Sveriges grönaste
bilspa finns hos Bildepån

INFART Här får man hjälp att
styra upp bilen mot transportbandet, som sen tar dig genom
hela tvätten.

TVÄTT Bilens konturer läses av så
att rengöringen blir bra även där
det är svårt att komma åt. Tvätt
genomförs sen med högtryck och
skonsamma borstar.

VAX OCH POLERING

Små repor jämnas ut, lacken
både stärks och skyddas
och bilen blir blank och fin.

TORKNING Torkning av bilen

UTFART Ett nedräkningsljus
visar när det är dags att starta
bilen och lämna tvättgatan.

sker i två steg. Blåstorkning
ger ett jämnt resultat, också på
ställen som front och spoiler.

INVÄNDIG STÄDNING Efteråt

är du välkommen att rengöra bilen
vid vår dammsugare och mattvätt
i anslutning till tvätten alternativt
besöka våra gör-det-självplatser.

Enkelt, effektivt och hållbart

Priser bilspa

Kör in i Bildepåns nya bilspa, lägg i friläge, luta dig tillbaka och slappna av medan bilen
passerar genom tvättgatan. Några minuter senare rullar du ut från en av Sveriges modernaste tvättanläggningar, med en ren bil och ett rent samvete. Du kan stanna i bilen hela
tiden, såvida du inte passar på att besöka vår gör-det-själv-anläggning intill. Välkommen
till en skön spa-upplevelse och en grön framtid!

GRUND

Hållbarhetsarbetet är viktigt
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna över en välfungerande och frisk värld till
kommande generationer. Därför investerar vi i en helt ny anläggning för biltvätt, som
möter Svanen-märkningens höga krav, utan att ge avkall på kvaliteten.
Bildepåns bilspa minskar utsläppen av skadliga ämnen med 90 procent, jämfört med en
orenad biltvätt. Resursförbrukningen är ytterst effektiv: vi återvinner regnvatten, får värme
och elektricitet från egna solpaneler och belysningen sker med energisnåla LED-lampor.

129 kr (161 kr utan Bildepånkort)

Förtvätt, hjulborstar, hjulhögtryck, högtryck sida,
borsttvätt, sköljvax, blåstork.

KLASSISK 159 kr (199 kr utan Bildepånkort)

Förtvätt, fälgkem, hjulborstar, hjulhögtryck,
högtryck sida, borsttvätt, sköljvax, blåstork.

LYX

249 kr (311 kr utan Bildepånkort)

Extra avfettning, förtvätt, fälgkem, hjulborstar,
hjulhögtryck, underspolning, högtryck sida och tak,
borsttvätt, sköljvax, polervax, raintec-vax, blåstork.

BORSTFRI 159 kr (199 kr utan Bildepånkort)

Extra avfettning, förtvätt, hjulhögtryck, underspolning,
högtryck sida och tak, sköljvax, blåstork.

MJUK

129 kr (161 kr utan Bildepånkort), anpassad för
högre bilar, bilar med takbox och taxi.
Förtvätt, fälgkem, hjulborstar, hjulhögtryck,
underspolning, högtryck sida och tak, borsttvätt
(ej takborste), sköljvax, blåstork.

TILLVAL

Tillval till tvättarna Klassisk, Grund och Mjuk:
Insektsborttagning 49 kr (59 kr utan Bildepånkort)
Extra avfettning 49 kr (59 kr utan Bildepånkort)

