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ОФЕРТА 
 Nо 00R/03.01.2023г. 

 

Като благодарим за проявения интерес и във връзка с Вашето 

запитване, имаме удоволствието да предоставим на Ваше внимание 
следната оферта за автомивка на самообслужване. 

 

1.Автомивка на самообслужване модел “SSЕ-Standard” – изградена с 
висококачествени и надеждни компоненти и оперативни табла от 

неръждаема стомана. 
 

 

 
 
(показани са илюстративни снимки на покривни конструкции и агрегатно 
помещение и не са включени в настоящата оферта) 

 
Автомивките на самообслужване са все повече предпочитани, 

поради следните предимства: 
- ниска цена на услугата - между 4 и 8лв. за измиване 
- клиентът получава  качествено измиване 

- спестява се време от изчакване в сравнение с автомивки с 
персонал,измиването става за около 5-8 минути. 

- от гледна точка на собственика, атомивката на самообслужване реализира 
печалба от около 60- 80%, и спестява проблемите с наемане на персонал. 
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За постигане на отлични резултати при измиване са необходими качествени 
химикали. ''Емвеко'' АД е представител на KENOTEK – Белгия, водещ 

производител на пълна гама химикали за автомивки на конкурентни цени. 
 

 
 
''Емвеко'' АД има повече от 25 годишен опит в продажбата и сервизирането 
на оборудване за автомивки и автосервизи. 

 
''Емвеко'' АД предоставя чертежи за изграждане на фундаментите на 

автомивката, както и консултиране по време на проектиране и  
стоителството. 
 

 

 
ИЛЮСТРАТИВНО ВИДЕО: 

https://www.youtube.com/watch?v=GaBqKiUwbD0&t=14s 
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№  Оборудване 
  Оборудване за 1 работен пост на автомивката, 

което се разполага в техническото (сервизно) 
помещение - контейнер: 

(контейнера не е включен в цената на офертата и се 
осигурява от клиента) 

1 

 

Агрегат за високо налягане: 

- Професионална помпa за високо налягане, 
произведена в Италия, съобразена за постоянно 

натоварване – керамични бутала, налягане 
200bar с възможност за регулиране и дебит 

15l/min. 
- Електродвигател директно куплиран към 

помпата: 400V/50Hz/5,5kW. 

 

2  Дозираща помпа  с електронен контрол. Дава 

възможност за прецизно регулиране на дозата и 
икономия на химикал в процеса на работа. 

 

3 

 

Контролно електрическо табло управляващо работата 
на отделните агрегати. Изградено с ел. компоненти на 

водещи производители 

4  

 

Други: филтри на входящата вода със сменяеми 

елементи, възвратен клапан,  електромагнитни 
клапани, разпределители, връзки за вода – ниско 
налягане, връзки за вода – високо налягане, 

електрически връзки – 230V, 24V. 
 

Метално шаси за разположение на помпите за високо 
налягане – удобство при обслужване и зареждане с 

химикали. 
 

5  

 
 

 
 
 

Z-образни въртящи рамена MOSMATIC – 

произведени в Швейцария, гарантиращо 
безпроблемна работа. 

- за монтаж към таван. 
- дължина 1600/1750мм, 360º; 

- присъединителни връзки към агреагатното 
помещение; 
  

6 

 

Пистолет с дължина 750mm  
-  изплакване с високо налягане 

-  нанасяне на вакса   
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№  Оборудване 
7 

 

Къс специален пистолет с дължина 560mm  

за нанасяне на XXL пяна   

8 

 

Специални маркучи от въртящите рамена до 

пистолетите с дължина 3,5m., олекотени,  даващи 
максимално удобство при работа. 

9 

 

Стойка за пистолет MOSMATIC – произведена в 

Швейцария 
- изработена от неръждаема стомана 
- предназначена за монтаж към под 

- гъвкава, което я предпазва от изкривяване. 
 

 

 

Система против замръзване на водата 
- проточна; 

- изолация на магистралите към поста за измиване. 

10  

 
 

 
Оперативен панел 

 
  - възможност за програмиране по отделно 

времетраенето на всички програми.  
- изработен от неръждаема стомана, водозащитен с 
двойно заключване. 

- цифров дисплей: визуализация на оставащото време 
- бутони за избор на програми. 

- приемник на монети или жетони. Работи с монети 
10ст, 20ст, 1лв. и 2лв. 

- позволява клиента да натрупа кредит (време), 
пускайки различни монети и след това да избира 
програми за миене по желание. 
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ПРОГРАМИ: 

 

Програма No1 - предварително измиване с  XXL супер пяна 
(безконтактен алкален химикал). Препарата се нанася през специален 

пистолет. 

 Програма СУПЕР ПЯНА – XXL 

Нанася се със специален пистолет. 
 
За тази програма се използва безконтактен 

химикал ( на алкална основа ). По този начин се 
постигат два резултата: 

- качествено измиване и сваляне на 
замърсяванията  

- визуален ефект с пяна за привличане на 
клиенти 

Забележка: Необходим е сгъстен въздух 8 - 10bar.  

 
ВАЖНО: Много автомивки използват шампоан за 

ефекта пяна, който е с неутрално PH  и не премахва 
замърсяванията. Създава се само визуален ефкт. 

 
 

Програма No2 – изплакване чиста вода с високо налягане. 

 

Програма No3 – нанасяне на вакса при високо налягане. 
 Програма  ВАКСА: 

 - предпазва лаковото покритие на автомобила, 
придава блясък след измиването и улеснява 

оттичането на водата след финалното изплакване. 
- допълнителна дозираща помпа, с електронен контрол 

на дозировката;  
- маркучи и фитинги. 
- ваксата се нанася с пистолета за високо налягане 
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Програма No4 – пауза/стоп  
 

 
SSE-Standard1 
 

ЦЕНА ЗА ЕДИН РАБОТЕН ПОСТ : 14 875лв. без ДДС 
 

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ЗА ОГРАНИЧЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ: 11 900лв. 
без ДДС 

 

Снимките в офертата са илюстративни. 

 
В посочените цени не са включени : 

➢ Строително - монтажните работи по изграждане на фундаментите, 
както и кало-масло уловители. 

➢ Електрозахранване до контролното табло на автомивката. 

➢ Осигуряване на захранване с вода на автомивката със съответно 
налягане и дебит. 

➢ Техническо ( сервизно) помещение за разполагане на агрегатите за 
високо налягане, ел. контролно табло и дозиране на химикали. 

➢ Закрити конструкции за автомивката и монтажни планки за въртящите 

рамена. 
 

Условия на офертата  
• Единичните цени са в лева и се разбират до обекта на Купувача, и са 

без включен ДДС. 

• Срок на доставка: до 100 дни след подписване на договора за 
доставка и авансово плащане. 

• Начин на плащане: по договаряне. 
• Гаранция: 24 месеца или 800работни часа, което настъпи първо, при 

използване на химикали Kenotek. 

• Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз. 
• Монтаж и обучение на персонала. 

 
ЕМВЕКО АД има внедрена система за управление на качеството в 
съответствие с ISO 9001:2015. 
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