
TammermaTic
– 50 vuotta 
puhtaita autoja

Olemme vuodesta 1966 lähtien  
valmistaneet yli 12 000 pesukonetta  
ja vieneet niitä yli 70 maahan. 
Koneillamme on pesty yhteensä 
yli 1 200 miljoonaa pesua. 
Autonpesukemikaaleja olemme 
valmistaneet 100 miljoonaa litraa. 

Tammermatic-autonpesukoneet 
suunnitellaan ja valmistetaan 
Suomessa. Tiedämme vaativien 
olosuhteiden tarpeet ja olemme  
aina lähellä sinua.

Teknistä etumatkaa ja loistavaa puhtautta. 
Nopeammilla pesuilla saat enemmän pesuja 
ja tuottoa samassa ajassa. Tammermatic 
T700 on markkinoiden uusin, monipuolisin ja 
nopein autonpesukone –  peset helposti yli 
18 000 premium kiillotuspesua vuodessa.

Nopeus saavutetaan kuudella 
samanaikaisella toiminnolla yhden auton 
ylityksen aikana. Jokaiselle pesuketjulle 
tai -asemalle voidaan räätälöidä omat 
pesuohjelmat vuoden aikojen mukaan  
ilman lisäkustannuksia. 

Yhteistyössä Akzo Nobelin kanssa 
kehitetyillä autonpesukemikaaleilla 
varmistamme parhaan pesutuloksen 
ja loistavan kiillon. Kemikaalit ovat 
ympäristöystävällisiä ja Joutsenmerkittyjä  
(Pohjoismainen ympäristömerkki 413-097).

Juhlavuoden kunniaksi voimme ylpeänä 
esitellä 50-vuotiaan Tammermaticin 
erikoisedut ja uutuudet, joilla saat lisää 
pesuasiakkaita sekä tuottoa.
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Uusi pesuelämys myös kokeneille pesuasiakkaille.

Tällaista ei ole Suomessa aikaisemmin nähty 
eikä koettu. Ole ensimmäinen ja kerää uutta 
asiakaspotentiaalia ennen muita.

Laavavaahto-pesussa kattoyksiköstä valuu, LED-
valoin valaistu, runsas vaahtoputous auton päälle. 
Tehokkain vaikutelma saadaan aikaan toiminnon 
tapahtuessa auton keulasta perään päin. Laavan 
väri voidaan valita.

Laavavaahto nyt puoleen hintaan kaikkiin  
juhlavuoden 2016 toimituksiin!

LaaVaVaaHTO

NOrDic LiGHTS
Uutta ilmettä pesuhalliin, suoraan premium 
luokkaan. Etulevyn arvokkaasti vaihtuvat 
pehmeät valot (RGB LED) kutsuvat pesuun.

Nordic Lights veloituksetta kaikkiin  
juhlavuoden 2016 toimituksiin!
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Kesäkaudella itikat pois keulasta ja tuulilasilta. 

Tarkka Swanline Insect -erikoiskemikaalin 
annostelu tehdään vain haluttuihin kohtiin: 
kattoyksikkö suihkuttaa kemikaalin auton 
muotoa seuraten keulaan ja tuulilasille. 
Sivuputkistoista ei tule lainkaan kemikaalia, 
jolloin säästetään kemikaalikulutuksessa. 
Itikkapesun jälkeen kone palaa takaisin 
kotirajalle ja on valmiina suorittamaan 
seuraavan pesuvaiheen.

Itikkapesu nyt puoleen hintaan kaikkiin 
juhlavuoden 2016 toimituksiin!

iTiKKaPeSU

7 VUODeN TaKUU
Laajennettu takuu uusiin koneisiin.

Luotamme Tammermatic T700 -koneisiin niin 
paljon, että tarjoamme kaikkiin uusiin koneisiin 
7 vuoden takuun ilman pesumäärärajoitusta. 
Pese vaikka 20 000 pesua vuodessa koko 7 
vuoden ajan ja takuu pysyy voimassa. Myös 
kaikkien kuluvien osien, muun muassa harjojen 
vaihdot, sisältyvät takuuseen. 7 vuoden takuun 
edellytyksenä on Tammermaticin kemikaali- ja 
huoltosopimus.

Huolettomia pesuja, voit keskittyä pesujen 
myyntiin, me hoidamme loput.
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Tammermatic Oy
Tesoman valtatie 28
33300 Tampere

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tammermatic.com,
 kmyynti@tammermatic.com, huolto@tammermatic.com

TammerHelp: www.tammermatic.com/extranet
  puh. 0600 55 55 66 (puhelun hinta 1,98 €/min + pvm/mpm)

www.tammermatic.com

Luonnostaan puhdasta

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ  
ja puhtaita autoja jo 50 vuotta.

TAMMERMATICIN 120 AMMATTIlAIsTA 
valmiina auttamaan autonpesuissa.


