
ALEGE INTELIGENT !

OFERTĂ Spalătorii Self-service
Valabilă: 1.11.2020 - 28.02.2021

Discount

10%



DESPRE NOI:

TROIA TECHNOLOGY este un brand integral romanesc creat de EDTRO, exclusiv pentru 
spălătoriile auto în regim self service.

Avem in portofoliu 17 Spălătorii finalizate și 6 spălătorii în curs de finalizare, 150 de 
echipamente vandute prin colaboratorii noștrii. Aproximativ 250 de echipamente produse 
de compania noastră.

Am creat primul soft pentru spălătoriile auto în regim self service, care are la bază cititorul 
de bancnote.

Am creat design-ul nostru pentru structuri, am construit propria tehnologie pentru 
echipamentele noastre.

La bază au stat multe ore de muncă, piedici, descurajari, dar aste ne face sa fim mereu 
antrenați în dezvoltarea acestui brand.

Astăzi ne mandrim ca suntem producatori in această tară in care importurile ne invadeaza și 
ne bucurăm că reușim sa fim într-o continuă dezvoltare.

Astfel am ajuns la 3 modele de echipamente și la a două generație de aspiratoare.

Producem o gamă largă de automatizări pentru spălătoriile self service, atât cu bancnote cat 
și cu jetoane. Asigurăm consultanța gratuită de la început pâna la finalizarea proiectului de 
instalare.

LOCATII



ECHIPAMENT CANTITATE PRET BRUT DISCOUNT 
10%TOTAL

Echipament ’OPTIMUS’
4 programe cu cititor de
bancnote 2 5500 990011000
Producator: TROIATECH

Aspirator self service
4 programe cu cititor de
bancnote, turbina 3kW
Producator: TROIATECH

1 3500 31503500

Statie tratare apa
(osmoza) pentru clatire
 fara pete + stoc tampon

2 2200 4400

TOTAL !! PROMOTIE !! 17595

Chiuveta + Storcator lavete
Producator: TROIATECH

1 650 585650

3960

OFERTA 2 PISTE

Optional:

 Iluminare pistă – aprinde sistemul de iluminare la introducerea banilor sau jetonului – 150 euro / pista fară 
TVA

 Automatizre apă caldă - crește puterea de curățare a detergenților și eficientizează consumul acestora – 300 
Euro / pistă + T.V.A.

 perie cu detergent spumant – pentru camionete și dubițe cu brat rotativ inox tip Z – 1.250 Euro / pistă + 
T.V.A.

 super spumă – spumă abundentă pulverizată cu lance dedicată și braț inox rotativ tip Z - 1.450 Euro/pista + 
T.V.A.

 anti-insecte – soluție care are în compoziție substanțe organice, special concepută pentru înlăturarea 
insectelor – 650 Euro / pista + T.V.A.

 jante – soluție jante concepută pentru dizolvarea particulelor de praf de la plăcuțele de frână – 650 Euro / 
pistă + T.V.A.

Numarul maxim de programe este de 6 

Preturile de mai sus nu includ TVA

La programele Optionale nu se aplica discount



ECHIPAMENT CANTITATE PRET BRUT DISCOUNT 
10%TOTAL

Echipament ’OPTIMUS’
4 programe cu cititor de
bancnote 3 5500 1485016500
Producator: TROIATECH

Aspirator self service
4 programe cu cititor de
bancnote, turbina 3kW
Producator: TROIATECH

1 3500 31503500

Statie tratare apa
(osmoza) pentru clatire
 fara pete + stoc tampon

3 2200 6600

TOTAL !! PROMOTIE !! 24525

Chiuveta + Storcator lavete
Producator: TROIATECH

1 650 585650

5940

OFERTA 3 PISTE

Optional:

 Iluminare pistă – aprinde sistemul de iluminare la introducerea banilor sau jetonului – 150 euro / pista fară 
TVA

 Automatizre apă caldă - crește puterea de curățare a detergenților și eficientizează consumul acestora – 300 
Euro / pistă + T.V.A.

 perie cu detergent spumant – pentru camionete și dubițe cu brat rotativ inox tip Z – 1.250 Euro / pistă + 
T.V.A.

 super spumă – spumă abundentă pulverizată cu lance dedicată și braț inox rotativ tip Z - 1.450 Euro/pista + 
T.V.A.

 anti-insecte – soluție care are în compoziție substanțe organice, special concepută pentru înlăturarea 
insectelor – 650 Euro / pista + T.V.A.

 jante – soluție jante concepută pentru dizolvarea particulelor de praf de la plăcuțele de frână – 650 Euro / 
pistă + T.V.A.

Numarul maxim de programe este de 6 

Preturile de mai sus nu includ TVA

La programele Optionale nu se aplica discount



ECHIPAMENT CANTITATE PRET BRUT DISCOUNT 
10%TOTAL

Echipament ’OPTIMUS’
4 programe cu cititor de
bancnote 4 5500 1980022000
Producator: TROIATECH

Aspirator self service
4 programe cu cititor de
bancnote, turbina 3kW
Producator: TROIATECH

1 3500 31503500

Statie tratare apa
(osmoza) pentru clatire
 fara pete + stoc tampon

4 2200 8800

TOTAL !! PROMOTIE !! 31455

Chiuveta + Storcator lavete
Producator: TROIATECH

1 650 585650

7920

OFERTA 4 PISTE

Optional:

 Iluminare pistă – aprinde sistemul de iluminare la introducerea banilor sau jetonului – 150 euro / pista fară 
TVA

 Automatizre apă caldă - crește puterea de curățare a detergenților și eficientizează consumul acestora – 300 
Euro / pistă + T.V.A.

 perie cu detergent spumant – pentru camionete și dubițe cu brat rotativ inox tip Z – 1.250 Euro / pistă + 
T.V.A.

 super spumă – spumă abundentă pulverizată cu lance dedicată și braț inox rotativ tip Z - 1.450 Euro/pista + 
T.V.A.

 anti-insecte – soluție care are în compoziție substanțe organice, special concepută pentru înlăturarea 
insectelor – 650 Euro / pista + T.V.A.

 jante – soluție jante concepută pentru dizolvarea particulelor de praf de la plăcuțele de frână – 650 Euro / 
pistă + T.V.A.

Numarul maxim de programe este de 6 

Preturile de mai sus nu includ TVA

La programele Optionale nu se aplica discount



STRUCTURA „GALVAN“

NR. PISTE CANTITATE DISCOUNT
10%

Structura 2 piste(1 pista 
acoperita+una descoperita) 1 49503000

Camera TEHNICA 1 2500

PRET BRUT

Structura 3 piste(2 piste 
acoperite+una descoperita) 2 76503000

Camera TEHNICA 1 2500
Structura 4 piste(3 piste 
acoperite+una descoperita) 3 103503000

Camera TEHNICA 1 2500
Structura 5 piste(4 piste 
acoperite+una descoperita) 4 130503000

Camera TEHNICA 1 2500
Structura 6 piste(5 piste 
acoperite+una descoperita) 5 157503000

Camera TEHNICA 1 2500
Structura este realizata din otel zincat, iar partea de acoperire este din otel vopsit.

Montajul structurii este inclus in pret.

Structura include:
- acoperire policarbonat cu 3 camere de 10mm
- panourile intre piste policarbonat cu 3 camere de 10mm
- camera tehnica inchisa cu panouri sandwich, o usa de 90cm si o usa de 140cm

Preturile sunt exprimate in euro si nu includ TVA.

TOTAL

5500

8500

11500

14500

17500



STRUCTURA „PREMIUM“

NR. PISTE CANTITATE

Structura 2 piste(1 pista 
acoperita+una descoperita) 1 61003600

Camera TEHNICA 1 2500

PRET BRUT

Structura 3 piste(2 piste 
acoperite+una descoperita) 2 97003600

Camera TEHNICA 1 2500
Structura 4 piste(3 piste 
acoperite+una descoperita) 3 133003600

Camera TEHNICA 1 2500
Structura 5 piste(4 piste 
acoperite+una descoperita) 4 169003600

Camera TEHNICA 1 2500
Structura 6 piste(5 piste 
acoperite+una descoperita) 5 205003600

Camera TEHNICA 1 2500
Structura este realizata din INOX, iar partea de acoperire este din otel vopsit.

Montajul structurii este inclus in pret.

Structura include:
- acoperire policarbonat cu 3 camere de 10mm
- panourile intre piste policarbonat cu 3 camere de 10mm
- camera tehnica inchisa cu panouri sandwich, o usa de 90cm si o usa de 140cm

Preturile sunt exprimate in euro si nu includ TVA.

DISCOUNT
10%

5490

8730

11970

15210

18450

TOTAL
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