ONZE VESTIGINGEN!
Bent u op zoek naar een
speciale wasstraat voor
uw bedrijfswagen?
Dat kan op een van onze
8 locaties. U kunt van
maandag tot en met
zaterdag bij ons terecht.
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TRUCKWASH1GROUP.NL

MET ZORG VOOR
TRUCK & TRUCKER

BENT U OP ZOEK NAAR EEN SPECIALE WASSTRAAT
VOOR UW WAGEN?
Truckwash 1 Group BV verzorgt cleaning van alle vrachtwagens.
Na een bezoek aan onze moderne wasstraat kunt u weer schoon en veilig de
weg op. Naast het wassen van vrachtwagens, bent u voor het schoonmaken van
uw bedrijfswagen, trailer, caravan en camper bij ons aan het juiste adres!
Uw vrachtwagen of bedrijfswagen krijgt bij ons de aandacht die hij verdiend.
Voordat de wagen de wasstraat in gaat wordt deze uitgebreid met de hand
voorbewerkt en gewassen met onze professionele reinigingsmiddelen.
Dé garantie voor een nog schoner eindresultaat!

DE GARANTIE VOOR EEN NOG SCHONER EINDRESULTAAT!
Alcoa / Dura Bright behandeling
Optie tot speciale behandeling van Alcoa of Dura Bright velgen. De shampoo die
we hiervoor gebruiken is speciaal ontworpen om garantie te bieden op schone
wielen met een veilige oplossing. Daarnaast bieden we onze behandelingen vele
voordelen.
Zo helpt het bij het voorkomen van ophoping
van hars, remstof of stof en loopt u geen risico
op beschadiging van het wiel door schurende
of zurende chemicaliën. Aangetaste remstof,
zwarte strepen of zwarte plekken krijgen wij
er 99% slagingskans schoon uit!

Bekijk ook onze webshop op: WWW.TRUCKWASH1.NL
voor al uw benodigdheden voor uw voertuig!

#WASSENHEEFTALTIJDZIN

NAO wasplaats
Wij zijn gecertificeerd als wasplaats voor transportmiddelen van
pootaardappelen. Dit betekent automatisch dat de middelen die gebruikt
worden om het transportmiddel te reinigen, NAO-goedgekeurd zijn.
Na het reinigen wordt het transportmiddel verzegeld met een NAO-zegel. Het
voordeel hiervan is dat de verlader op het moment van verladen alleen maar hoeft
te controleren of de verzegeling niet verbroken is, waarmee de verlader direct
de garantie heeft dat het transportmiddel met de juiste middelen is behandeld.

HACCP Reiniging
Voor het reinigen van de binnenkant van de laadruimte bent u ook bij
ons op het juiste adres! Zo gebruiken we speciale reinigingsmiddelen die
voldoen aan de HACCP richtlijnen. Nadat de binnenkant uitgespoten is, wordt
deze nog droog getrokken en voorzien van een stankvernietiger/parfum en krijgt
de chauffeur een certificaat mee.

Truckwash Portal
Hierin kunt u de facturen, wassingen en HACCP-certificaten ophalen maar
ook de kentekens invoeren van uw wagenpark. Een duidelijk overzicht met
mogelijkheden tot een was frequentie zodat u weet wanneer een wagen weer
gewassen of HACCP gereinigd moet worden.

