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ondernemend voor ondernemers

KOK CARWASH IS EEN WARE BELEVING

Volautomatische groene primeur
Kok Carwash, een dertig meter
lange en volledig geautomatiseerde kettingwasstraat van
roestvast staal is op 1 april officieel geopend door Johan en
Thea Kok en hun vier kinderen.
Achter het tankstation van Esso
Kok aan de Hoofdweg in Harderwijk kunnen elk uur tussen de
veertig tot zestig auto’s een
grondige, milieuvriendelijke reiniging krijgen.
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. Johan
Kok verwacht dat dit wasconcept ook
mensen uit Ermelo, Putten en Nunspeet
zal trekken. ‘Wassen in deze wasstraat is
een bepaalde beleving. Dat kan ik niet
uitleggen, dat moeten de mensen zelf
ervaren. Als ze dat meemaken dan
begrijpen ze precies wat ik bedoel.’
NIEUWSTE TECHNIEKEN
Bij de ingang van Kok Carwash zorgt

Johan en Thea Kok hebben in gezelschap van
hun vijf kinderen Kok Carwash geopend.
Foto’s: Fotostudio Merjenburgh
personeel 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 hydrauli-
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sche 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.
HAPPY HOUR
Het gehele wasproces geschiedt op een
milieuvriendelijke wijze waarbij tachtig

procent van het water na filtering in
opslagbekkens met een capaciteit van
90.000 liter geschikt is voor hergebruik.
Zeep- en waxresten worden netjes afgevoerd en 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. Kok Carwash hanteert dagelijks tegen gereduceerde prijzen een happy hour. Daarnaast komt er
elke woensdag een speciale Lady’s Day
en op dinsdag een Seniorendag. <

