advertorial

Kok Carwash opent milieuvriendelijke wasstraat
uniek voor Harderwijk en omgeving
Harderwijk, 30 maart 2009
Een beetje trots is Johan Kok wel want op 1 april opent hij onder de naam Kok Carwash een dertig meter lange,
volledig geautomatiseerde kettingwasstraat van roestvrijstaal. Achter het tankstation van Esso Kok aan de
Hoofdweg kunnen elk uur tussen de veertig tot zestig auto’s een grondige milieuvriendelijke reiniging krijgen.
Dus tijdens spitstijden geen reden voor lange wachttijden bij de wasstraat. Christ Wash Systems, een van de
toonaangevende Duitse specialisten op dit gebied, is hiervoor verantwoordelijk. De kettingwasstraat is niet alleen geschikt voor personenauto’s maar ook voor bedrijfsauto’s tot een maximale hoogte van twee meter twintig. Kok heeft daarmee een primeur want een volautomatische wasstraat van dit type was in de ruime omgeving van Harderwijk nog niet voorhanden. “Kok Carwash brandschoon op weg wash clean en polish,” is zijn
bedrijfsslogan. “Harderwijk is met 45 00 inwoners er gewoon rijp voor”, vertelt Kok, tijdens het testdraaien. “We
denken dat we met dit wasconcept ook mensen uit Ermelo Putten en Nunspeet trekken.”
Hoe werkt de wasstraat?
Personeel zorgt voor begeleiding en het voorwassen. In de wasstraat volgt met de nieuwste technieken, waaronder zes borstels op basis van krasvrij textiel, een
gedegen reinigingsproces van vier minuten. Via een hydraulisch aangestuurde kettingbaan krijgt de auto een reiniging met osmosewater waardoor nazemen niet
meer nodig is en de auto streeploos opdroogt. Ook het zijknikborstel-systeem is uniek en zorgt ervoor dat ieder plekje van de auto meegenomen wordt. De hydraulische dwars geplaatste wiel- en dorpelwasinstallatie zorgt voor een professionele reiniging van dorpels en zelfs pikzwarte vuile velgen komen er weer als nieuw
uit. Na iedere wasbeurt door de wasstraat kan de klant gratis gebruik maken van de overdekte stofzuigerhal. Hiervoor zijn acht stofzuigers beschikbaar.
Milieuvriendelijk
Het gehele wasproces geschiedt op een milieuvriendelijke wijze waarbij tachtig procent van het water geschikt gemaakt wordt voor hergebruik, Na het wassen
wordt het water gefilterd en hergebruikt en de zeep- en waxresten worden netjes afgevoerd. Vervuild water wordt gefilterd in opslagbekkens met een capaciteit
van 90.000 liter. Het water dat op het riool geloosd wordt is schoon water. De auto laten wassen bij Kok Carwash is dus niet alleen makkelijk, het is ook nog eens
goed voor het milieu.
Happy hour
Om het publiek bekend te maken met Kok Carwash kan iedereen tot 15 april voor twee euro vijftig het duurste wasprogramma uitproberen. Los van deze introductieweken zal Johan Kok voortaan wekelijks voor gereduceerde prijzen een happy Hour hanteren. Daarnaast komt er elke woensdag een speciale Lady’s Day en op
elke dinsdag een Seniorendag. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen en senioren niet vaak de auto wassen. Als ze het wel doen, dan laten ze de
auto het liefst in een wasstraat reinigen. En daarbij ervaren ze de service van de medewerkers als heel belangrijk. “Wassen in deze wasstraat is een bepaalde
beleving, dat kan ik niet uitleggen, dat moeten mensen ervaren”,vertelt Kok. “Als ze dat ervaren dan begrijpen ze precies wat ik bedoel.” Kom naar Kok Carwash
en beoordeel het zelf.

