(advertorial)

Kok Carwash opent
moderne wasstraat
Johan Kok: ‘Door de grote hoeveelheid
borstelcontact wordt de auto veel schoner.’
In de voormalige Ford-showroom
achter Esso Kok aan de Hoofdweg
te Harderwijk, is de laatste maanden
een technisch hoogstandje gerealiseerd: een volautomatische kettingbaanwas-straat die zestig auto’s per
uur aankan.
Vol trots laat eigenaar Johan Kok zijn
op 1 april geopende wasstraat zien,
die in geen enkel opzicht te vergelijken is met de roll-overwasinrichting
die hij tot voor kort in gebruik had.

“Daar stond de auto stil, terwijl één
set borstels over de auto bewoog. En
de klant moest alles zelf doen”, vertelt
hij. In de nieuwe wasstraat spuit een
carwash-medewerker eerst de auto af,
waarna de auto aan het linkervoorwiel
over een band de dertig meter lange
wasinstallatie wordt ingetrokken. Daar
ondergaat de auto een reeks van behandelingen, die - afhankelijk van het
gekozen programma - kan worden besloten met een poetsbeurt. “Er is veel
meer borstel-contact, waardoor de

auto veel schoner wordt”, legt Kok uit.
Na de wasbeurt kan de klant naar een
volgende hal rijden, waar een enorme
stofzuiginstallatie is gebouwd. “Hier
moet de klant zelf aan de slag, maar
het is dan ook wel helemaal gratis.”
Bij het ontwerp van de wasstraat is
aan alles gedacht. De hele installatie
is gebouwd van roestvrij staal en alle
motoren worden hydraulisch aangedreven. En wat voor de klant van
belang is: er wordt uitsluitend gebruik
gemaakt van zogeheten osmosewa-

ter. Dat is ontdaan van alle mineralen,
zoals kalk, waardoor er geen vlekjes
kunnen achterblijven. Ook aan het
milieu is gedacht: het water wordt via
een ingenieus systeem gereinigd en
hergebruikt. “De nieuwe wasstraat
wast schoner en nog sneller ook”, vat
Kok de voordelen samen. En wat ook
aardig is om te weten: tot 15 april kost
de duurste wasbeurt slechts € 2,50 in
plaat van € 12,50.

