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jetPOINT – Cea mai mare REȚEA de spălătorii auto self 
service din România  

 
 
Cu o experiență de peste 10 ani, jetPOINT este lider de piață ca număr de instalări, fiind cel mai mare 
lanț de spălătorii auto self service din România.  
 
! Viziunea jetPOINT este aceea de a oferi oricărui posesor de mașină, motocicletă sau autoutilitară, 
posibilitatea de a o spăla Rapid, Economic și Fără Compromisuri, într-o locație de proximitate. 
 
! Misiunea jetPOINT este aceea de a instala cel puțin o Spălătorie Auto Self Service jetPOINT, în 
fiecare oraș din România. 

 





Teren (poate fi închiriat, în proprietate, sau în 
concesiune) 

•  100 – 150 mp/boxă 
•  Minim 16 m deschidere front 

Racord energie electrică •  8 – 35 kw 

Racord Apă - Canal •  Evacuare DN 125 
•  Aducțiune DN 40, la 3 bari 

Racord Gaz (opțional) •  Racord ¾ - 1” 

De ce ai nevoie pentru o spălătorie jetPOINT? 



Cât de profitabilă este o spălătorie jetPOINT? 
Analiza costului de spălare 

Preț net de spălare:  
5.04 lei – 5 minute 
  
Cost net de spălare:  
Curent electric: 0.06 lei  
Apa dedurizată: 0.2 lei  
Apa osmozată: 0.15 lei 
Spumă Activă: 0.45 lei  
Ceară: 0.15 lei 
Sare dedurizare: 0.02 lei 
Incălzirea apei: 0.30 lei 
 
Cost net Total: 1,33 lei 
 
DECI: Din 5 lei încasați, costurile operaționale sunt 1,33 lei, iar PROFITUL este de 3,67 lei / spălare. 
 
*costurile exprimate sunt la valoarea netă, la care se adaugă TVA. Aceste valori sunt repere medii de cost. 



Rack tehnic 
!  Structura ranforsata din otel inoxidabil 

Pompa de presiune Annovi Reverberi cu cap de pompare nichelat si pistoane ceramice  
!  Presiune maxima 150 bar si debit pompat de 15 l/min 
!  Presiune de lucru de 145 bari 

By pass miniMatic cu incarcare la jumatate de sarcina- asigura o durata prelungita de viata a 
pompei. 
 
Motor electric 4 kw in 4 poli racit cu aer 
!  Cuplaj elastic motor pompa pt o durata de viata prelungita a ansamblelor in miscare 
!  Panou de comanda pista de spalare segregat , cu componente Mitshubishi 

Descrierea tehnica a echipamentelor 
(Echiparea TOP) 



Convertizor frecventa Mitshubishi pt motorul electric 
!  Asigura pornirea si oprirea in panta a motorului ceea ce prelungeste considerabil viata 

elementelor in miscsre 
!  Posibilitatea de reglare  

Plc Mitshubishi AL 24  
!  Controler Temperatura cu sonda externa PT 100 pt actionare sistem protectie antiinghet 
!  Dozatoare pt detergent lichid cu pulsatie cu reglaj concentratie electronic  
!  Electroventile aalimentare cu apa cu valva de sens 
!  Alimentare cu apa din PPr 
!  Sistem antiinghet cu picurare si recirculare apa 
!  Sistem de dedurizare si osmoza inversa 

Sistem de dedurizare Duplex cu 2 butelii de rasine de 60 L 
!  Rezervor sare  
!  Ventil principal cu afisaj digital cu posibilitatea de reglare a parametrilor de functionare 
!  Rezervor de apa dedurizata cu senzor de nivel 
 



Statie de osmoza inversa cu capacitate de 5500l/zi 
!  Sistem de control presiune si temperatura la apa de intrare 
!  Pompa industriala de medie presiune 15 bar cu indicator al presiunii de lucru 
!  Sistem electronic de control al statiei de osmoza cu afisaj LED si masurarea conductivitatii 
!  Bazin de acumulare cu senzor de nivel si valva de umplere de urgenta cu apa dedurizata in caz 

de nivel scazut 
!  Pompa de ridicare debit si presiune dedicata pt sistemul de apa osmozata 

Sistem industrial de incalzire apa cu gaz natural Blue Helix in condensatie cu recuperare 
caldura din evacuare 
!  Tub evacuare compact cu tiraj fortat 
!  Corp presostat si schimbator din otel inoxidabil 
!  Boiler acumulare  
!  Kit racordare sistemul de degivrare in pardoseala 
!  Cutie de de comandă pe pista de spălare din otel inoxidabil 
!  Butoane anti-vandalism  
!  Ecran grafic cu dimensiuni generoase cu afișarea programului curent si a timpului de 

spălare ramas 

 



Software de spălătorie self service de ultimă generație 
!  Setarea parametrilor de funcționare și control al spălătoriei, cu sistem de plată cu card 

preincarcat 
!  Braț rotativ 360 pentru furtunul de presiune 1700 mm  
!  Suport pentru pistoul de spălare din otel inoxidabil,cu racord la sistemul de scurgere pt 

sistemul antiinghet 
!  Distribuitor incalzire in pardoseala cu 2 circuite pt fiecare pista 
!  Cutie distribuitor incalzire in pardoseala 
!  Teava incalzire in pardoseala PX 20 x 2, aprox. 90 metri per circuit, 2 circuite per boxa 
!  Automatizare incalzire in pardoseala, cu functionare in functie de temperatura exterioara si 

ore de functionare prestabilite 
 
Kit spalare cu perie pentru pista suprainaltata 
!  Perie din par de cal cu maner izolat 1200 mm 
!  Brat rotativ suplimentar 1500mm 
!  Dozator detergent pulsant cu reglaj electronic 
!  Suport perie din otel inoxidabil 
!  Sistem antiinghet cu recirculare apa 
  
 
 



Structura metalica 
!  Structura metalica este modulară, ușor de asamblat și montat (nu necesită echipamente de 

ridicare).  
!  Realizată din profile ușoare zincate, se livrează la pachet cu: 
!  Panouri despartitoare imprimate cu policromie cu design client 
!  Sistem de iluminat automat cu 4 lampi pe boxa si senzor de intuneric (2 lampi de veghe, plus 

2 lampi care pornesc odata cu programul de spalare) 
!  Sistem scurgeri pluviale adecvat 
!  Acoperiș din tablă cutată cu luminatoare din policarbonat 
!  Fronton pregătit pentru reclama 
!  Proiect tehnic complet 
!  Rama rigola si gratar zincat pentru fiecare pista in parte L x l 4000x800 mm, conform proiect 
!  Separator hidrocarburi 3 mc - 3 litri per secunda , omologat cu documentatia necesara 

obtinerii avizelor de functionare, fabricat din fibra de sticla ramforsata” 
 



Container tehnic 
!  Structura de rezistenta metalica, cu pardoseala din tabla striata 
!  Inchidere cu panouri termoizolante de 40 mm 
!  Usa metalica cu incuietoare securizata 
!  Sistem de iluminat 
!  Sistem de ventilatie si incalzire 
!  Dimensiuni Lxlxh(mm) 5500x2400x2500 
 
Statie de aspirare cu distribuitor 3 solutii inclus 
!  Carcasa din otel inoxidabil 
!  Aspirator cu turbina cu pale, trifazata 2,7 kw 
!  Recupient colectare praf din otel inoxidabil 50 L 
!  Sistem de scuturate automata a filtrului dupa fiecare folosire 
!  Butoane comanda din otel inoxidabil antivandalism 
!  Pistoale distributie solutii dispuse ergonomic 
 



Distribuitor automat carduri 
 
!  Carcasa din otel inoxidabil 
!  Distribuitor carduri cu capacitate de 200 buc 
!  Cititor de bancnote cu 4 senzori optici cu usa de vizitare din plexic pentru protectie 
!  Sistem “antifishing” 
!  Usa mare de acces cu incuietoare securizata 
!  Posibilitatea de programare automata a programului de lucru 
 



Preț Echipare de Bază  

Preț de la 
11.870 euro + tva / boxa. 



Date de contact 

!  Email:      franciza@jetpoint.ro 
!  Telefon:   07JETPOINT (0753 876 468) 
!  Web:         www.jetPoint.ro 


