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Firma EURO-EKOL powstała w 1996 roku w Łodzi. Początkowo skoncentrowaliśmy się na sprzedaży myjni portalowych. Od 

2006 roku obserwując na rynku wzrost zainteresowania bezdotykowymi myjniami samoobsługowymi postanowiliśmy 

zapisać nowy rozdział w funkcjonowaniu naszej firmy. Rozpoczęliśmy własną produkcję oraz dystrybucję,

a w efekcie finalnym kompleksowe wyposażanie tych obiektów łącznie z pracami budowlano ziemnymi. Wysokie 

kwalifikacje starannie dobranej załogi w połączeniu z jej wieloletnim doświadczeniem, zaowocowały powstaniem zgranego

i kompetentnego zespołu produkcyjno-serwisowego wspieranego przez inżynierów z działu projektowego. Gwarantujemy, 

że wyprodukowana  i zamontowana przez nas myjnia spełni wszystkie oczekiwania stawiane przez naszych klientów, dając 

im pełną satysfakcję z zakupionego produktu, a nam kolejny powód do dumy  z dobrze wykonanej pracy.  
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Myjnie

kontenerowe

Kontener techniczny wykonany jest w technologii ramy stalowej opartej na cynkowanej ogniowo 

podstawie. Ściany boczne i dach wykonany jest z płyty warstwowej. 

Zamontowana jest w nim kompletna technika myjąca, system uzdatniania wody oraz dwufunkcyjny piec 

grzewczy wyposażony w system kominowy wykonany ze stali nierdzewnej oraz wydajny system 

wentylacji. W kontenerze zainstalowana  jest kompletna rozdzielnia elektryczna oraz instalacja 

oświetleniowa. Kontener idealnie sprawdza się jako zaplecze myjni, które może pomieścić zapas środków 

chemicznych i akcesoriów niezbędnych na takim obiekcie. Istnieje również możliwość wyposażenia myjni 

w większy kontener posiadający zaplecze socjalne. Wszystkie kontenery wykonywane są w naszym 

zakładzie produkcyjnym. Realizujemy zamówienia w dowolnej  kubaturze. 5





Myjnie

modułowe

Moduł techniczny myjni wykonany jest w technologii ze stali nierdzewnej AISI 304. Znajduje się

w nim kompletna technika myjąca, oraz osprzęt jak w kontenerze. 

Wszystkie moduły wykonywane są w naszym zakładzie produkcyjnym. Naklejki informacyjne na module 

mogą być wykonane zgodnie z projektem klienta i w dowolnej kolorystyce.
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Jeśli klient dysponuje pomieszczeniem, które chciałby przeznaczyć pod maszynownię, 

technika myjni  może być umieszczona na prefabrykowanym stelażu, który jest montowany 

w pomieszczeniu i połączony z odpowiednimi systemami i mediami.

Myjnie

stelażowe
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Myjnia Euro-One jest przystosowana do pracy na terenie otwartym, jak

i w pomieszczeniach. Przy opracowywaniu urządzenia położyliśmy nacisk 

na uproszczenie konstrukcji, co przekłada się na łatwe serwisowanie

i ponadprzeciętną trwałość. Przemyślana konstrukcja urządzenia oraz 

odpowiednio dobrane ciśnienie wody pozwala usunąć zanieczyszczenia

z trudnodostępnych miejsc szybko i przy minimalnym nakładzie sił. 

Programy mycia mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Myjnia

jednostanowiskowa
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Technika myjąca

system odzysku wody odpadowej z układu membranowego w procesie 

produkcji wody osmotycznej gwarantujący oszczędności na poziomie 35%

stosujemy zmiękczoną wodę do wszystkich programów mycia, dzięki 

czemu na karoseriach mytych samochodów nie powstają zacieki

płynna chemia to lepszy efekt mycia, mniejszy ślad ekologiczny myjni (brak 

fosforanów) i ekonomia - nie trzeba podgrzewać wody do 60°C, tylko do 

45°C

mocne, niewysilone pompy pracujące na 60% możliwości (ok. 130 bar), co 

gwarantuje ich długą i bezawaryjną pracę

zastosowane mieszacze ciśnieniowe Dosatron to niezawodny i niezwykle 

precyzyjny system dozowania chemii
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Nasza firma Euro-Ekol jako pierwsza w Europie zastosowała

w myjniach bezdotykowych system oszczędzający wodę, który został 

opracowany przez naukowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie.

Powyższy system pozwala wykorzystać wodę powstałą wskutek 

płukania membrany osmotycznej zawierającą znaczną ilość minerałów 

niepożądanych w cyklu mycia pojazdów. W ten sposób odzyskana 

woda zostaje poddana procesowi filtracji by móc być wykorzystana

w dalszych etapach mycia samochodu.

W urządzeniach myjących innych producentów woda ta jest 

traktowana jako odpad i zrzucana do kanalizacji. Wdrożenie innowacji 

produktowej w powiązaniu z procesową innowacją technologiczną 

pozwala na oszczędność wody na myjni na poziomie 35%. W związku

z globalnym ociepleniem należy liczyć się z deficytem wody, co

w związku z powyższym ułatwi naszym klientom skutecznie starać się

o dofinansowanie takiej innowacyjnej inwestycji z funduszy unijnych.

Innowacyjna myjnia
bezdotykowa

JAKO EFEKT WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R W CELU 

WPROWADZENIA NA RYNEK INNOWACYJNEGO 

UDOSKONALONEGO PRODUKTU - EKOLOGICZNEJ MYJNI 

BEZDOTYKOWEJ DO MYCIA SAMOCHODÓW
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Montaż i wyposażenie urządzeń myjących w niezbędny osprzęt odbywa się w naszym zakładzie 

produkcyjnym. Jest on wyposażony w nowoczesny park maszynowy, który sukcesywnie 

modernizujemy korzystając z programów wsparcia finansowego realizowanych przez UE. Myjnie 

produkowane w naszym zakładzie wyposażamy w osprzęt  i podzespoły renomowanych 

producentów z Europy, dzięki czemu spełniają one najwyższe standardy dla tego typu urządzeń oraz 

odpowiadają najnowszym trendom. Wszystkie podejmowane przez nas działania wraz

z wykorzystywaniem systemów informatycznych służących wspomaganiu i kontroli pracy począwszy 

od stadium projektu do montażu końcowego są gwarancją uzyskania wysokiej jakości 

wyprodukowanej przez nas myjni.

Produkcja
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Do sterowania myjnią wykorzystujemy mikroprocesorowy sterownik PLC firmy 

Siemens. Zmiana i kontrola parametrów pracy realizowana jest za pomocą dużego 

dotykowego wyświetlacza. Za komunikację pomiędzy myjnią a klientem 

odpowiada autorska aplikacja sterująca napisana przez pracowników działu 

informatycznego naszej firmy.

Umożliwia ona pełną kontrolę nad zachodzącymi procesami w myjni. Dzięki 

nowatorskim rozwiązaniom użytkownik jest w stanie w prosty sposób dokonać 

zmiany parametrów myjni, odczytać błędy i komunikaty, a także czas pracy pomp 

ciśnieniowych dla lanc i szczotek pomiędzy ich przeglądami, sprawdzić wielkość 

obrotu na poszczególnych stanowiskach mycia. Opcjonalnie możliwe jest 

automatyczne wysyłanie alarmów i komunikatów przez myjnie, a po podłączeniu 

jej do internetu, klient zyskuje możliwość zdalnego zarządzania za pomocą naszej 

aplikacji zainstalowanej na tablecie lub smartfonie.

Mobilny system

zarządzania

myjnią
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Euro Ekol Cloud Services to nowoczesna aplikacja webowa umożliwiająca 

inwestorom dostęp do kluczowych danych finansowych i rozbudowanych statystyk 

przez 24h na dobę z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

Pełna historia operacji finansowych, doładowań kluczy i przeniesień płatności,

a także statystyki przedstawione są w formie czytelnych tabel i wykresów. Wszystkie 

dane można filtrować według dat, a także eksportować do formatu CSV, dzięki 

czemu możliwa jest ich dalsza obróbka w zewnętrznych systemach 

informatycznych, czy nawet w arkuszu kalkulacyjnym.

Ponadto system wysyła drogą mailową dobowe i miesięczne raporty utargów

z rozbiciem na formy płatności, dzięki czemu inwestor na bieżąco wie, ile zarabia 

jego myjnia.

Niespotykanym na rynku rozwiązaniem jest moduł służący do obsługi flot. Ich 

zarządcy mogą po zalogowaniu samodzielnie doładowywać konto przy pomocy 

karty kredytowej lub przelewów natychmiastowych, rozdzielać wpłaconą kwotę 

pomiędzy posiadane klucze, a także generować billingi użycia poszczególnych 

kluczy. Aplikacja automatycznie wystawia faktury - w zależności od preferencji - po 

każdym doładowaniu, lub za zadany okres. Dzięki temu system kluczy 

wartościowych staje się jeszcze bardziej skutecznym narzędziem ułatwiającym 

pozyskanie klientów flotowych.
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Programy

mycia

Nasze myjnie standardowo są wyposażone w 4 podstawowe programy mycia - Mycie pianą, Spłukiwanie, 

Woskowanie i Nabłyszczanie. Warto jednak zainwestować także w dodatkowe programy, które pomagają 

przyciągnąć klientów i przyzwyczaić ich do najwyższej jakości mycia, co utrudni konkurencji wejście na rynek.

Oprysk felg i owadów Mycie szczotką Turbo szczotka Turbo piana

Mycie pianą Spłukiwanie Woskowanie Nabłyszczanie
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Systemy startoweWszystkie nasze systemy startowe są wyposażone w obudowy wykonane ze 

stali nierdzewnej, trwałe, wodoodporne, podświetlane diodami LED przyciski, 

duże, czytelne czterosegmentowe wyświetlacze pokazujące wykupiony czas 

mycia. Grafika na panelach frontowych jest nadrukowana techniką 

termosublimacji, dzięki czemu jest odporna na działanie chemii i warunków 

atmosferycznych.

Opcjonalnie systemy startowe można doposażyć w płatność kartą bankową, co 

zwiększa obrót myjni nawet o 35%.

EKO+ SWR

Model SWR obsługuje dodatkowo płatność 

banknotami z wydawaniem reszty w monetach po 

zakończeniu procesu mycia, dzięki czemu klienci 

rzadziej korzystają z rozmieniarki - kolejki do 

stanowisk mycia szybciej się rozładowują, a klienci 

chętniej wracają na myjnię.
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Odkurzacze

Oferowane przez nas odkurzacze samoobsługowe wyposażone są w dwa niezależne systemy ssące o mocy 

2160W każdy. Zainstalowane na wężach ssawki są zaprojektowane w taki sposób, aby nie dochodziło do ich 

zapychania przypadkowo wciągniętymi przedmiotami.

Odkurzacz może być jedno lub dwustanowiskowy. Jego obudowa może być polakierowana w dowolnym 

kolorze z palety RAL, lub wykonana w całości ze stali kwasoodpornej, a naklejka informacyjna może zostać 

wydrukowana według indywidualnego projektu celem zapewnienia spójnej identyfikacji wizualnej całej 

myjni. 

Standard Euro-Ekol
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Standard Euro-Ekol

2 zł
Akceptowane 

monety
1, 2, 5 zł

nie

Możliwość płatności 

kluczem 

wartościowym

tak

nie
Możliwość płatności 

kartą zbliżeniową
opcja

nie
Wyświetlacz 

pozostałego czasu
tak
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IrchomatIrchomat to innowacyjne na skalę europejską urządzenie 

do sprzedaży ściereczek z irchy syntetycznej. Za pomocą 

irchy możemy w łatwy i szybki sposób pozbyć się resztek 

wody po procesie mycia pojazdu. Montaż urządzenia jest 

prosty i potrzebuje tylko zasilania 230V, przewidziany na 

wysepce przy odkurzaczu.

Szeroki wachlarz doboru kolorystyki i zastosowanie źródła 

światła w technologii LED RGB pozwala dopasować 

urządzenie do identyfikacji wizualnej istniejącego lub 

nowo powstającego obiektu.
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RE1 RE2

Akceptowane 

nominały
10, 20, 50 zł

Wydawane monety 2 zł lub żeton 2 zł, 5 zł

Możliwość 

ładowania kluczy 

wartościowych

nie tak

Rozmieniarka banknotów jest idealnym uzupełnieniem istniejących systemów płatności. 

Można ją skonfigurować do pracy ze wszystkimi nominałami banknotów i wydawania 

jednego, lub kilku rodzajów bilonu, czy żetonów.

Urządzenie można umieścić w ścianie kontenera, lub w wolnostojącej obudowie wykonanej  

ze stali nierdzewnej.

Nadruk  na panelu frontowym wykonany jest w technice termosublimacji, co zapewnia 

wysoką trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Rozmieniarki

RE1 RE2
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Trzepaczka do 

dywaników

Kompresory do

pompowania kół

Dystrybutor płynu do 

spryskiwaczy
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Tablica na magnesy 

reklamowe 

Uchwyt do mycia 

dywaników

Uchwyt do mycia 

rowerów
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Serwis 24h/7d

Nasz serwis tworzą wysoko wykwalifikowani pracownicy z długoletnim stażem pracy w firmie. Ich zadaniem 

jest dbanie o stan techniczny sprzedanych przez nas myjni, a realizują to zadanie poprzez systematyczne 

wykonywanie przeglądów okresowych. Działania te mają charakter czysto prewencyjny, którego 

nadrzędnym celem jest zapewnienie jak najdłuższej bezawaryjnej pracy myjni. Każdy z pracowników działu 

serwisu ma do dyspozycji kompletnie wyposażony w narzędzia i podzespoły samochód serwisowy,

a działający sprawnie pion kierowniczy serwisu jest w stanie zapewnić w każdej chwili odpowiednie 

wsparcie logistyczne. Wszystkie te działania maja na celu zapewnić inwestorowi pełen komfort i stworzenie 

jak najlepszych warunków do prowadzenia biznesu jakim jest myjnia bezdotykowa.

Pracownicy działu magazynu, przy wsparciu programu informatycznego napisanego na nasze potrzeby, 

bezzwłocznie realizują wysyłki materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych zamówionych przez 

naszych klientów. Terminową dostawę zabezpieczają firmy kurierskie z wieloletnim doświadczeniem na 

rynku oraz transport naszej firmy. Praca serwisu jest wykonywana 7 dni w tygodniu.
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Chemia

Oprócz solidnej techniki, produkujemy również chemię do myjni bezdotykowych. Gwarantuje ona 

doskonałą jakość mycia, i długą, bezawaryjną pracę urządzeń. W ofercie znajdują się piany i woski (wersje 

standardowe, jak również kolorowe i zapachowe), a także bardziej specjalistyczne preparaty do pielęgnacji 

pojazdów.

Katalog chemii znajduje się na naszej stronie pod adresem: www.euro-ekol.com.pl/chemia
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Wiaty

myjni

Dzięki własnemu zakładowi produkcyjnemu budujemy nie tylko doskonałe myjnie, ale również ich zadaszenia w postaci wiaty. 

Naszym standardem jest dach łukowy z poliwęglanu dający dużo światła na stanowiskach mycia. Wykonujemy również dachy 

płaskie, jedno lub wielospadowe oraz dachy tzw. pogrążone. Nasze wiaty są kompletne, to znaczy wyposażone zarówno w 

oświetlenie jak i banery reklamowe, które tak samo jak attyka są kolorystycznie dopasowane do potrzeb klienta wraz z kanałem LED 

po obrysie wiaty, co jest jej dużym atutem po zapadnięciu zmroku. Attyka, którą proponujemy inwestorom wykonana jest

z wysokogatunkowego laminatu lub dibondu - oba rozwiązania są odporne na warunki atmosferyczne i nie ulegają przebarwieniom, 

mają także bardzo estetyczny wygląd. Pośród różnych konfiguracji zadaszeń posiadamy w ofercie stanowiska odkryte, 

umożliwiające mycie wyższych pojazdów oraz podesty służące do łatwiejszego ich mycia.

Wiata Piano została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 2018. Jej attyka wykonana jest

z aluminium i dibondu, cechuje ją niebanalne wzornictwo i funkcjonalność.
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Myjnie

pod klucz

Staramy się w sposób kompleksowy obsługiwać każdego Klienta. Zakres naszych usług jest uzależniony od 

potrzeb wszystkich, którzy są zainteresowani inwestycjami związanymi z otworzeniem myjni.
Nasze atuty mające na celu przyspieszenie prac związanych z inwestycją to:
  analiza indywidualnych potrzeb klienta mająca na celu optymalne dostosowanie naszych urządzeń do 

warunków, w jakich ma powstać myjnia
     fachowe doradztwo polegające na analizie zyskowności w oparciu o różnorodne kryteria
     kompleksowa pomoc w poszukiwaniu możliwości dofinansowania projektu budowy myjni
    udostępnienie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących kompletowania dokumentów potrzebnych do 

rozpoczęcia inwestycji
     projekty budowlane do inwestycji w cenie urządzenia
    wykonanie wszystkich prac budowlanych, związanych z przygotowaniem posadzek na stanowiskach mycia, 

podłączeniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych przy ciągłym nadzorze nad realizacją projektu 

przez naszych pracowników
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Transport

i montaż

43

Posiadamy własny transport z HDSem i ekipy montażowe. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad jakością 

sprzedawanych myjni na każdym etapie, rozpoczynając od projektu, aż po uruchomienie, a nasza oferta jest 

jeszcze bardziej elastyczna i dopasowana do potrzeb klienta.





Targi

międzynarodowe

Nasza firma z powodzeniem uczestniczy w Międzynarodowych Targach 

branżowych. Od 2004 roku otrzymaliśmy wiele wyróżnień i nagród, które były 

wyraźnym sygnałem docenienia jakości i poziomu naszej pracy. Szczególnie 

cenne dla nas było uzyskanie Grand Prix XVII Międzynarodowych Targów Stacja 

Paliw w konkursie Produkt Roku 2010 "LAMPA PREZESA" POLSKIEJ IZBY PALIW 

PŁYNNYCH - za myjnię bezdotykową wielostanowiskową z systemem solarnym. 

Wyróżnienie to utwierdziło nas w słuszności decyzji o własnej produkcji myjni

i zmotywowało do dalszego rozwoju. Zwieńczeniem kolejnego etapu 

rozbudowy i ugruntowania pozycji firmy na rynku było rozszerzenie sprzedaży 

na inne kraje oraz przyznanie kolejnej nagrody Produkt Roku 2014. W 2018 roku 

otrzymaliśmy złoty medal za najlepszy projekt wiaty naszej myjni podczas MTP.

Naszą obecność na rynkach europejskich utrwalamy poprzez udział w targach 

organizowanych w Mińsku, Kijowie, Moskwie, Pradze, Nitrze, Bratysławie

i Belgradzie. W Polsce można spotkać nas na targach w Warszawie, Wrocławiu

i Poznaniu.
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Dział handlowy - Polska

dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl

+48 512 932 962

+48 797 833 710

Dział handlowy - rynki zagraniczne

dzial.handlowy@euro-ekol.com.pl

+48 504 087 222

Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. k.

92-412 Łódź, ul. Rokicińska 186D

www.euro-ekol.com.pl

Biuro

biuro@euro-ekol.com.pl

+48 42 674 76 00

Dział serwisu

serwis@euro-ekol.com.pl

+48 516 195 000

Sprzedaż części do myjni

zamowienia@euro-ekol.com.pl

+48 517 833 892

Sprzedaż środków myjących

chemia@euro-ekol.com.pl

+48 690 52 52 52

Dział projektowy

(architekt)

architekt@euro-ekol.com.pl

tel. +48 518 52 32 38

Grafik

grafik@euro-ekol.com.pl

tel. +48 517 18 05 65

Księgowość

+48 690 33 77 71

Marketing

marketing@euro-ekol.com.pl

tel. +48 515 771 722
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