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Moderni mattokuljetin tekee pesukadusta  
asiakas- ja autoystävällisen
Mplus Oy:n yrittäjä Mikko Anttila on 37 vuoden huoltamoyrittäjyytensä aikana  
nähnyt ja kokenut paljon. Autonpesu on aina ollut hänen huoltamoilleen hyvää  
lisäliiketoimintaa ja hän on ymmärtänyt kehittää sitä vuosikymmenestä toiseen. 
Viimeisin investointi on Suomen ensimmäinen mattokuljettimella varustettu pika-
pesukatu, joka avattiin Turussa v. 2020. Uusi pikapesukatu on nopeudellaan ja  
hyvällä pesutuloksellaan lunastanut lupaukset.

Autonpesukatu sopii mainiosti  
liikepaikalle, jossa liikennevirrat ja  
pesuvolyymit ovat isot

Pesukatu on ihanteellinen ratkaisu huoltoasemille  
ja muille pesualan yrityksille, jotka etsivät nopeaa  
ja suorituskykyistä autonpesukonetta. Pesukatu 
mahdollistaa nopeita pesuja pesutuloksen korkeasta 
laadusta tinkimättä. Sen avulla ruuhkat vähenevät, 
kun samassa ajassa voidaan pestä useampi auto. 
Washtec-pesukatuihin mahtuvat myös pakettiautot  
ja suuremmat maasturit sekä̈ SUVit. Vakiopesu-  
korkeus ja –pesuleveys on 2,4 m.

”Pikapesukatu lisää myyntiä mahdollistamalla  
korkeammat pesuvolyymit. Lyhyet odotusajat ja  
uusi mattokuljetin lisäävät asiakastyytyväisyyttä.  
Meille asennettiin 32m pitkä pikapesukatu viime  
vuonna ja tulokset ovat olleet hyvät. Maksimissaan 
pystymme pesemään sillä 58 autoa tunnissa”,  
kertoo Mplus Oy:n yrittäjä Mikko Anttila.

Mattokuljetin tarjoaa uudenlaisen  
pesukokemuksen

Mplus:n pikapesukadulla autoa kuljettavat pehmeästi 
ja tasaisesti mattokuljettimet, joiden päälle auto aje-
taan. Se poikkeaa edukseen perinteisen pesukadun 
kuljettimista siten, että auto liikkuu tasaisemmin eikä 
auton vanteet kolhiudu metallikuljettimen reunoihin. 
Mattokuljetin on myös auton kuljettajalle helpompi ja 
monelle mieluisampi tapa ajaa auto pesukadulle.  
Mattokuljetin on myös helppo asentaa ja siitä löytyy 
useita eri värivaihtoehtoja.



”Käytössämme on alansa paras, saksalaisen  
Washtecin pikapesukatu. Tehokas ja turvallinen 
pikapesukatu pesee todella nopeasti ja luotettavasti. 
Pikapesukadun laadukkuus piilee auton eri osille  
suunnatuissa pesuaineissa, runsaassa vesimäärässä 
sekä auton muotoihin mukautuvissa pehmoharjoissa”, 
sanoo Mplus Oy:n yrittäjä Mikko Anttila, ja jatkaa

”Olemme tehneet yhteistyötä Prowashin kanssa jo 
lähes 30 vuoden ajan. Tämä kumppanuus on toiminut 
hyvin ja olemme aina saaneet heiltä asiantuntevaa 
apua, kun olemme sitä tarvinneet. Heidän edustamansa  
Washtec-autonpesulaitteet ovat huippuluokkaa.”

OLETKO KIINNOSTUNUT TUOTTOISASTA 
LIIKETOIMINNASTA?

Automatisoidut pesupalvelut ovat tehneet  
autonpesuyrittäjyydestä entistä helpompaa ja  
moniin erilaisiin kiinteistökohteisiin sopivaa. 

Nykyaikainen autonpesupalvelu ei vaadi lainkaan 
henkilökuntaa. Itse pesupalvelu hoituu täysin auto-
maattisesti. 

Prowashin rakentamisen ratkaisujen avulla auto-
pesuliiketoiminta saadaan käyntiin helposti, nopeasti 
ja kustannustehokkaasti, vaikka sopivaa hallitilaa ei 
olisi nykyisessä kiinteistössä olemassa.

Autonpesu voi tapahtua täysin automaattisesti ja 
asiakaspalvelukin hoituu verkossa tai mobiilisti. 

Prowashilta löytyy palvelumalleja myös asiakas-
hankintaan ja markkinointiin. 

Myös itsepalvelupesupiste on kannatettava  
vaihtoehto.

Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin kannattavaa 
liiketoimintaa! 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
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