
Z miłości do jakości



    O NAS



O NAS    

O nas 

ABOX to firma założona w Hiszpanii przez polskiego przedsiębiorcę w latach 80-tych. Dy-

namiczny rozwój firmy sprawił, że dziś możemy poszczycić się długim, międzynarodowym 

doświadczeniem, obejmującym rynek hiszpański, portugalski i polski, oraz zakładami 

produkcyjnymi w Hiszpanii i w Polsce. Od początku istnienia firmy powstało ponad 400 

myjni naszej marki na Półwyspie Iberyjskim, a na terenie Polski – aż 110, i to w ciągu 

niecałych 7 lat działalności w kraju!

ABOX obecny jest na polskim rynku od 2009 roku. W 2011 roku firma powiększyła się o 

zakład produkcyjny w Warszawie, który powstał, by sprostać coraz większemu zapotrze-

bowaniu na nasz produkt w kraju.

Największe atuty ABOX-u to własna technologia oraz własne zakłady produkcyjne, co poz-

wala nam na stałą kontrolę jakości i ulepszanie rozwiązań, wprowadzanie innowacji oraz 

szybki rozwój. Dzięki temu w kolejnych latach planujemy rozszerzyć naszą działalność na 

inne kraje europejskie, a nasze produkty z dumą prezentujemy na międzynarodowych 

targach.
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    O NAS

Bez  wątpienia istotnym czynnikiem na jaki klient powinien zwrócić uwagę w procesie 
inwestowania w myjnię, jest doświadczenie producenta instalacji. Jedynie producent posiadający 
długoletnie, międzynarodowe doświadczenie i własną linię produkcyjną dysponuje techniczną 
i biznesową wiedzą, niezbędną do zapewnienia sukcesu Twojej inwestycji.

Doświadczenie w produkcji

Wierzymy, że własna produkcja jaką dysponujemy, gwarantuje 

naszym klientom zakup produktu najwyższej jakości. Oferowany 

przez nas system myjący, jest bowiem produkowany pod ścisłym 

nadzorem naszych inżynierów, którzy czuwają nad zgodnością pro-

cesu produkcji ze ścisłymi wytycznymi, które to z kolei są rezultatem 

wieloletniego doświadczenia zdobytego przez ABOX. Wszystkie 

komponenty myjni, począwszy od konstrukcji ze stali nierdzewnej, 

poprzez elektroniczne sterowniki, kompleksowy system uzdatnia-

nia wody aż po system wysokiego ciśnienia, produkowane są przez 

naszych techników pod nadzorem niezwykle doświadczonych 

inżynierów, z którymi współpracujemy już od wielu lat. Jako firma 

rodzinna bardzo cenimy i szanujemy współpracę nawiązaną z 

każdym z naszych inwestorów, gdyż dobrze wiemy, iż sprzedaż 

myjni to jedynie początek długoletniej współpracy. Właśnie dlatego 

zawsze staramy się dbać o każdy szczegół, tak aby najwyższa jakość 

mycia stała się podstawą sukcesu naszych klientów.
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Co nas wyróżnia?

Zapobiegamy zbędnym awariom, oferując urządzenia, które zaprojektowane zostały na wieloletnią pracę. Wierzymy w to, że serwis powinien być złem koniecznym, a nie głównym źródłem dochodu producenta. Zadowolenie inwestora dzięki niskiej 

awaryjności urządzeń oraz wysokiej jakości mycia, docenianej przez użytkowników, jest dla nas najlepszą reklamą. Inwestor ABOXu to osoba bardzo dobrze obeznana w tematyce myjni, posiadająca wysokie wymagania, i której podejście do biznesu 

charakteryzuje się wyjściem na przeciw wymaganiom stawianym przez klienta. To osoba, która nie kieruje się sloganami czy prostymi hasłami reklamowymi, lecz dokładnym przetestowaniem urządzeń oraz analizą specyfikacji produktu.

Nowoczesne i wyjątkowe 

konstrukcje ze stali nierdzewnej.

Wyjątkowy design naszych myjni 

nie ma odpowiednika na rynku. 

Bogate, międzynarodowe 

doświadczenie.

Ponad 600 realizacji na terenie 

Europy.

Myjnie zaprojektowane do 

wieloletniej pracy.

Materiały Design Doświadczenie Trwałość
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O NAS    

Zapobiegamy zbędnym awariom, oferując urządzenia, które zaprojektowane zostały na wieloletnią pracę. Wierzymy w to, że serwis powinien być złem koniecznym, a nie głównym źródłem dochodu producenta. Zadowolenie inwestora dzięki niskiej 

awaryjności urządzeń oraz wysokiej jakości mycia, docenianej przez użytkowników, jest dla nas najlepszą reklamą. Inwestor ABOXu to osoba bardzo dobrze obeznana w tematyce myjni, posiadająca wysokie wymagania, i której podejście do biznesu 

charakteryzuje się wyjściem na przeciw wymaganiom stawianym przez klienta. To osoba, która nie kieruje się sloganami czy prostymi hasłami reklamowymi, lecz dokładnym przetestowaniem urządzeń oraz analizą specyfikacji produktu.

Najbardziej niezawodny system 

na rynku. Skonsultuj się z nami, 

chętnie to udowodnimy.

Autorskie rozwiązania 

niedostępne na rynku.

Przyjazny serwis, pracujemy aby 

Twoja inwestycja działała 24/7.

Obsługujemy zarówno 

prywatnych inwestorów, koncerny 

jak i inne firmy z branży jako OEM.

Trwałość Niezawodność Rozwój User friendly Uniwersalność
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Konstrukcje Niech Twoja inwestycja będzie imponująca, niepowtarzalna 
i wyjątkowa!
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KONSTRUKCJE 

Konstrukcje spełniające najwyższe 
wymagania.
Konstrukcje myjni ABOX wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej, a 
kolorowa struktura dachu z malowanej proszkowo stali ocynkowanej. Wytrzymałe 
materiały sprawiają, że cenna inwestycja wyglądać będzie jak nowa przez cały okres 
użytkowania. 

Wyjątkowy design i solidne konstrukcje myjni ABOX niewątpliwie 

przykuwają uwagę potencjalnych klientów. Stawiamy na 

najwyższą jakość wykonania konstrukcji oraz ich efektowne 

wykończenie, tak aby nasze myjnie były niepowtarzalne i konku-

rencyjne także pod względem wyglądu. Jest on bowiem często 

pierwszym kryterium wyboru kierowcy. Dlatego właśnie myjnie 

ABOX to nowoczesne zadaszenia, trwałe konstrukcje ze starannie 

dobranych materiałów, lśniące elementy wykończenia i aż trzy 

opcje do wyboru: DESIGN, SMART i BASIC.  Oferujemy możliwość 

spersonalizowania ścianek działowych, jak również kolorystyki.
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 KONSTRUKCJE

Wyjątkowa, 
niepowtarzalna

Autorski projekt firmy 
ABOX, stworzony z myślą o 
najbardziej wymagających 
klientach.

DESIGN

Niezwykle 
funkcjonalna

Nowoczesny wygląd na każdą 
kieszeń.
Brak konieczności odśnieżania.

SMART

Tradycyjny wygląd  
dla 
tradycjonalistów

Stworzona dla tych, którzy 
cenią  proste i znane 
rozwiązania.

BASIC
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 TECHNIKA MYJNI

Aż 6 stanowisk a tylko 
jeden kontener techniczny

Technika myjni
Technika ABOX to niezwykle wydajny, oszczędny i niezawodny system myjący. 

Wszystkie wykorzystane komponenty pochodzą od renomowanych producentów, ta-

kich jak Siemens, CAT Pumps, Danfoss, Grundfos, Schneider Electric itd. Niespotykany 

na rynku zestaw zbiorników o łącznej pojemności do 4000 l, zapewnia nieprzerwaną 

dostawę uzdatnionej wody, co eliminuje całkowicie 

problem niezadawalającej jakości świadczonej usługi 

mycia, w przypadku spadku ciśnienia w sieci. Techni-

ka ABOX umieszczona jest w kontenerze wykonanym 

z poliuretanowych płyt warstwowych, o grubości 60 

mm. Zapewnia on nieporównywalnie lepszą ochronę 

drogich komponentów znajdujących się w środku, niż 

standardowo oferowane przez konkurencję kontenery 

stropianowe (EPS). Dodatkowe bezpieczeństwo urządzeń gwarantują stalowe drzwi 

płaszczowe.

Elektrowazory Danfoss cechują się długą żywotnością oraz prezentują przewagę  

jakościową nad zaworami pneumatycznymi. Nie wymagają bowiem montażu kom-

presora, który to stanowi słaby punkt myjni, w przypadku zastosowania rozwiązań 

opartych na zaworach pneumatycznych. Każde stanowisko mycia wyposażone jest 

we własne zasilacze, transformatory oraz wszelkie zabezpieczenia elektryczne mar-

ki Schneider Electric. Dzięki temu każde z nich jest niezależnie chronione i działa 

jako samodzielne urządzenie, co zwiększa niezawodność oraz solidność systemu i 

zapewnia ochronę przed awarią. W odróżnianiu od konkurencji, nie produkujemy 

zwykłych modułów metalowych, gdyż wiemy że nie stanowią one wystarczającej 

ochrony urządzeń przed warunkami atmosferycznymi panującymi na terenie Pol-

ski. Naszym rozwiązaniem dedykowanym myjniom, które posiadają ograniczoną 

powierzchnię montażową, jest wariant COMPACT, posiadający małe gabaryty oraz 

zapewniający wysoką ochronę, dzięki płytom poliuretanowym.
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TECHNIKA MYJNI 

Chemia proszkowa

Bufor wody zmiękczonej 2000 L 600 L 1000 L 600 L

COMFORT COMFORT compact EASY EASY compact

Bufor wody osmotycznej 2000 L 1000 L 1000 L 1000 L

Active Pressure Control

Niezależna elektryka na 
każdym stanowisku

Ultra Water Save

Dechloracja wody 70L butla ze sterownikiem 70L butla ze sterownikiem Filtr wkładowy Filtr wkładowy

Pompy wysokociśnieniowe CAT 350 CAT 350 CAT 5CP CAT 5CP

ABOX Online

Calc Free System

Obudowa techniki
Poliuretan 60mm 

(0,36 W/m2*K)
Poliuretan 60mm 

(0,36 W/m2*K)
Poliuretan 60mm 

(0,36 W/m2*K)
Poliuretan 60mm 

(0,36 W/m2*K)

Zbiornik na olej * 1000 L od 200 L do 750 L 750 L od 200 L do 750 L

Parametry silników 

pomp wysokociśnieniowych

Zmienne, moc do 3kW, 
prędkość do 1450 RPM

Zmienne, moc do 3kW, 
prędkość do 1450 RPM 

Stałe, moc 3,0 kW, 
prędkość do 1450RPM

Stałe, moc 3,0 kW, 
prędkość do 1450RPM

Woda osmotyczna
Przy płukaniu, nabłyszczaniu, 

woskowaniu i cleantire

Przy płukaniu, nabłyszczaniu, 

woskowaniu i cleantire
Przy nabłyszczaniu Przy nabłyszczaniu

* gdy dotyczy
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 TECHNIKA MYJNI

System mycia samoobsługowego musi być 
efektywny, łatwy w użyciu i charakteryzować się 
długą żywotnością

System myjni COMFORT

Bogato wyposażona myjnia Comfort to opcja dla inwestorów, których 

myjnie znajdują się w centrach dużych i średnich miast oraz w okolicach 

galerii handlowych, czyli wszędzie tam, gdzie natężenie ruchu jest wyso-

kie, a klienci wymagający. Bezdotykowa myjnia Comfort oparta została na 

myciu detergentem w postaci mikroproszku, z niezależnym dozowaniem 

na każdym stanowisku. Jej niezawodność to zasługa wykorzystania kom-

ponentów znanych, międzynarodowych producentów oraz rozdzieleniu 
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TECHNIKA MYJNI 

n Niezależne dozowniki chemii na każdym stanowisku

n System płynnego i delikatnego rozpoczęcia i zatrzymania mycia dzięki falownikom

n Możliwość ustawienia indywidualnego ciśnienia na każdym programie

n Niezależne sterowniki oraz zabezpieczenia na każdym stanowisku

n Duży zapas wody zapewniający oszczędność i gwarantujący jej stałą jakość

n Najbardziej wydajny system uzdatniania wody dostępny na rynku

technologii na każdym stanowisku (niezależne sterowniki 

i dozowniki mikroproszku). Dodatkowo myjnie Comfort 

wyposażone są w system ochrony membran, dzięki za-

stosowaniu węgla aktywnego, znajdującego się w specjal-

nej butli ze sterownikiem. Cena myjni Comfort zawiera 

również Cleantire – sprawdzony program do mycia felg.
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TECHNOLOGIA 

Technologia

Dzięki ciągłemu udoskonalaniu rozwiązań technologicznych staliśmy się liderem wśród producentów myjni bezdotykowych. 

Nasze austorskie rozwiązania są znane i doceniane wśród inwestorów w tej branży. 

Porozmawiajmy o technologii

Dużo się mówi o technologii.
My pokazujemy jak ona wygląda. 
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 TECHNOLOGIA

Aktywny system dozujący

System dozyjący w trybie aktywnym, nie wymagający montażu  dodatkowych 

elektrozaworów, w celu osiągnięcia prawidłowego dozowania chemii.

 

Częstym problemem większości myjni dostępnych na rynku, 

jest mieszanie się środków chemicznych wykorzystywanych 

przez różne programy. Spowodowane jest to nieprawidłową 

pracą zaworów. Nasze autorskie rozwiązanie pozwoliło 

całkowicie pozbyć się tego zjawiska, gdyż chemia wprow-

adzana jest aktywnie do układu wysokociśnieniowego. 

Wyeliminowaliśmy słabe punkty systemu, dzięki czemu stał 

się on solidniejszy i zabezpieczony przed ewentualnymi 

usterkami. Nie wymaga montażu tak dużej ilości zaworów 

jak inne rozwiązania dostępne na rynku.
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TECHNOLOGIA 

Niezależne dozowniki chemii 
na każdym stanowisku 

W dwóch słowach: Dokładność
i niezawodność
Układ wyposażony jest w niezależne dozowniki mikroproszku oraz 

płynu na każdym stanowisku, co gwarantuje niezależną pracę 

każdego z nich. Takie rozwiązanie zmniejsza wielokrotnie ryzyko 

awarii całej myjni, jak również gwarantuje nieprzerwane, stałe 

dozowanie środków, co pozwala na uzyskanie lepszego efektu mycia.

Zwiększona dokładność dozowania, 

niezawodność oraz większa pojemność 

chemii proszkowej.
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Piana aktywna
Dzięki zastosowaniu wysokowydajniej piany aktywnej ,w kolorze różowym, pod 
sprężonym ciśnieniem, uzyskamy bardzo ciekawy efekt wizualny oraz jeszcze 
skuteczniejszy efekt mycia. Barwnik w naszej chemii nie pozostawia śladów na 
ubraniach, nie brudzi i nie farbuje. W ciągu paru minut po prostu się ulatnia.
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WELCOME TO SYNERGY 

0% straty przy 
uzdatnianiu wody

Dzięki zastosowaniu 4000 litrów zapasu wody, nasz system jest w 

stanie wykorzystać 100% wody przy produkcji wody osmotycznej. 

Systemy dostępne na rynku na 1 litr uzdatnionej wody, generują aż 

1 litr odpadu. 

Wykorzystujemy 100% wody przy produkcji wody osmotycz-

nej, nie generując dzięki temu strat w jakiejkolwiek postaci. 

Niespotykane na rynku, autorskie rozwiązanie firmy ABOX 

sprawia, że inwestycja staje się nie tylko dużo bardziej ren-

towna ale również nieporównywalnie bardziej ekologiczna. 

Ponadto ogromne zbiorniki gwarantują możliwość ciągłej 

produkcji uzdatnionej wody, dzięki czemu jakość usługi po-

zostaje zawsze na tym samym, najwyższym poziomie, nie-

zależnie od natężenia ruchu na myjni. Postaraliśmy się aby 

długie kolejki samochodów oczekujących na mycie były je-

dynie powodem do zadowolenia dla naszych inwestorów a 

nie problemem spędzającym sen z ich powiek.

Duży bufor wody
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gdyż system przekazuje informacje o zużyciu podzespołów, 
co nierozerwalnie wiąże się z nieosiąganiem 
zadanego ciśnienia. System ten oszczędza 
energię elektryczną oraz chroni silniki, dzięki 
łagodnemu rozruchowi 
podzespołów. Dodat-
kowo istnieje możliwość 
sprawdzenia drogą 
internetową ciśnienia ro-
boczego pomp. 

Active Pressure Control

Łatwiejsze utrzymywanie pomp i osprzętu 

Oszczędność energii

Łagodne rozpoczęcie i zakończenie usługi

Większa ochrona pomp

Ustawienie ciśnienia przy każdym programie

Active Pressure 
Control

Rozwiązanie Active Pressure Control to zaawansowana 
technologia, pozwalająca na ustawienie ciśnienia 
roboczego, indywidualnie dla każadego programu. 
System dostosowuje w trybie ciągłym prędkość sil-
ników napędzających pompy wysokociśnieniowe, 
mając na celu osiągnięcie ustawionego ciśnienia 
jak również odpowiedniego przyspieszenia oraz 
hamowania silników.
Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania operator 
nie musi regularnie sprawdzać ciśnienia pomp, 

Najbardziej 

nowocześna techno-

logia w zasięgu two-

jej inwestycji

 TECHNOLOGIA



WELCOME TO STRATEGY 
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    DODATKI

Świat dodatków

Oferujemy szeroki wybór dodatków, w które można wyposażyć myjnię. Niewątpliwie 
zwiększą one funkcjonalność usługi, a co za tym idzie, konkurencyjność inwestycji. 

Aby Twoja inwestycja stała się jeszcze bardziej rentowna  i 

kompleksowo odpowiadała na potrzeby Twoich klientów, 

warto pomyśleć o zainstalowaniu popularnych wśród kie-

rowców maszyn dodatkowych, takich jak odkurzacz, osu-

szacz, rozmieniarka pieniędzy czy kompresor. Dodatkowe 

programy mycia w postaci piany aktywnej czy programu my-

cia szczotką niewątpliwie uatrakcyjnią Twój biznes i pozwolą 

zaoferować coś wyjątkowego nawet najbardziej wymagają-

cym klientom. System płatności bezgotówkowych Paypass, 

karty lojalnościowe czy system kodów promocyjnych przy-

czynią się do znacznego poszerzenia grona klientów Twojej 

myjni.
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 DODATKI

Zasysanie monet System kodów płatniczych

System ten doprowadza monety z pulpitów kontrolnych do 

centralnego sejfu, który może być zainstalowany zarówno 

w kontenerze technicznym jak i w innym, dogodnym  miej-

scu na myjni. Rozwiązanie to znacząco zwiększa komfort 

oraz bezpieczeństwo operatora podczas pobierania utar-

gu.

Bezpieczeństwo

Unikatowy na rynku system lojalnościowy, który umożliwia 

inwestorom promowanie swojej myjni za pomocą kodów, 

o ustalonej wartości. Mogą one być również wykorzystane 

jako system lojalnościowy, przedpłacony. 

Promocja

Ułatwienie usługi

System kart lojalnościowych

Myjnia ABOX może zostać wyposażona w specjalne czyt-

niki, które umożliwiają odczyt kart lojalnościowych. Te 

natomiast, mogą być doładowywane przez operatora za 

pomocą ładowarki. Rozwiązanie wyjątkowo pomocne przy 

wystawianiu faktur VAT oraz służące przywiązaniu klientów 

do myjni.

Wygoda
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DODATKI 

Płatność Paypass Program piany aktywnej

Kierując się światową tendencją przejścia z płatności go-

tówkowych na systemy bezgotówkowe, wprowadziliśmy 

do naszej oferty możliwość instalacji czytników kart płatni-

czych Paypass. Brak gotówki nie będzie już powodem rezy-

gnacji klienta ze skorzystania z usługi.

Ułatwienie usługi

Większa zyskowność

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej piany aktywnej w 

kolorze różowym, pod sprężonym ciśnieniem, uzyskujemy 

bardzo ciekawy efekt wizualny oraz jeszcze lepszy efekt 

mycia.  Program charakteryzuje się niskim poborem wody 

oraz wysoką atrakcyjnością, co niewątpliwie zwiększa zysk.

Wzbogacenie usługi

Większa zyskowność

Program szczotka

Pomimo tego że nasza technologia umożliwia efektywne 

mycie bezdotykowe wiemy, że każdy inwestor znajdzie 

w gronie swoich klientów zwolenników mycia szczotką.

Mycie szczotką, gorącą wodą ze specjalnym detergentem 

szczotkowym.

Wzbogacenie usługi

Większa zyskowność
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 DODATKI

Rozmieniarka wielofunkcyjna Odkurzacze

Rozmieniarka wyposażona w 3 hoppery, umożliwiające wy-

dawanie do 3 rodzajów monet (pojemność do 900 monet, 

pojemnik na banknoty do 600 sztuk). Możliwość wyposaże-

nia w drukarkę niefiskalną, ładowarkę kart lojalnościowych 

oraz system telemetryczny.

Wygoda

Bezpieczeństwo

Oferujemy szeroką gamę odkurzaczy dedykowanych do 

myjni samochodowych. W sprzedaży posiadamy zarówno 

odkurzacze pojedyncze jak i te wielofunkcyjne. 

Promocja

Zwiększenie atrakcyjności inwestycji

Program Osuszanie

Program ten umożliwia klientom osuszenie pojazdu bez-

pośrednio po jego umyciu. Osuszanie odbywa się za po-

mocą powietrza pod wysokim ciśnieniem. Program ten jest 

idealnym dodatkiem do listw do mycia dywaników, dzięki 

czemu klient może osuszyć je po ich wyczyszczeniu.

Wzbogacenie usługi

Zwiększona zyskowność
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DODATKI 

Reklama PLUS Inteligentna kolejka

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę rozwiązań rekla-

mowych, które zwiększą rozpoznawalność Twojej inwesty-

cji. Popularne wśród inwestorów otoki reklamowe uatrak-

cyjnią jeszcze bardziej wygląd konstrukcji myjni.

Reklama

System ten pokazuje klientom numer stanowiska, na któ-

rym świadczona usługa zakończy się najszybciej.Umożliwia 

to uformowanie kolejki samochodów w znacznie bardziej 

korzystny i efektywny sposób.

Ułatwienie usługi

Listwa do mycia dywaników

Proste, lecz niezwykle skuteczne i wygodne rozwiązanie. 

Dzięki zaczepom wykonanym ze stali nierdzewnej, użyt-

kownik może łatwo i wygodnie umyć swoje dywaniki za po-

mocą lancy wysokociśnieniowej. 

Idealne połączenie z programem osuszania.

Wzbogacenie usługi
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    KONTAKT

ABOX System Polska Sp. z o.o.

ul. Szeligowska 81

01-320 Warszawa

NIP: 522-292-76-68

Telefon 22 20 62 107

Fax 22 48 69 024

info@aboxsystem.pl

www.aboxsystem.pl

Kontakt „Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę” 
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