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LiteSerie 119 
Vår LiteSerie er en serie bilvaske

haller som passer for de fleste 

bilvaskemaskiner på markedet 

som har påmontert tørke. 

Hallene er produsert av 

betongelementer. Dette gir kort 

byggetid og lang levetid. 

LiteSerien kan bestilles i den 

ferdighetsgraden du selv ønsker. 

Fra byggesett til nøkkelferdige 

bygg. 

Det finnes en rekke ferdige 

pakker for "selvbyggeren". Med 

dør- og vinduspakker, kjøreporter, 

LED-belysning, betalingsløsning 

osv. 

Med i elementpakken finnes 

tegninger for støping av plate på 

mark og prinsippskisse for 

grunnarbeider. 

Hallserien har store glassflater i 

fasader og kjøreporter. Dører og 

vindusrammer er produsert i 

aluminium. 

Maskinrommet er romslig og gir 

dermed god plass til tekniske 

installasjoner. 



<---// 

�iteSerien er et bra alternativ for deg

som selv ønsker å bidra i prosessen. Her ser 
du en kort presentasjon av de ulike "boxene" 

BOX 

1 
BOX 

2 
BOX 

3 
BOX 

4 
BOX 

5 
BOX 

6 
BOX 

7 

Grunnboksen inneholder: 

Isolerte yttervegger 

Delevegger 

Huldekke til tak 

Tegninger til bunnplate 

Inneholder: 

Glassfelt (vinduer) 

Dører i aluminium

Alt tilpasset våre lysåpninger 

Inneholder: 

Kjøre porter 

Her har du to typer å velge i 

(be om mer info) 

Portstyring 

Inneholder: 

Sandfag 

Rister til sandfang 

Oljeutskiller 

Her kan du splitte opp pakka 

Inneholder: 

Betalingsystemer 

Kortbetaling 

Skiltgjenkjenning 

Her kan du splitte opp pakka 

Inneholder: 

Belysning inne og ute 

Ski/trammer 

LED-tavler 

Her kan du splitte opp pakka 

Inneholder: 

Arbeidsfolk;) 

Her kan du bestemme hva du vil 

gjøre selv og hva du trenger vår 

hjelp til å fikse. 
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f LiteSerie 119DcV 

LiteSerie 119DcV er utviklet for 

2 bilvaskemaskiner for personbil og 

en hall for PDQ børsteløs 

bilvaskemaskin for varebiler i 

Crafter-/ Sprinterklassen med 

påmontert tørke. 

Tekniske data: 

Utvendig bredde: 

Utvendig lengde: 

Utvendig høyde: 

Innvendig høyde: 

Innvendig høyde 

Varebilvask: 

19804 mm 

11520 mm 

4200 mm 

3678 mm 

3853mm 






