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Nasz cel
to biznesowy sukces Klientów BKF.

Nowoczesne technologie są
narzędziem do realizacji nadrzędnego celu naszej firmy,
spełniania oczekiwań biznesowych naszych Klientów.
Dzięki takiemu podejściu
wciąż wdrażamy najnowocześniejsze technologie
przy zachowaniu najwyższej jakości produktów.

Piotr Andrzejewski
Prezes BKF

1600+

wybudowanych
myjni

28+

lat
na rynku

19+

partnerów
biznesowych

350k+

umytych aut
dziennie

33+

dodatki
do myjni

BKF MYJNIE | WSTĘP PREZESA

„Jeśli chcesz stać w miejscu, musisz biec. Jeśli chcesz zrobić krok do przodu, musisz biec z całych sił” – ten cytat z „Alicji z Krainy Czarów” dobrze oddaje filozofię naszej firmy. Od początku naszego istnienia inwestujemy w przyszłość naszych Klientów i swoją, projektując najlepsze rozwiązania myjące oraz systemy
dodatkowe, potwierdzające ich niezawodność w oczach właścicieli myjni i ich
Klientów. Projektujemy, a nie składamy. Kreujemy trendy w branży myjniowej.
Sprzedajemy, pomagając zrealizować cele biznesowe naszych Klientów.
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WYBÓR PRODUCENTA
Na co zwrócić uwagę?
Decydując się na współpracę z nami uzyskasz
wsparcie, dzięki któremu
zrealizujesz inwestycję nie
tylko kompleksowo, ale
również taniej i szybciej.
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Porównując różnych producentów myjni, zwróć
uwagę na handlowców: czy masz przydzielonego
opiekuna, jakie są jego kompetencje, czy dobrze
zna się na branży, potrafi wskazać nie tylko zalety,
ale również wady poszczególnych rozwiązań i nie
odpowiada typowym stwierdzeniem „Będzie Pan
zadowolony”.
Decyzja o wyborze partnera, z którym zrealizujesz
inwestycję w myjnię bezdotykową, może być trudna i złożona. Ogrom dostępnych rozwiązań może
przytłaczać, więc pokażemy Ci, na co zwracać uwagę na etapie przedinwestycyjnym i jak dokonać
najlepszego wyboru.

Dedykowany
opiekun

Kompetencje
pracowników

Wycena
inwestycji

Innowacyjność
produktu

Kontakt w każdej chwili, pomoc na każdym
etapie inwestycji.

Wiedza, doświadczenie, umiejętności, wiarygodność, uczciwość.

Ofertowanie online,
dopasowanie produktu do potrzeb, brak
ukrytych kosztów,
jasne zasady finansowania.

Nowoczesność
rozwiązań, konkurencyjność technologiczna, wyprzedzanie trendów.
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Zadzwoń do nas
i poznaj naszą ofertę
+48 91 8147 121

Kamila
Dział Handlowy

Możliwości
rozbudowy

Wygoda zarządzania
myjnią

Gwarancje
serwisowe

Wiarygodność
firmy

Optymalizacja
kosztów, dodatkowe zabezpieczenia,
ułatwienia pozyskiwania Klienta,
urządzenia uzupełniające.

Zarządzanie online,
czas reakcji serwisu,
kontraktowanie dostaw chemii.

Usługi gwarancyjne
i pogwarancyjne,
dostępność części
zamiennych.

Wieloletnie doświadczenie, zaplecze
produkcyjne i magazynowe.
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WYBIERAM BKF
Kim jesteśmy?
Jesteśmy największym
polskim producentem
myjni samochodowych.

Z dumą mówimy o tym, kim jesteśmy, skąd się
wywodzimy i co osiągnęliśmy przez 30 lat. Rozwój
i pozycję zawdzięczamy najlepszym ekspertom,
mądrym liderom oraz solidnej i rzetelnej pracy.
Naszą misją jest projektowanie oraz dostarczanie
najwyższej jakości produktów i usług, pomagających osiągnąć sukces naszym Klientom.

Kim chcemy być?
• Jako ceniona międzynarodowa marka chcemy
cieszyć się renomą na rynku oraz uznaniem naszych Klientów.
• Chcemy umacniać swoją pozycję na dotychczasowych rynkach oraz stawiać myjnie w nowych krajach.
• Chcemy być jeszcze lepszym miejscem pracy,
wprowadzać nowe programy rozwoju talentów
naszych pracowników.
• Chcemy wprowadzać nowe produkty, dbając
o najwyższą jakość i spełniać nimi potrzeby naszych Klientów.
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Każdy z nas jest inny,
ale wszyscy mamy
wspólny cel i to nas łączy.

Klaudia Fedorowicz-Andrzejewska
Prezes BKF

Nasze wartości
Co jest dla nas najważniejsze w codziennym prowadzeniu biznesu?

Pasja.
W każdy realizowany projekt angażujemy się zarówno sercem, jak i umysłem. Na firmowych grupach dyskusyjnych nasi inżynierowie, programiści, elektronicy i pracownicy produkcji dyskutują o swoich pomysłach
oraz o ulepszeniach naszych rozwiązań.

Jakość.
Nim nowe rozwiązanie zostanie zaoferowane naszym Klientom, jest ono
dokładnie sprawdzane, przechodzi wiele testów: ilościowych, jakościowych, łatwości korzystania oraz użyteczności. Do każdego nowego produktu i usługi udostępniamy rozbudowaną dokumentację oraz samouczki w postaci skondensowanej wiedzy.

Innowacyjność.
Każdego roku w naszej ofercie pojawiają się innowacyjne rozwiązania,
które spotykają się z dużym zainteresowaniem Klientów. Nasze najnowsze wdrożenia to aplikacja na smartfony do płatności za mycie oraz system, który wykrywa nawet minimalne przecieki wody na myjni.

Klientocentryczność.
Potrzeba nowych rozwiązań wychodzi bardzo często od naszych Klientów. Działamy na bardzo zróżnicowanych rynkach, więc i nasza oferta
musi być w pełni dostosowana do różnych potrzeb.
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WYBIERAM BKF
Liczby, o których chcemy Ci powiedzieć

28+

1600+

120+

5772 m2

19+

782 m2

lat na rynku

wyprodukowanych
i zbudowanych myjni

zatrudnionych
pracowników

powierzchni produkcyjnej
i magazynowej

partnerów
biznesowych

powierzchni
biurowej

Na co możesz liczyć decydując się na współpracę z BKF?
• Kompleksowe wsparcie procesu inwestycyjnego.

• Nowatorski produkt najwyższej jakości.
• System gwarantujący najwyższe bezpie-

• Profesjonalna obsługa posprzedażowa.

czeństwo i komfort zdalnego zarządzania
myjnią.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
W 145 sekund wyjaśnimy Ci,
dlaczego warto postawić na BKF.

Obszary
inwestycyjne
Myjnie
samochodowe

Internet
rzeczy (IoT)

Maszyny
sprzątające

Środki
czyszczące
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Ålesund
~7°C

BKF MYJNIE

Barnauł
-20°C

Kreta
+30°C

ZREALIZOWALIŚMY PONAD 1600 INWESTYCJI
W 20 KRAJACH EUROPY I AZJI
BKF jest obecny na 20 rynkach Europy i Azji, a zarządzana zdalnie myjnia oddalona jest
nawet o 12 000 km od osoby zarządzającej. Nasze myjnie przygotowane są do pracy
w skrajnie różnych warunkach. Tropikalne upały czy mroźne, syberyjskie zimy testują nasze rozwiązania z pozytywnym dla BKF skutkiem.
W nowoczesnym biurowcu w Skarbimierzycach pod Szczecinem zatrudniani przez nas
programiści, technolodzy i elektronicy dbają o wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań do oferty. Nasze perspektywy rozwoju są bardzo obiecujące, a dzięki kolejnym
inwestycjom wciąż zwiększamy swój potencjał. Niedawno zbudowaliśmy nową halę produkcyjno-magazynową, która przeznaczona jest między innymi do montażu myjni portalowych. Łącznie w BKF pracuje ponad 120 pracowników, a do zespołu dołączają wciąż
nowe, utalentowane osoby.

1990

2006

pierwsze
inwestycje

1989

początki
firmy

2011

nowa spółka –
BKF Myjnie

2004

wyróżnienie
w kategorii
Produkt Roku

2015

początki
eksportu

2009

rok
innowacji

3 nagrody
dla BKF

2012

rozwój
eksportu

2017

4 nowe rynki,
łącznie: 20
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KOMPLEKSOWE WSPARCIE
Dział Handlowy
Łączymy wiedzę z zakresu strategii, technologii i doradztwa w zakresie zarządzania.
Dostarczymy Ci rozwiązania poparte wieloletnim doświadczeniem, uzyskasz wsparcie
w całym procesie trwania inwestycji. Odniesiesz sukces, co jest naszym wspólnym celem.
Wsparcie na każdym etapie współpracy
Twój dedykowany opiekun będzie Cię wspierać na każdym etapie inwestycji. Poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, dzięki czemu
zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.

Narzędzia do zdalnego zarządzania biznesem
Myjnią BKF będziesz mógł zarządzać wprost ze swojego komputera lub
urządzenia mobilnego, z dowolnego miejsca na świecie. Zaoszczędzisz
czas, pieniądze, a także będziesz miał stały nadzór nad finansami swojego biznesu.

Dodatki ułatwiające
pozyskanie klienta
Oferujemy rozwiązania, które pozwolą Ci wyróżnić się na tle konkurencji.
Zwiększysz obroty dzięki nowoczesnym
systemom płatności, zyskasz stałych
klientów przy użyciu programu lojalnościowego BE LOYAL.

Obsługa posprzedażowa
Twoja satysfakcja jest dla nas bardzo
istotna. Oferujemy sprawnie realizowane usługi serwisowe gwarancyjne
i pogwarancyjne. Zapewniamy stałe
dostawy sprawdzonej chemii do myjni
oraz wsparcie marketingowe.

Współpraca z BKF to pewność
szybkiego zwrotu inwestycji.
Maksym
Dział Handlowy
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Technologia i produkcja

Nasi eksperci stale pracują nad tworzeniem nowych produktów oraz rozwojem istniejących. Kompetencje zbudowane wewnątrz firmy pozwalają
nam szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i zaskakiwać
naszych Klientów nowościami.

Elastyczność technologiczna
Dostosowujemy oferowane produkty do wymagań Klientów i ich zróżnicowanych potrzeb. Nasze myjnie świetnie sprawdzają się w różnych
warunkach atmosferycznych. W Norwegii uruchomiliśmy pierwszą w tym
kraju myjnię obsługującą wyłącznie płatności bezgotówkowe.

Autorskie rozwiązania
Słuchamy naszych Klientów! Każdego dnia analizujemy ich potrzeby
po to, by nasze technologie i systemy myjniowe były coraz lepsze. Dzięki
takim zmianom myjnie BKF działają bardziej efektywnie.

Nowoczesna linia technologiczna
Mamy nowoczesną linię produkcyjną, sterowaną zaawansowanym systemem MRP. Każdy proces powstawania myjni podlega ścisłej kontroli.
Dzięki temu zapewniamy najwyższą jakość naszych urządzeń oraz terminowość realizacji zamówień.

Mateusz
Dział Technologii

BKF MYJNIE | CHCĘ MYJNIĘ | KOMPLEKSOWE WSPARCIE

Własny dział Badań i Rozwoju
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OFERTOWANIE ONLINE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów
uruchomiliśmy system, dzięki któremu bardzo
szybko dowiesz się wszystkiego na temat kosztów
inwestycji w myjnię.
Jeśli interesuje Cię koszt uruchomienia myjni
bezdotykowej, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

TY PYTASZ. MY ODPOWIADAMY.
W CIĄGU 24 GODZIN OTRZYMASZ
DARMOWĄ WYCENĘ.
NA CZYM TO POLEGA?
Odwiedź stronę bkfmyjnie.pl i skorzystaj z konstruktora myjni, znajdującego się na stronie głównej.

Wybierz typ myjni, rodzaj konstrukcji oraz ilość stanowisk. Zastanów się,
czy nie warto zainwestować w stanowisko zewnętrzne do mycia busów
i vanów.

Zapytaj o cenę – prześlij nam swoje dane kontaktowe oraz konfigurację
wybranej myjni. Twoje dane osobowe są poufne.

Odbierz maila z wyceną wstępną wybranej przez Ciebie konfiguracji. Jeśli
będziesz chciał poznać szczegóły, daj nam znać. Oddzwonimy do Ciebie.

W krótkim czasie skontaktuje się z Tobą nasz specjalista w celu uszczegółowienia planowanej inwestycji, doradzi optymalne rozwiązania. Dzięki
temu otrzymasz od nas ofertę idealnie dopasowaną do Twoich
potrzeb. Nic nie będzie w stanie Cię zaskoczyć.

Poradnik Inwestora
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Co w nim znajdziesz?

BKF MYJNIE | CHCĘ MYJNIĘ | PORADNIK INWESTORA

Przede wszystkim porady, sugestie
i wskazówki dotyczące m.in.:
• wyboru firmy, z którą będziesz współpracować,
• doboru odpowiedniej lokalizacji,
• decyzji na temat finansowania inwestycji,
• skompletowania wszystkich pozwoleń
i potrzebnych dokumentów,
• dostosowania rodzaju myjni do lokalizacji
oraz obecnej konkurencji rynkowej,
• zdalnego zarządzania myjnią,
• obsługi i konserwacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

ZANIM ZAINWESTUJESZ
PRZECZYTAJ
PORADNIK
ODBIERZ
DARMOWĄ
WYCENĘ
bkfmyjnie.pl/konstruktor

W ciągu kilku sekund
na skrzynkę mailową
otrzymasz od nas bezpłatny
Poradnik Inwestora.
To najbardziej kompleksowa
publikacja tego typu
w Polsce.

Kamila
Dział Handlowy
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SŁOWEM WSTĘPU
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Nasze produkty
Wieloletnie doświadczenie oraz tysiące godzin poświęcone na projektowanie autorskich rozwiązań
i wprowadzanie ulepszeń pozwoliły nam na oferowanie wyjątkowych produktów myjniowych,
które nie zawiodą Cię w trakcie prowadzenia
biznesu.
Różne rodzaje urządzeń pozwalają sprostać różnym potrzebom, w zależności od lokalizacji i przeznaczenia myjni.

JAKOŚĆ, KTÓRA
PROCENTUJE

INNOWACJE
KAŻDEGO ROKU

KOMPLEKSOWA
OFERTA

Od wielu lat dostarczamy na rynek
rozwiązania, po które sięgają Klienci z Europy i Azji.

Nieustannie udoskonalamy nasze
produkty i wprowadzamy nowe,
optymalne rozwiązania.

Oferujemy pełen zakres produktów dedykowanych do myjni:
chemię, części zamienne, pełną
obsługę serwisową.

OLBRZYMIA ILOŚĆ
DODATKÓW

NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA

CZYSTY
ZYSK

Oferujemy wciąż rosnąca bazę
dodatków, dzięki którym możesz
zwiększyć rentowność myjni
w dowolnym dla siebie momencie.

„Produkt Roku”, „Gazela Biznesu”
i wyróżnienie w konkursie Równy
Pracodawca to tylko wybrane
z naszych nagród.

Współpraca z nami to pewność
szybkiego zwrotu inwestycji.
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WYBÓR
NAJLEPSZEJ
LOKALIZACJI

DOPASOWANIE
MYJNI DO SWOICH
POTRZEB

PODPISANIE
UMOWY
Z PRODUCENTEM

7

6

5

4

ODBIÓR
MYJNI

BUDOWA
I MONTAŻ
MYJNI

SPOSÓB
FINANSOWANIA
INWESTYCJI

PRZYGOTOWANIE
DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ

WIĘCEJ O BUDOWIE MYJNI
Oglądając nasz film dowiesz się, jak sprawnie zrealizujesz
swoją inwestycję z BKF.

Rodzaje myjni w naszej ofercie
Oferta BKF to pełna gama możliwości – znajdziesz tu rozwiązania, które sprostają
Twoim potrzebom. Na kolejnych stronach przeczytasz pełną charakterystykę poszczególnych typów myjni. Jeśli będziesz mieć problem z wyborem, nie wahaj się skontaktować
z nami – doradzimy najlepsze rozwiązanie.

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

MYJKA
BKF MONO

MYJNIA
PORTALOWA

Poznań
Myjnia modułowa,
3 stanowiska mycia

URZĄDZENIA
MYJĄCE

BKF MYJNIE | NASZE PRODUKTY | BUDOWA MYJNI
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MYJNIE BEZDOTYKOWE

Wstęp
Myjnie bezdotykowe cieszą się największym
uznaniem naszych Klientów. Wynika to przede
wszystkim z niesłabnącej popularności tego typu
rozwiązań wśród kierowców.
Oferowane przez BKF urządzenia cieszą się renomą, wynikającą z niezawodności oraz komfortu
ich obsługi serwisowej i biznesowej. Dzięki dużej
ilości dodatków oraz bogatemu pakietowi standardowych rozwiązań nasz produkt jest w stanie
sprostać oczekiwaniom technologicznym i biznesowym, stawianym przez najbardziej wymagających Klientów.

Oksana
Dział Handlowy

8 powodów,
dla których myjnia
samochodowa jest
dobrą inwestycją

Czterostanowiskowa myjnia powinna zarobić ponad dziesięć tysięcy złotych netto miesięcznie.
Na tym jednak nie kończą się zalety tego typu
działalności. Oto kilka najważniejszych:

1. Łatwy do skalkulowania model biznesowy.
2. Brak barier wejścia na rynek.
3. Gwarancja płynności finansowej.
4. Minimalizacja czynnika ludzkiego.
5. Przyszłościowy biznes z dużym udziałem IT.
6. Bezpieczna inwestycja.
7. Znakomita inwestycja uzupełniająca.
8. Duży potencjał rozwojowy.

02
03
04
05

Naniesienie środka chemicznego przy użyciu zmiękczonej
wody, przygotowanie do mycia bezdotykowego (zmiękczenie
silnych zanieczyszczeń).

MYCIE ZASADNICZE – CIŚNIENIOWE BEZDOTYKOWE
Ciepła, zmiękczona woda filtrowana z dodatkiem proszku
neutralnie chemicznego dla lakieru pozwala usuwać uciążliwe
zabrudzenia (w tym owady).

SPŁUKIWANIE – PRZYGOTOWANIE DO KONSERWACJI
Usunięcie pozostałości zanieczyszczeń i chemii po myciu
bezdotykowym. Zabrudzenia spłukiwane są zimną wodą.

KONSERWACJA POLIMEREM – ZABEZPIECZENIE LAKIERU
Systematyczna konserwacja polimerem zabezpiecza karoserię
pojazdu przed brudem i szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi (woda, słońce) oraz zapobiega osiadaniu kurzu i piasku.

NABŁYSZCZANIE I OSUSZANIE – POŁYSK BEZ PLAM
Wykorzystanie w tym programie zmiękczonej i zdemineralizowanej wody z nabłyszczaczem gwarantuje karoserii wysoki
połysk bez plam i zacieków.

Programy mycia – dodatkowe
MYCIE SZCZOTKĄ – DOCZYSZCZANIE
Na najbardziej uciążliwy brud na karoserii. W tym programie stosujemy
mycie szczotką z zimną wodą i szamponem.

AKTYWNA PIANA – ZMIĘKCZENIE UPORCZYWEGO BRUDU
Zimna woda pod wysokim ciśnieniem z aktywną pianą pozwala
na zmiękczenie uporczywego brudu. Piana nanoszona jest za pomocą
specjalnej lancy.

OPRYSK FELG
Wykorzystuje zimną wodę ze środkiem chemicznym, przeznaczonym
do zmiękczenia brudu na felgach.

BKF MYJNIE | NASZE PRODUKTY | MYJNIE BEZDOTYKOWE

01

OPRYSK WSTĘPNY – ZMIĘKCZENIE BRUDU

17

Programy mycia – standardowe
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NASZE PRODUKTY
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MYJNIE BEZDOTYKOWE
Podczas planowania inwestycji w myjnię bezdotykową pojawia się przede wszystkim pytanie o wybór rodzaju myjni: kontenerowa czy modułowa.
Jakie są zalety poszczególnych rozwiązań? Czym
różnią się od siebie i do jakich zastosowań są polecane, w zależności od lokalizacji, natężenia ruchu,
a także wielkości i specyfiki zabudowy działki?

Myjnie kontenerowe

ZWIĘKSZONE
BEZPIECZEŃSTWO

Myjnia
kontenerowa

Indywidualna
oferta cenowa

Myjnie kontenerowe rekomendowane są do lokalizacji o dużym i średnim natężeniu ruchu i świetnie sprawdzą się przy większej liczbie stanowisk.
Całość techniki myjni znajduje się w dedykowanym kontenerze. To rozwiązanie zapewnia dużą
wygodę w obsłudze myjni (zwłaszcza w okresie
zimowym), może również zwiększać bezpieczeństwo transakcji gotówkowych.

technika myjąca
w kontenerze

Łatwa i szybka
rozbudowa

Wygodna
obsługa

Zwiększone
Miejsce
bezpieczeństwo do przechowywania
przechowywanych
chemii
pieniędzy
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Myjnie modułowe

Główną zaletą tego typu rozwiązań jest oszczędność miejsca, myjnia modułowa zajmuje bowiem
dużo mniejszą powierzchnię, niż rozwiązanie
z kontenerem. Rozwiązanie z jednym modułem
może obsłużyć maksymalnie trzy stanowiska mycia, w przypadku 4-6 stanowisk wymagany jest
drugi moduł.

Nie wiesz, co wybrać?
Pomożemy, skontaktuj się z nami.

PRAKTYCZNA
ERGONOMIA

Myjnia
modułowa

Indywidualna
oferta cenowa

technika myjąca w module
ze stali nierdzewnej

Łatwa i szybka
rozbudowa

Oszczędność
miejsca

Idealna jako
dodatek
do prowadzonego
już biznesu

Elegancki
wygląd
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Alternatywą dla myjni kontenerowej jest myjnia
modułowa, którą polecamy przy lokalizacjach
o małym i średnim natężeniu ruchu. Podobnie jak
w przypadku myjni kontenerowych, ten rodzaj
myjni wykorzystywany jest przy poszerzaniu wachlarza usług istniejącej już działalności gospodarczej (np. stacja benzynowa, warsztat samochodowy, stacja kontroli pojazdów).
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Myjnia kontenerowa

BKF MYJNIE | NASZE PRODUKTY

Ten typ myjni posiada kontener techniczny
wykonywany według projektu BKF, zawierający
kompletną technikę na jednolitym stelażu z sekcją myjącą, stacją uzdatniania wody oraz kotłem
2-funkcyjnym. W ścianie kontenera można również zainstalować rozmieniarkę.
Opcjonalnie myjnię można doposażyć w dodatkowy kontener socjalny, z możliwością aranżacji małego biura i punktu sprzedaży.
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Myjnia kontenerowa

szafa sterownicza
z komputerem i autorskim oprogramowaniem

wytrzymały stelaż
ze stali nierdzewnej

elektroniczne pompki
dozujące chemię płynną

pompy BKF CAT 340D,
silniki dwubiegowe

system odwróconej
osmozy

dozownik ślimakowy
proszku, zbiornik z czujnikami
poziomu wody z proszkiem

Przykładowe lokalizacje
dla myjni kontenerowej
Średnie i duże miejscowości
Centra handlowe
Duże osiedla mieszkaniowe

pulpit sterujący
umożliwia płatność za mycie
oraz wybór programów mycia

Drogi o dużym natężeniu ruchu

BKF MYJNIE | NASZE PRODUKTY | MYJNIA KONTENEROWA

Technika myjni kontenerowej
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Myjnia modułowa

BKF MYJNIE | NASZE PRODUKTY | MYJNIA MODUŁOWA

Technika myjni modułowej
dozownik ślimakowy
proszku, zbiornik z czujnikami poziomu wody
z proszkiem

otulina izolacyjna,
wycisza i zapobiega
utratom ciepła

elektroniczne
pompki dozujące
chemię płynną

szafa sterownicza
z komputerem i autorskim
oprogramowaniem

pompy BKF CAT 340D,
silniki dwubiegowe

dwufunkcyjny kocioł ACV;
możliwość zdalnej kontroli
i diagnostyki przy użyciu
Carwash Managera

dwukolumnowy system
zmiękczania wody,
zbiornik solanki

duży zbiornik na wodę
zdemineralizowaną,
czujniki poziomu wody
system odwróconej
osmozy z czujnikami
ciśnienia

WIĘCEJ O MYJNIACH BKF
Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów, zobacz nasz kanał BKF na Youtube.
Możesz skorzystać z bogatej bazy wiedzy
– dowiesz się wszystkiego na temat rozwiązań
stosowanych w myjniach BKF.
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Myjnia modułowa

wbudowany pulpit sterujący
wrzutniki monet,
czytniki kart i banknotów

drzwi – stal nierdzewna
z personalizowaną grafiką

kompletna technika myjąca
w kompaktowej obudowie
(2 lub 3 stanowiska mycia)

poręczny uchwyt
na pistolet z lancą

konstrukcja nośna i obudowa ze stali nierdzewnej

MYJNIE MODUŁOWE SĄ RÓWNIE DOBRE
JAK WERSJE KONTENEROWE
Przykładowe lokalizacje dla myjni modułowej

Małe i średnie miejscowości

Stacje benzynowe

Osiedla mieszkaniowe

Punkty kontroli pojazdów

Dyskonty, supermarkety

Punkty wulkanizacji

BKF MYJNIE | NASZE PRODUKTY | MYJNIA MODUŁOWA

Technika myjni modułowej
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Myjnia portalowa

wkrótce w ofercie!

BKF MYJNIE | NASZE PRODUKTY | MYJNIA PORTALOWA

Z myjnią portalową BKF
zyskujesz:
• Nowoczesny produkt, dopasowany do potrzeb Twojego biznesu.

• Unikatowe i innowacyjne rozwiązanie, polegające na zastosowaniu napędów sterowanych falownikami, co zapewnia wydłużoną
żywotność kluczowych elementów myjni
i zapobiega niezaplanowanym przestojom.

Jesteśmy największym
polskim producentem
myjni samochodowych.

• Dowolną konfigurację programów mycia,
dzięki której zyskasz możliwość elastycznego
tworzenia kompleksowej oferty dla swoich
Klientów.

• Możliwość samodzielnej konfiguracji cennika poszczególnych programów mycia, bez
konieczności wzywania serwisanta, co pozwala na zaoszczędzenie czasu na zmiany
ustawień.

• Dodatkowe zabezpieczenie powłoką anty-

WYDŁUŻONA
ŻYWOTNOŚĆ
Nowa Sól
Myjnia portalowa

korozyjną, dzięki której nie będziesz musiał
martwić się o rdzę.

• Personalizację wyglądu, dostosowanie kolorów i naklejek myjni do Twoich wymagań.

25

Myjnia BKF Mono

BKF Mono jest wyposażone
w komponenty najwyższej jakości:

• Pompa z zabezpieczeniem przed suchobiegiem.
• Precyzyjne pompki dozujące środki myjące.
• Obudowa ze stali nierdzewnej, która zapewnia długą żywotność urządzenia oraz atrakcyjny wygląd.

• Przyciski piezoelektryczne, odporne na uszkodzenia.
• Wygodny i funkcjonalny pojemnik na lancę oraz
szczotkę.

• Wydajny filtr wody, oczyszczający z zanieczyszczeń
mechanicznych.

• Wyświetlacz 4-sekcyjny z opcją diagnostyki.

PROGRAMY MYCIA
MYJNI BKF MONO

1

2

3

4

5

Mycie wysokociśnieniowe

Mycie szczotką
(opcja)

Spłukiwanie
wstępne

Konserwacja
polimerem

Spłukiwanie
końcowe

Mycie ciśnieniowe
przy użyciu szamponu, który wspomaga
rozpuszczanie
zanieczyszczeń.

Mycie przy użyciu
szczotki z aktywnym
szamponem, która
usunie nawet największe zabrudzenia.

Dokładne spłukiwanie
pozostałości zanieczyszczeń i chemii za
pomocą zimnej wody.

Woda z polimerem,
zabezpieczy Twój
lakier i pozwoli dłużej
cieszyć się czystością.

Zimna, zmiękczona
woda, dzięki której na
Twoim aucie nie pozostaną żadne smugi.

BKF MYJNIE | NASZE PRODUKTY | MYJNIA BKF MONO

Myjnia BKF Mono to małe, kompaktowe i niezwykle proste w użyciu urządzenie jednostanowiskowe. Nasz niezawodny produkt zapewnia najwyższą jakość mycia. Nowoczesna myjka BKF Mono jest dedykowana do salonów samochodowych, warsztatów oraz
stacji kontroli pojazdów.
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MYJNIA SZYTA NA MIARĘ
Dostępne rodzaje konstrukcji
Konstrukcja Standard
• Prosta, elegancka konstrukcja
ze stali ocynkowanej ogniowo.

• Dach płaski z blachy trapezowej.
• Attyka – aluminiowy otok dachu,
wypukły, o wysokości 90 cm, malowany na dowolny kolor z palety RAL.

• Podświetlany napis, wycinany
w poszyciu attyki (wg indywidualnego projektu).

• Ścianki działowe z banera PCV.
Konstrukcja Pro

popularne

• Wzbogacona identyfikacja wizualna.
• Logo 3D oraz tłoczone napisy
na attyce, podświetlane (wg indywidualnego projektu).

• Neon LED na całym obwodzie attyki.
• Obudowa zewnętrzna słupów
z podświetlanym logo.

• Ścianki działowe z banera PCV.

Konstrukcja Futuro
• Futurystyczna, przestrzenna
konstrukcja ze schodzącymi łukami
na każdym stanowisku.

• Dach z przeźroczystego poliwęglanu.

• Podświetlane logo i napisy 3D
(wg indywidualnego projektu).

• Ścianki działowe z banera PCV.
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Słowacja
Myjnia kontenerowa,
5 stanowisk mycia

PEŁNA PERSONALIZACJA
TWOJEJ MYJNI

Masz wpływ na wygląd swojej myjni
Jako producent oferujemy ogromny wybór identyfikacji myjni, od umieszczenia logotypu Twojej firmy
do całkowitej zmiany kolorystyki i szaty graficznej
urządzeń i elementów konstrukcji.
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Pełen wachlarz płatności
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Zwiększ popularność
swojej myjni
Ponad 80% Klientów uzależnia swoją wizytę
na myjni od posiadania „drobnych” w portfelu. Znacząca większość z nich deklaruje
częstsze, uzasadnione korzystanie z usług,
kiedy możliwe jest dokonywania płatności
bezgotówkowych.
Za najwygodniejszą formę wskazuje się
kartę płatniczą i aplikację w telefonie. Największą niezagospodarowaną grupą odbiorców stanowią firmy posiadające floty aut.
Zależy im przede wszystkim na wygodnym
i szybkim uzyskaniu faktury. Wykorzystaj to,
wzbogacając swoją myjnię o system lojalnościowy BE LOYAL.

Co Twoi Klienci znajdą w aplikacji

Lista dostępnych myjni

Wygodne formy płatności

Lista faktur

Wygodna forma
płatności

Automatyczne płatności

Nowa grupa
Klientów

Większa
konkurencyjność

Automatyczne
fakturowanie
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Pełen wachlarz płatności
czytniki kart
płatniczych

płatności telefonem
(wirtualny portfel)

Najbardziej popularną bezgotówkową metodą płatności jest płatność kartą bankową. Instalując czytniki
PayPass do obsługi tych kart, dasz swoim Klientom to,
czego potrzebują. A jeśli dodatkowo zainstalujesz na
swojej myjni system lojalnościowy BE LOYAL, dotrzesz
do nowej grupy odbiorców.

czytniki
banknotów

KROK

01

wybór i akceptacja
kwoty

Jak płacić
aplikacją BE LOYAL
na myjniach BKF?

KROK

02

skan kodu QR
na stanowisku

KROK wybór i potwierdzenie

03

metody płatności
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Nasze produkty dostosowane są do potrzeb rynkowych, dzięki czemu możesz zaoferować swoim Klientom pełen wachlarz nowoczesnych płatności. Najważniejsze z nich to płatności bezgotówkowe, które
stanowią już ponad 35% koszyka płatności.
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OPCJE DODATKOWE DO MYJNI
Ty decydujesz, co Cię interesuje

Różne formy
płatności

Optymalizacja
kosztów

Dodatkowe
zabezpieczenia

Pakiet
zimowy

Systemy obniżające koszty prowadzenia biznesu
Warto zadbać o to, aby koszt zakupu Twojej myjni samochodowej zwrócił się tak szybko, jak to możliwe. Klienci BKF mają do wyboru szereg unikalnych rozwiązań obniżających koszty utrzymania myjni w trakcie jej funkcjonowania. Dodatkowe systemy
zapobiegają przestojom myjni, wynikających z sytuacji, których przewidzieć się nie da,
np. niespotykane warunki atmosferyczne.
PIEC KONDENSACYJNY
Instalując piec kondensacyjny zminimalizujesz zużycie energii i gazu na
swojej myjni, oszczędzając do 15% ponoszonych na ten cel kosztów.
INTELIGENTNE OGRZEWANIE POSADZKI (SMART HEATING)
Automatyczne dostosowywanie temperatury ogrzewania posadzki
w okresie zimowym (bez potrzeby ingerencji właściciela myjni), pozwoli
Ci zaoszczędzić nawet do 30% paliwa na ogrzewanie posadzki.
PEŁNA REGULACJA UKŁADU WYSOKIEGO CIŚNIENIA
(EXTRA LIFETIME KIT)
Możliwość samodzielnego ustawiania oczekiwanego ciśnienia dla każdego z programu z osobna. Zyska na tym cały układ hydrauliczny Twojej
myjni. Korzyść dla Ciebie to mniejsze koszty serwisowe, oszczędność
wody oraz prądu.

Pakiet zimowy

Radomir
Dział Handlowy

Zabezpiecz myjnię dzięki dedykowanym systemom pakietu zimowego, umożliwiającym pracę myjni nawet w ekstremalnych warunkach
atmosferycznych.
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System YETI

turbiny ssące, hopper
z inteligentnym separatorem

pulpit sterowniczy
wiszący lub wolnostojący

przewody ssące, montowane w posadzce

rozmieniarka
banknotów

sejf na nadwyżkę
monet lub żetonów

BEZPIECZEŃSTWO
Dzięki umiejscowieniu sejfu w kontenerze technicznym Twoje
pieniądze są bezpieczne.

WYGODA
System zwiększa komfort zarządzania myjnią, dzięki niemu
oszczędzisz swój czas i ograniczysz wizyty na myjni
do niezbędnego minimum.

Więcej o dodatkach do myjni
na naszej stronie bkfmyjnie.pl.
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System YETI to system dedykowany do myjni kontenerowych, odprowadzający monety z pulpitów sterowniczych do rozmieniarki banknotów, umieszczonej w kontenerze technicznym. Nadwyżkę monet system odprowadza do sejfu.
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URZĄDZENIA DODATKOWE
Stwórz kompleksowe centrum
czystości dla aut
Rozmieniarki

Rozmieniarka BKF to jedno z najważniejszych urządzeń dodatkowych do myjni,
które znacząco wpływa na zwiększenie
zysków.

W ofercie BKF dostępne są dwie wersje rozmieniarki: Standard oraz Pro. W zależności od zakupionej opcji rozmieniarki, jej wyposażenie może się
różnić.

Najważniejsze funkcjonalności
rozmieniarki:
• Rozmienianie banknotów na drobne (wersja
Standard, Pro).

• Rozmienianie banknotów na banknoty przyjęte
wcześniej przez rozmieniarkę (wersja Pro).

• Drukowanie potwierdzeń (wersja Standard, Pro).
• Obsługa kart płatniczych PayPass (wersja Pro).
• Wykorzystanie jako słupka płatniczego BKF
Central Pay (wersja Pro).

• Sprzedaż kart lojalnościowych (wersja
Standard, Pro).

• Doładowywanie kart lojalnościowych (wersja
Standard, Pro).

Łukasz
Dział Handlowy

Łatwe kontrolowanie stanu rozmieniarki
poprzez przeglądarkę www.
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Odkurzacze

Dostępne wersje odkurzacza:
• odkurzacz 1-stanowiskowy,
• odkurzacz 1-stanowiskowy z kompresorem,
• odkurzacz 2-stanowiskowy,
• odkurzacz 2-stanowiskowy z kompresorem.

Na odkurzaczu można
umieścić logo, znak
firmowy wedle życzenia
klienta. Urządzenia są
zasilane napięciem 400 V.

Korzyści z posiadania odkurzacza na myjni:
• Zapewnisz Klientom kompleksową ofertę na
swojej myjni.

• Zwiększysz liczbę zainteresowanych Klientów.
• Zwiększysz przychody na myjni.
• Będziesz w stanie monitorować urządzenie przy
użyciu Carwash Managera.

Trzepaczka
Wykonana ze stali nierdzewnej, stanowi znakomite uzupełnienie kompletnego, profesjonalnego
stanowiska do sprzątania wnętrz pojazdów.
Szuflada na odpadki zbiera pozostałości po trzepaniu, a poręczny chwytak ułatwia pranie i trzepanie dywaników.
Trzepaczka występuje w wersji jedno- lub dwustanowiskowej, opcjonalnie z dodatkowym, wbudowanym koszem na śmieci.

Więcej o ofercie urządzeń dodatkowych
na naszej stronie bkfmyjnie.pl.
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Odkurzacze BKF to samoobsługowe urządzenia
stacjonarne, uruchamiane monetą lub żetonem,
jedno- lub dwustanowiskowe, służące do sprzątania wnętrz pojazdów. Wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w mocne turbiny przemysłowe
i duże zbiorniki na odpadki gwarantują długotrwałą i wydajną pracę oraz pełną satysfakcję użytkowników.
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MAM MYJNIĘ

BKF MYJNIE | MAM MYJNIĘ | WSTĘP

WSTĘP

03

Mam myjnię
Szukasz możliwości modernizacji swojej myjni,
dzięki której przyciągniesz nowych Klientów,
pokonasz konkurencję i będziesz zarabiać więcej?
Zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Złotoryja
Myjnia kontenerowa,
5+1 stanowisk mycia

Poznań
Myjnia kontenerowa,
3 stanowiska mycia

Po wdrożeniu inwestycji
wspieramy naszych
Klientów
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Stałe aktualizacje oprogramowania, nowe rozwiązania,
a także usprawnienia istniejących funkcjonalności powodują, że Twoja myjnia nie musi się „starzeć”.
Dzięki takiemu podejściu będziesz w stanie cały czas
przyciągać Klientów.
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W BKF projektujemy myjnie tak, aby
w łatwy sposób można było wdrożyć
do nich nowe rozwiązania.
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MAM MYJNIĘ
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CODZIENNE ZARZĄDZANIE
Carwash Manager

nowy wygląd wkrótce!

Bezpieczeństwo
i wygoda.
Zarządzanie myjnią i reagowanie na różnego
rodzaju wypadki losowe nie było jeszcze tak łatwe.
Za pośrednictwem telefonu czy komputera, z dowolnego miejsca i w dogodnym dla Ciebie czasie,
uzyskasz niezbędne informacje o Twojej myjni.
Dowiesz się, ile zarobiła Twoja myjnia, sprawdzisz
poprawność działania najważniejszych elementów
technicznych. Wygodnie i szybko, kiedy tylko będziesz tego potrzebować.

Carwash Manager posiada pozytywną opinię
o innowacyjności, wydaną przez ZUT w Szczecinie. Będziesz jej potrzebować, jeśli starasz się
o dotacje unijne.

Dzięki Carwash
Manager zyskujesz

WYGODNE
ZARZĄDZANIE

• Oszczędność czasu i pieniędzy (zarządzanie
z jednego miejsca, rzadsze wizyty na myjni).

• Sprawną obsługę serwisową.
• Zdalny, ciągły podgląd sytuacji na myjni.
• Szacowanie wpływów na podstawie analizy
obrotów.

• Możliwość identyfikowania trendów.

Zdalne
zarządzanie

Analiza
finansowa

Obsługa klientów
flotowych

Monitoring
parametrów
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Zarządzanie myjnią w chmurze

Niewątpliwą przewagą korzystania z technologii zarządzania myjnią w chmurze jest możliwość otrzymywania
automatycznych powiadomień o procesach zachodzących na myjni oraz raportów finansowych. Daje to unikalną możliwość kompleksowego oraz prostego zarządzania
myjnią w szybki i przejrzysty sposób.
Zdalne zarządzanie biznesem pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji, przy wykorzystaniu wszystkich
niezbędnych danych, zbieranych przez system.

ZARZĄDZANIE
• Zarządzanie ustawieniami myjni.
• Zarządzanie systemem lojalnościowym BE LOYAL.

STATYSTYKA
• Raporty finansowe.
• Kontrola czasu pracy oraz ilości użycia poszczególnych programów.

• Diagnostyka.
• Zużycie chemii.

POWIADOMIENIA
• Niepożądane sytuacje na myjni.
• Poziom środków chemicznych.
• Stan techniczny.
• Alarmy.

Technologia inteligentnego zarządzania
myjnią w chmurze pozwala na monitorowanie
swojego biznesu z każdego miejsca na świecie.

BKF MYJNIE | MAM MYJNIĘ | CARWASH MANAGER

Zarządzanie myjnią w chmurze jest bezpieczną oraz prostą technologią, która w sposób znaczący ułatwia prowadzenie działalności.
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MAM MYJNIĘ
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CODZIENNE ZARZĄDZANIE
Serwis BKF
Nasz zespół fachowców jest zawsze w gotowości, by pomóc rozwiązywać niedogodności. Niezależnie, czy chodzi o części zamienne, instalacje
nowych podzespołów lub czytniki kart zbliżeniowych – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Twój zysk
jest dla nas najważniejszy.
Szybki
czas reakcji

Kompleksowa obsługa
gwarancyjna i pogwarancyjna

Mateusz, Adrian, Przemek
Dział Serwisu

Możliwość zdalnego
monitoringu

Duża dostępność
części zamiennych
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Serwis BKF

W BKF dbamy o naszych Klientów przez cały czas. Do Twojej dyspozycji są nasze sprawnie
działające działy serwisu i sprzedaży.
Masz podejrzenie, że coś niedobrego dzieje się z Twoją myjnią? Chcesz ją modernizować
i wprowadzić dodatkowe usprawnienia? Chcesz zamówić chemię lub części zamienne?
Skontaktuj się z nami.

GWARANTUJEMY STAŁY
DOSTĘP DO CZĘŚCI
ZAMIENNYCH

Masz pytanie o chemię
lub części zamienne?
Skontaktuj się z nami!
+48 91 8147 134
logistyka@bkf.pl
Dzięki 970 m2
powierzchni magazynowej jesteśmy
w stanie zapewnić
stałą dostępność
najważniejszych
podzespołów!

Mateusz
Dział Sprzedaży

BKF MYJNIE | MAM MYJNIĘ | SERWIS

Pełne wsparcie posprzedażowe.
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Środki chemiczne BKF

BKF MYJNIE | MAM MYJNIĘ | ŚRODKI CHEMICZNE BKF

Środki chemiczne BKF
gwarantują pełną
kompatybilność z naszymi
myjniami bezdotykowymi
i portalowymi.

Uzupełnieniem oferty jest pełna gama dedykowanych środków chemicznych, stworzonych
specjalnie na potrzeby myjni BKF, w kooperacji
z doświadczonym polskim producentem profesjonalnej chemii czyszczącej.
Środki myjące BKF to wyjątkowo wysoka skuteczność usuwania wszelkich zabrudzeń drogowych,
bez negatywnych skutków zarówno dla lakieru
i innych wrażliwych elementów pojazdów, jak
również dla środowiska.

DOKONAJ ZAKUPU
ŁATWO I PRZYJEMNIE
NA NASZEJ STRONIE

sklep.bkfmyjnie.pl
ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ OFERTĘ

KUP ONLINE

Stosowanie zamienników nie jest przez nas rekomendowane. Środki chemiczne
innych producentów mogą uszkodzić mechanizmy czyszczące, co może być dość
kosztowne w naprawie lub prowadzić nawet do wymiany części na myjni. Dodatkowo efekty używania innych środków myjących są zazwyczaj widoczne gołym okiem na karoserii aut użytkowników – plamy i zacieki to ewidentny znak,
że na myjni stosuje się gorszej jakości chemię. Rzadko który Klient wróci na myjnię
po takim doświadczeniu.

Oryginalne środki chemiczne
BKF to gwarancja najwyższej
jakości mycia oraz długotrwałej ochrony dla Twojej myjni.

Więcej o środkach chemicznych BKF
na naszej stronie bkfmyjnie.pl.

BKF MYJNIE | MAM MYJNIĘ | ŚRODKI CHEMICZNE BKF

Środki chemiczne BKF gwarantują pełną kompatybilność z naszymi samoobsługowymi
myjniami bezdotykowymi i myjniami portalowymi. Zalecamy ich wykorzystanie przez
cały czas prowadzenia myjni – zyskujesz wtedy pewność wydajności, bezpieczeństwa dla
karoserii oraz skuteczności mycia nawet trudnych zabrudzeń.
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Środki chemiczne BKF
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NASZE REALIZACJE

BKF MYJNIE | NASZE REALIZACJE

BKF W POLSCE
Historia sukcesu

04

Zobacz przykłady myjni, które odniosły sukces.
Na kolejnych stronach przeczytasz historie naszych Klientów.
Dowiesz się z nich między innymi, na co zwrócić
uwagę przy wyborze producenta myjni, oraz jakie
czynniki decydują o powodzeniu biznesu.

Gdańsk
Myjnia modułowa,
3 stanowiska mycia
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Pawłow
Myjnia modułowa,
2 stanowiska mycia

Tarnów
Myjnia kontenerowa,
3+1 stanowiska mycia

Łososina
Myjnia modułowa,
2+1 stanowiska mycia
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Historia sukcesu
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Rozmowa z Mariuszem Kuczyńskim,
właścicielem myjni
w Kościanie

BKF: Skąd wziął się u Pana pomysł na myjnię?
Mariusz Kuczyński: Pomysł wziął się ze względu na zapotrzebowanie rynku lokalnego na taką usługę i zwiększającą się ilość samochodów. W Kościanie nie ma myjni, która
oferuje Klientowi mycie samochodu szczotką oraz płatność kartą.
Na co zwracał Pan uwagę przy wyborze producenta, jakie dałby Pan wskazówki dla przyszłych inwestorów?
Największą uwagę zwróciłem na technologię użytą przy
produkcji myjni BKF. Szeroki wachlarz dodatkowych opcji
do wyboru. Spotkałem się z wieloma przedstawicielami
różnych producentów myjni, ale największe wrażenie zrobiła na mnie właśnie myjnia BKF.
Dlaczego BKF? Co zadecydowały o Pana wyborze?
Myjnia BKF oferuje Klientowi środki myjące najwyższej jakości oraz sprzęt, który umożliwia umycie samochodu na
wysokim poziomie.
Jak wyglądało wdrożenie projektu, etapy, jak przebiegała współpraca z BKF przy wdrożeniu?
Najwięcej czasu zabrało zbieranie dokumentacji i zezwoleń na budowę myjni, które trwało 9 miesięcy, natomiast
sama budowa myjni trwała tylko 4 miesiące. Ze strony
BKF wdrożenie projektu i realizacja przebiegła bardzo
szybko i sprawnie.

Firma Pryzmat działa
na rynku od 2004 r.
Funkcjonowanie rozpoczęła
od sprzedaży materiałów
opałowych, które do dziś
pozostają głównym obszarem jej działalności.
Pryzmat specjalizuje się też
w sprzedaży gazu w butlach,
skupie surowców wtórnych
i usługach transportowych.
Szukając nowych możliwości i perspektyw na rynku
lokalnym firma zdecydowała
się na poszerzenie branży
i budowę bezdotykowej
myjni samochodowej.

Jaka jest konfiguracja Pana myjni, co zadecydowało
o takim wyborze?
Zdecydowałem się na trzystanowiskową konfigurację naszej myjni kontenerowej z konstrukcją Pro. O jej wyborze
zdecydowało bogate wyposażenie, bardzo estetyczny
wygląd i funkcjonalność urządzeń dostępnych dla Klienta.
Na jakie dodatki do myjni się Pan zdecydował?
Główne elementy, na które zwróciłem szczególną uwagę to szczotka, która nie rysuje lakieru tylko dokładnie
go oczyszcza z brudu, dzięki użyciu miękkiego końskiego
włosia oraz płatność kartą, której nie ma na żadnej myjni
w Kościanie. Idealne uzupełnienie oferty mycia bezdotykowego.
Jaką lokalizację wybrał Pan dla swojej myjni i dlaczego?
Posiadałem niewykorzystany grunt w centrum miasta, na
którym powstała nasza myjnia. Moim zdaniem lokalizacja

Więcej informacji i narzędzi do analizy rentowności
Twojej inwestycji znajdziesz na bkfmyjnie.pl.

jest dobra, ponieważ w pobliżu nie ma myjni bezdotykowej, a ruch samochodów tą ulicą jest bardzo duży.

Jak Pana zdaniem należy dbać o myjnię?
Każda osoba posiadająca własną myjnię wie, że trzeba
o nią bardzo dużo dbać. Trzeba sprawdzać ilość środków chemicznych, czy odkurzacze nie są czymś zatkane,
sprawdzać ilość monet w rozmieniarce i w razie potrzeby
ją uzupełniać.

Myjnia BKF
Myjnia kontenerowa
3-stanowiskowa
Kościan

Czy korzysta Pan z Carwash Managera?
Oczywiście! Podłączenie myjni do Internetu to dla mnie
ogromne ułatwienie. W każdej chwili mogę kontrolować
obrót myjni, stany środków chemicznych w zasobnikach.
Widzę liczbę monet w rozmieniarce, mogę doładowywać karty Klientom, a także jestem informowany o stanie
urządzeń na myjni. Wszystkie te informacje są dostępne
z poziomu Carwash Managera, który ułatwia mi zdalne
zarządzanie myjnią, bez względu na to, gdzie aktualnie jestem – w domu, ogrodzie, czy poza miastem.
Jakie wg. Pana są korzyści ze współpracy z BKF?
Po ponad roku współpracy z firmą BKF muszę stwierdzić,
że jest to profesjonalnie przygotowana firma, służąca pomocą i doradztwem w zaplanowaniu budowy i prowadzenia myjni.
Dziękujemy za rozmowę!

Kościan
Myjnia kontenerowa,
3 stanowiska mycia

BKF MYJNIE | NASZE REALIZACJE

Jak długo działa myjnia?
Myjnia działa już od 2017 roku i cieszy się bardzo dużą popularnością oraz zaufaniem wśród klientów.
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Zdjęcia z realizacji
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Wągrowiec

Kłomnice

Myjnia modułowa,
3 stanowiska mycia

Myjnia kontenerowa,
4 stanowiska mycia

Poznań

Łochowo

Myjnia kontenerowa,
3 stanowiska mycia

Myjnia kontenerowa,
3+1 stanowiska mycia
Bieruń
Myjnia kontenerowa,
3+1 stanowiska mycia

Dynamiczna ekspansja
Nasza pomoc w osiąganiu sukcesu jest doceniana
również przez inwestorów zagranicznych. Dowodem na to są kolejne realizowane inwestycje oraz
nowe rynki, na których jesteśmy obecni.

Czechy
Myjnia kontenerowa,
3 stanowiska mycia
Białoruś

Francja

Myjnia kontenerowa,
5 stanowisk mycia

Myjnia kontenerowa
3 stanowiska mycia

BKF MYJNIE | BKF ZA GRANICĄ

BKF ZA GRANICĄ
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Historia sukcesu
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Rozmowa z Tihaną
Labavić,
przedstawicielem
firmy Kroma w Chorwacji

BKF: Skąd wziął się pomysł na biznes myjniowy?
Tihana Labavić: Właściciel firmy Kroma przez 20 lat mieszkał i pracował w Szwajcarii, gdzie myjnie samoobsługowe
znane są od dawna. Po powrocie przeniósł poznany tam
model biznesowy i zdecydował się założyć własną myjnię.
Jak wybraliście producenta myjni samochodowych?
Naszą pierwszą myjnią była myjnia znanego europejskiego producenta. Kilka lat byliśmy dystrybutorem tej marki
na rynek chorwacki. Niestety, te dość znane i popularne
na rynku rozwiązania nie spełniły oczekiwań naszych oraz
naszych Klientów. Podjęliśmy więc decyzję o zmianie producenta. Wybraliśmy firmę BKF, ponieważ dostarczyła
nam niezawodną i innowacyjną technologię, zadowalając
w ten sposób nie tylko nas, ale przede wszystkim naszych
wymagających Klientów. Z upływem czasu potwierdzamy, że to była bardzo dobra decyzja. Od tego czasu nasze
problemy zniknęły, jesteśmy szczęśliwi!
Którą lokalizację wybraliście i dlaczego?
Wybraliśmy lokalizację przy bardzo ruchliwej drodze
w pobliżu centrum miasta.

Firma Kroma działa
na rynku od 2008 r.
Jest dystrybutorem myjni
bezdotykowych, głównie
rozwiązań technologicznych
BKF.
Kroma zajmuje się także dystrybucją części zamiennych
do myjni bezdotykowych
oraz sprzedażą chemii do
myjni samochodowych każdego rodzaju.
Firma dostarcza produkty
i świadczy usługi serwisowe
i instalacyjne w Chorwacji, Serbii, Bośni, Kosowie,
Macedonii, Czarnogórze,
Niemczech, Belgii, Holandii
i Szwajcarii.

W jaki sposób monitorujecie obroty na myjni i statusy
działających myjni?
Do codziennej pracy i monitoringu statusów na myjni używamy Carwash Managera. Możemy zobaczyć w nim m.in.
obroty czy też doładowanie kart lojalnościowych. Narzędzie to pokazywane jest przez nas także potencjalnym inwestorom, aby mogli zobaczyć jak to wszystko działa.
Jakie Waszym zdaniem są najważniejsze korzyści ze
współpracy z BKF?
Największą zaletą BKF, po technologii, są ludzie. Mamy podobne spojrzenie na biznes i uwielbiamy współpracować
z naszym opiekunem Łukaszem, który jest szybki i zawsze
pomocny. Czujemy się równorzędnym partnerem.
Jak radzicie sobie z konkurencją na rynku lokalnym?
Działamy w małym mieście, liczącym 12 000 mieszkańców. Posiadamy łącznie 3 myjnie z 11 stanowiskami mycia.
Z uśmiechem na twarzy możemy powiedzieć, że około
85% osób, które korzysta z myjni bezdotykowych, myje samochody na naszych myjniach BKF.
Dziękujemy za rozmowę.

Więcej informacji i narzędzi do analizy rentowności
Twojej inwestycji znajdziesz na bkfmyjnie.pl.
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Chorwacja

Litwa

Myjnia kontenerowa,
3+1 stanowiska mycia

Myjnia kontenerowa,
6 stanowisk mycia

Więcej zdjęć
naszych realizacji
zobaczysz
na Instagramie
instagram.com/bkfcarwash
Rosja
Myjnia kontenerowa,
6 stanowisk mycia

Niemcy
Myjnia kontenerowa,
4 stanowiska mycia
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DANE TECHNICZNE
MYJNIE

Konstrukcja Standard
Parametry stanowiska:

Wyposażenie opcjonalne:

• Wymiary stanowiska: 5 x 6 m.
• Mycie pojazdów do wysokości 3,5 m.

• Dodatkowe obudowy słupów (bez

Wyposażenie standardowe:

• Konstrukcja stalowa galwanizowana, zgodna
z normą EN ISO 1461.

• Dach płaski wykonany z blachy trapezowej.
• Attyka o wysokości 90 cm, malowana proszkowo
na wybrany kolor RAL, logotyp i napisy wycinane
w poszyciu, podświetlane.

• 6 punktów świetlnych na każde stanowisko
mycia.

• Przegrody stanowisk – banery reklamowe

logo).

• Logotyp 3D na attyce.
• Przegrody stanowisk z przeźroczystego
poliwęglanu.

• Stanowisko odkryte (wyczep pod wysięgnik), umożliwia mycie pojazdów
do wysokości 4 m.

• Baner zaślepiający do stanowiska nieprzejezdnego (baner PCV lub przeźroczysty poliwęglan).

• Dach łukowy poliwęglanowy.

PCV z instrukcją obsługi.

Konstrukcja Pro
Parametry stanowiska:

Wyposażenie opcjonalne:

• Wymiary stanowiska: 5 x 6 m.
• Mycie pojazdów do wysokości 3,5 m.

• Dodatkowe obudowy słupów (bez

Wyposażenie standardowe:

• Konstrukcja stalowa galwanizowana, zgodna
z normą EN ISO 1461.

• Dach płaski wykonany z blachy trapezowej.
• Attyka o wysokości 90 cm, malowana proszkowo
na wybrany kolor RAL, logotyp i napisy wycinane
w poszyciu, podświetlane.

• Podświetlenie LED na całej długości attyki.
• 6 punktów świetlnych na każde stanowisko
mycia.

• Obudowy słupów skrajnych, przednich i tylnych.
• Przegrody stanowisk – banery reklamowe
PCV z instrukcją obsługi.

logo).

• Dodatkowy logotyp 3D na attyce.
• Przegrody stanowisk z przeźroczystego
poliwęglanu.

• Stanowisko odkryte (wyczep pod wysięgnik), umożliwia mycie pojazdów
do wysokości 4 m.

• Baner zaślepiający do stanowiska nieprzejezdnego (baner PCV lub przeźroczysty poliwęglan).

• Dach łukowy poliwęglanowy.
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Parametry stanowiska:

Wyposażenie opcjonalne:

• Wymiary stanowiska: 5 x 6 m.
• Mycie pojazdów do wysokości 3,5 m.

• Dodatkowe obudowy słupów (bez
logo).

• Logotyp 3D na attyce.
• Przegrody stanowisk z przeźroczystego

Wyposażenie standardowe:

• Konstrukcja stalowa galwanizowana, zgodna

poliwęglanu.

z normą EN ISO 1461.

• Stanowisko odkryte (wyczep pod wysię-

• Dach łukowy z poliwęglanu.
• Logotyp i napisy przestrzenne, podświetlane.
• 6 punktów świetlnych na każde stanowisko

gnik), umożliwia mycie pojazdów
do wysokości 4 m.

• Baner zaślepiający do stanowiska nie-

mycia.

przejezdnego (baner PCV lub przeźroczysty poliwęglan).

• Przegrody stanowisk – banery reklamowe PCV
z instrukcją obsługi.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ, ŚCIEKI I PRĄD
model
myjni / odkurzacza

ilość ciśnienie
wody
stan.
[bar]

woda

ścieki
max

ścieki
dla 20%
obłożenia

[l/min]

[m3/h]

[m3/h]

[m3/24h]

prąd
technika
myjąca

kontener
techn.

kontener
techn.
+ socj.
[kW]

kocioł(typ)

[kW]

[kW]

1-stan. (BKF Mono)

1

4–6

20,9

1,3

1,3

6,0

30

–

–

DL25

2-stan. moduł

2

4–6

36,3

2,2

2,2

10,5

13,8

–

–

DL55 / HM35

2-stan. kontener

2

4–6

36,3

2,2

2,2

10,5

9,8

13,8

17,2

DL55 / HM35

3-stan. moduł

3

4–6

51,7

3,1

3,1

14,9

17,3

–

–

HM60 / HM35

3-stan. kontener

3

4–6

51,7

3,1

3,1

14,9

13,3

17,3

20,7

HM60 / HM35

4-stan. moduł

4

4–6

72,6

4,4

4,4

20,9

2 x 13,3

–

–

2 x (DL55 / HM35)

4-stan. kontener

4

4–6

72,6

4,4

4,4

20,9

18,3

22,3

25,7

HM100 / HM85

5-stan. moduł

5

4–6

88

5,3

5,3

25,3

13,8 + 17,3

–

–

DL 5 + HM60
lub 2 x HM35

5-stan. kontener

5

4–6

88

5,3

5,3

25,3

21,8

25,8

29,2

HM100 / HM85

6-stan. moduł

6

4–6

103,4

6,2

6,2

29,8

2 x 17,3

–

–

2 x HM60
lub 2 x HM35

6-stan. kontener

6

4–6

103,4

6,2

6,2

29,8

25,3

29,3

32,7

HM100 / HM85

Odkurzacz 2-stan.

2

–

–

–

–

6

–

–

–

ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ I OLEJ
kocioł

gaz ziemny E (G20)

propan P (G31)

olej

wydatek trwały 40°C

ciśnienie

zużycie

ciśnienie

zużycie

[mbar]

[m3/h]

[mbar]

[m /h]

3

[kg/h]

[l/h]

[l/min]

Delta Pro 25

20

2,95

37/50

1,14

2,18

645

Delta Pro 55

20

6,45

37/50

2,5

5,8

HM 35 TC

20

3,7

37/50

1,25

HM 85 TC

20

9

37/50

HM 60

20

7,4

HM 100

20

11,3

moc

średnica komina
wewn.

zewn.

[kW]

[mm]

[mm]

10,8

25

150

200

1405

23,4

55

150

200

–

1104

18,4

34

80

125

3,5

–

2713

45,2

82

100

150

37/50

2,86

~6

1835

30,6

63

150

200

37/50

4,5

~8,9

2776

46,3

96,3

250

310
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PODZESPOŁY
System
wysokociśnieniowy

3,6
kW

750/1500
rpm

110
bar

13
l/min

• Silniki elektryczne dwubiegowe Siemens (3,6 kW, 750/1500 rpm).
• Pompy wysokociśnieniowe CAT BKF 340 (zalecane parametry pracy: ciśnienie 110 bar, przepływ 13l/min).

• Regulatory wysokiego ciśnienia z bypassem – Kränzle.
Kocioł
dwufunkcyjny
• Model zależny od ilości stanowisk mycia:
Delta Pro 25 / Delta Pro 55 / Heatmaster
60 / Heatmaster 100.

• Kocioł dwufunkcyjny odpowiedzialny za
ogrzewanie posadzki i wody użytkowej
(konstrukcja „zbiornik w zbiorniku”).

55-100
kW

• Palnik olejowy lub gazowy (gaz ziemny lub
propan) – Riello/ACV.

• Elektroniczny pomiar temperatury kotła z systemem obsługi awarii kotła (np. braku paliwa) –
przełączanie mycia na zimną wodę z szamponem,
odłączanie systemu ogrzewania posadzki itd.

Dwukolumnowy system
zmiękczania wody

160-330
m3/dH

• Średnia zdolność jonowymienna 160 / 250 / 330 m3/dH (zależnie od ilości stanowisk).
• Głowica sterująca ze sterowaniem objętościowym i czasowym – Clack.
• Zbiorniki ciśnieniowe – Pentair.
• Zbiornik na wodę z solą z zaworem pływakowym.
System
odwróconej osmozy
• Wydajność 300 / 600 l/h.
• Filtry mechaniczne z wkładami 5μm
i 1μm – Aquafilter.

• Czujnik ciśnienia zasilania instalacji
odwróconej osmozy - Suco.

• Pompa do produkcji wody osmotycznej
– Nuert.

• Wysokowydajne membrany – DOW
Filmtec.

750/2000
l

300/600
l/h

• Zbiornik na wodę osmotyczną 750/2000l – Roth.
• Elektroniczny system pomiaru poziomu
w zbiorniku wody zdemineralizowanej z systemem awaryjnego przełączania mycia na zimną
wodę zmiękczoną.

• Pompa do zasysania wody ze zbiornika
– Grundfos.

• Zawory regulacyjne – SERTO.

Instalacja
zewnętrzna
• Ramię obrotowe (wysięgnik) 360° typu
„Z” ze stali nierdzewnej – Mosmatic.

• Pistolety z lancą i nierdzewną dyszą wyso-

• Przewody wysokociśnieniowe – MTM / R+M.
• Kieszenie na lance ze stali nierdzewnej.

kociśnieniową – R+M.

Szafa
sterownicza
• Obudowa – Rittal.
• Przemysłowy sterownik programowalny

• System sterowania pozwala na dostęp do

komunikacyjne) – B&R.

wszystkich danych finansowych, parametrów
myjni, alertów bezpośrednio na sterowniku,
zdalnie przez Internet za pomocą dedykowanego
portalu Carwash Manager lub VNC oraz przez
aplikację mobilną.

to, WAGO, F&F itd.

użytkowników z różnymi poziomami dostępu.

(PLC) ze zintegrowanym panelem dotykowym 5,7” – B&R.

• Moduły sterowania (wejścia, wyjścia,

• Komponenty elektryczne – EATON, Lova- • System sterowania poz wala na stworzenie wielu
• Autorskie oprogramowanie BKF.

Instalacja
ogrzewania podłogowego
• Zawór mieszający 3–drogowy – ESBE.
• Zbiornik przeponowy – Reflex.
• Pompy obiegowe – Grundfos (1 szt. na 2 stanowiska).
System cyrkulacji
antyzamarzaniowej
• Pompa cyrkulacji antyzamarzaniowej –
Grundfos.

• Automatyczny system dopełniania
zbiornika.

• Czujnik ciśnienia systemu cyrkulacji
antyzamarzaniowej (zabezpieczenie
przed suchobiegiem) – Suco.

• Elektroniczny czujnik poziomu do zbiornika
cyrkulacyjnego – MAC3.

• Awaryjny system antyzamarzaniowy (woda
z sieci) w przypadku braku zasilania myjni.

• Filtr mechaniczny cyrkulacji antyzamarzaniowej
z wkładem 50μm – Aquafilter.
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URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Odkurzacz
1-stanowiskowy
• Obudowa odkurzacza oraz
wysięgnik na wąż ze stali
nierdzewnej.

• Przemysłowa turbina o mocy
3 kW, zasilanie 3-fazowe,
400V – Solarys.

Odkurzacz
2-stanowiskowy

3
kW

90
m3/h

260
mbar

60
l

• Separator o pojemności 60 l z filtrem – Soteco.
• Wrzutnik monet elektroniczne – WH.
• Wyświetlacz 4-sekcyjny LED BKF CAN-IO,
z możliwością pokazywania pozostałych
impulsów, kwoty lub czasu.

• Kasetka na pieniądze ze stali nierdzewnej.

2x 3
kW

90
m3/h

260
mbar

2x 60
l

• Obudowa odkurzacza oraz • Separatory o pojemności 60 l z filtrem – Soteco.
wysięgniki na węże ze stali • Wrzutniki monet elektroniczne – WH.
nierdzewnej.
• Wyświetlacze 4-sekcyjne LED BKF CAN-IO,
• Dwie przemysłowe turbiny
z możliwością pokazywania pozostałych
o mocy 3 kW, zasilanie 3-fazowe, 400V – Solarys.

impulsów, kwoty lub czasu.

• Kasetki na pieniądze ze stali nierdzewnej.

Rozmieniarka Standard
• Obudowa rozmieniarki ze
stali nierdzewnej.

• Wyświetlacz 4-sekcyjny LED

• Dwa dyspensery monet (hoppery) – SuzoHapp.
• Czytnik banknotów XBA – ICT.
• Przyciski piezoelektryczne nierdzewne – APEM.

BKF CAN-IO.

Rozmieniarka Pro
• Obudowa rozmieniarki ze
stali nierdzewnej.

• Wyświetlacz 4-linijkowy
LCD BKF CAN-IO.

• Dwa dyspensery monet
(hoppery) – SuzoHapp.

• Przyciski piezoelektryczne nierdzewne – APEM.
• Możliwość doładowywania stanowisk myjni
z poziomu rozmieniarki (terminal płatniczy).

• Możliwość montażu czytnika kart zbliżeniowych.
• Czytnik banknotów XBA – ICT.
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Zainteresowała Cię nasza oferta?
Skontaktuj się z nami już teraz!
BKF Myjnie Sp. z o.o.
Skarbimierzyce 22
72-002 Dołuje, Polska
tel. +48 91 8147 121
biuro@bkfmyjnie.pl
bkfmyjnie.pl
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