorizarea parametrilor tehnici de la distanță de pe
telefon mobil sau PC, setarea timpilor, contorizarea numărului de jetoane, vizualizarea alarmelor.
Gestionare iluminat la introducerea jetonului.
Sistem anti-îngheț.
Panou de comandă tip coloană din inox cu afișaj LCD de 4,3 sau 7inch pentru afișarea timpilor și informațiilor, cu jetonieră
electronică waterproof și butoane comandă cu touch antivandalism din inox cu led.
Sistem încălzire apă caldă cu posibilitate de conectare la circuitul de încălzire în pardoseală.

Schimbător de jetoane
Supercoin

Aspirator self-service
Economic

Aspirator self-service Smart
4 programe

Aspirator self-service dublu

Distribuitor lavete umede

Chiuvetă cu storcător

NOU

Cosmetică auto self-service cu
noua gamă de produse

Linia

ISTORIC
Expert Clean Com a fost înființată în anul 2004 iar în anul 2005 am fost prima firmă care a implementat în România o linie de
producție în serie a grupurilor pompante pentru spălătorii auto manuale.
În anul 2007, dupa 2 ani de studiu și teste, îndrumați de partenerii din Italia și în colaborare cu o firmă românească de automatizări, am creat propriul soft pentru echipamentele tip Self-Service.
Investind în componente de cea mai bună calitate și ajutați de calitatea detergentului care să curețe eficient și fără să atace
suprafața și ornamentele mașinilor (Expert Clean Com este din anul 2004 reprezentant exclusiv în România al companiei Fra-ber,
fondată în anul 1992, aceasta numărându-se printre cei mai mari producători de detergenți profesionali și cosmetice auto din Europa), în anul 2009 am reușit să implementăm prima tehnologie de spălare marca „Expert Clean fabricat în România”.
Am conceput și dezvoltat aceste echipamente conform necesității pieței din România, devenind astfel prima societate romanească
de profil producătoare de echipamente. Astăzi ne aflam deja la a treia generație de echipamente de spălare și la al doilea model
de aspirator fabricate de către societetea noastră.
Alături de arhitecți, structuriști și furnizori de structuri metalice am implementat deja 3 modele moderne și inovative de structuri, cu design unic în Europa și înregistrate ca marcă proprie, construite din materiale recomandate pentru mediul umed
și chimic. Acestea trebuie să reziste foarte mult in timp, să nu necesite întreținere și să arate bine din punct de vedere vizual (oțel
zincat, oțel inoxidabil, policarbonat compact, alucobond). Conceptul inovator permite configurarea acestora pe module astfel încât să
se poata adapta la dimensiunile terenurilor pe care urmează să fie amplasate.
Împreună cu angajații și colaboratorii noștri am montat (până la data de 30.09.2019) 459 piste de spălare în toată țara, în
128 de locații, dintre care 36 cu structură metalică.

Culoare intensă - Efect de super strălucire - Protecție de lungă durată
Efect anti-static și anti-ploaie - Rezistență împotriva agenților atmosferici

Pentru toate echipamentele furnizate de către societatea noastră, asigurăm piesele de schimb și service-ul acestora cu tehnicieni
specializați, atât în perioada de garanție cât și post garanție.
De asemenea, în urma experienței acumulate, specialiștii noștri sunt cei mai în măsură să vă consilieze și îndrume în vederea începerii activității de spălătorie auto și personalizarea acestora cu echipamente, urmărirea șantierului și punerea la dispoziție a tuturor
documentațiilor tehnice necesare. Astăzi putem spune că suntem specialiști în domeniu și, datorită fluxului de producție, neam transformat în Fabrica de Spălătorii Auto.
În continuare deviza noastră este “DEZVOLTARE”. Și nu ne vom opri aici...
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