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OTTO CHRIST AG SAVITARNINĖ AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA SKYWING 

 

 

  

MODULINĖ KONSTRUKCIJA LEIDŽIA PATENKINTI BET KOKIUS 

INDIVIDUALIUS REIKALAVIMUS 
 

SUPROJEKTUOKITE IR ĮSIGYKITE SAVITARNOS PLOVYKLĄ PAGAL SAVO 
POREIKIUS 

 
Raskite jūsų poreikius atitinkančią savitarnos plovyklą. Mūsų novatoriškos technologijos yra ne tik patrauklios ir 

efektyvios, bet ir suteikia daugiau pelno. Nesvarbu, ar turite tik vieną savitarnos automobilių plovyklą, ar daugiau. 

 

 
│Investuokite į švarius automobilius 

 
│Savitarnos plovykla yra populiarumo viršūnėje! 

 

• Patrauklios plovimo programos 

• Geresnis nuplovimo efektyvumas 

• Patraukli išvaizda ir apšvietimas 

plovimo aikštelėje 

• Patogi eksploatuojant ir atsiskaitant 

• Profesionalūs prietaisai automobilių 

salonų valymui 

 

 
 

 
│SKYWING 
Aukštos kokybės plieno 

konstrukcija su išskirtiniu 
dizainu 

• Modernaus dizaino su lenkta stogo 

konstrukcija 

• Skaidus stogas užtikrinantis gerą 

plovimo jausmą 

• Erdvus darbo plotas 

• Opcija: HORIZON ir WASH VEGAS 

LED apšvietimo sistema 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

UAB Ofnis 
Naugarduko g. 29,  
LT 03227 Vilnius, Lietuva 
Tel. +370 5 2333218 
Fax +370 5 2332484 

Įmonės kodas 125409995 
PVM m.k. LT254099917 
a/s LT307044060000343520 
SEB  bankas, AB 
Banko kodas 70440 

 

Inovacinė technologija yra patrauklesnė, efektyvesnė ir pelningesnė 

 
Mažesnės veiklos išlaidos, didesnės pajamos 
 

• Iki 30% papildomos apyvartos 

dėl savitarnos plovyklos 

naujovių, tokių kaip 

„BUBBLEGUN“ programa, 

dugno plovimo vamzdžio 

naudojimas, kai plovykla 

sumontuota lauke, suspausto 

oro pistoletas ir kratytuvas 

kilimėliams. 

 

• Iki 30% sutaupysite tepalo ar 

dujų naudojant šiuolaikinę 

šildymo technologiją ir 

„BUBBLEGUN“ programą, 

kuriai nereikia šilto vandens. 

• Į standartinę komplektaciją 

įeina: dažnio keitiklis (FU) 

aukšto slėgio maitinimo 

blokams. Iki 70% galite 

sutaupyti elektros energijos 

naudojant fotovoltinius modulius 

(elektros energijos naudojimas 

savo reikmėms). 

 

• Iki 70% sutaupysite švaraus 

vandens (ir nuotekų mokestį) dėl 

žemo slėgio sistemos 

„BUBBLEGUN“ ir sumažinus 

slėgį (FU) programoje „Skalavimas 

iki blizgesio be dėmių“  

• Galima sutaupyti iki 70% naudojant 

chemikalus „BUBBLEGUN“ ir 

regeneracinę druską minkštinimo 

įrangai. Mes rekomenduojame 

BUBBLEGUN cheminių ploviklių 

seriją iš „Christ CAR CARE“. 

 

STOGO APIPAVIDALINIMAS 

ŠVIESOS DIODAIS HORIZON 

• Galima pasirinkti patrauklų apšvietimo variantą 

SKYWING plieninei konstrukcijai 

• Geresnis orientavimasis sutemus ir tamsiuoju 

metų laiku 

• Apšvietimo optiką galima nustatyti norimu 

laiku (galima pasirinkti 6 spalvas) 

• Energiją taupanti šviesos diodų apšvietimo 

technologija 
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