
TammerTotal är allt du behöver  
för lönande biltvättsverksamhet:
Tvätthall och tvättutrustning  
samt underhåll och service

BILTVÄTT 24 HTAMMERTOTAL
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TammerTotal innebär att du kan 
koncentrera dig att sälja och 
marknadsföra tvättar medan din 
samarbetspartner tar hand om resten.

Förutsättning för att starta upp lönande verksamhet 
inom kommersiell biltvätt är att skaffa tomt, bygglov 
och andra tillåtelser av myndigheter och sedan utföra 
markarbeten med underjordisk teknik och anpassning 
av el-, vatten-, och kommunikationssystemet. Resten tar 
TammerTotal hand om.

Det nya konceptet omfattar en helhetslösning med 
nyckelfärdig leverans av färdigbyggd tvätthall, tvätt-
utrustning, reningsverk och eftermarknadstjänster helt 
enligt kundens önskemål. På grund av den flyttbara 
byggnaden kan finansieringen omfatta hela paketet.

Nedan några av punkterna  
som underlättar:

• TammerTotal är färdigt att startas upp  
inom avtalad leveranstid

• Brukbar i 98 % av dygnet (24 h)
• Fjärrkontroll och övervakning 24 h
• Tvättmaskinen har ett inbyggt skannersystem vilket 

mäter upp bilens former och möjliggör användning av 
rätt program och därmed garanterar säkerhet.

• Kunden kan välja mellan olika betallösningar.  
Välj mellan mobilbetalning, bank-, och  
kreditkortsbetalning eller streckkod.

TAMMERMATic 
En pålitlig samarbetspartner för växande  
och lönande affärsverksamhet inom biltvätt
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Planering
TammerPlan

Inköpsplanering  
enligt kundens 

önskemål

TammerInstall
Montering och 
övertagande

TammerControl
Fjärrkontroll och 

support

TammerCare
Service

TammerHelp
Telefon support

TammerParts
Reservdelarna

TammerChem
Biltvättkemikalierna

Support under 
hela livstiden

Montering 
och 

övertagande

Kund

TAMMERTOTAL
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TAMMERTOTAL 

är ett testat koncept då 

tvätt kunderna kan tvätta sina 

bilar dygnet runt och undvika  

tvätt kö vilket innebär ökad 

tvätt volym.
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Tammermatic Oy (Finland) Filial

Truckvägen 14 B
SE-194 52 UPPLANDS VÄSBY, SVERIGE

Tel. +46 8 564 73 140

www.tammermatic.com

Försäljning

Stefan Bogström
Tel. 08 564 73 140
Mobil 070 511 7563
stefan.bogstrom@tammermatic.com TM
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Rörliga kostnader
• El och vatten/tvätt
• Tvättkemikalier/tvätt
• Betalning
• Underhåll av tvättutrustning

Fasta kostnader
• Kapitalkostnader, tvättutrustning  

och tvätthall
• El: grundavgift, uppvärmning  

och belysning
• Vatten: Grundavgift
• IT-kommunikationer
• Tömning av tankar under mark

Kundens åtagande
• Skaffa tomt
• Underjordisk teknik
• Tvättförsäljning

Naturligt rent

Biltvätt är lönande affärsverksamhet
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Tvätt pris SEK

Rörliga kostnader/tvätt

Fasta kostnader/tvätt

Totala kostnader/tvätt

LÖNANDE 

VERKSAMHET REDAN 

EFTER 4000 TVÄTT 

PER ÅR


