
          Symulacja rentowno ści myjni 10 000 zł
Do celów symulacji przyjęto następujące ceny mediów:

woda,ścieki 0,017 zł   /litr chemia do mycia 8,00 zł         /litr
energia elektryczna 0,70 zł     /kwh wosk 12,00 zł       /litr
olej opałowy 3,00 zł     /litr

Ilość chemi i  mediów na 1 min

mycie 
wstępne

natrysk 
chemii

mycie 
zasadnicze

płukanie woskowanie
płukanie 
końcowe

woda w l 8 6 8 8 6 16
energia w kwh 0,066 0,066 0,066 0,066 0,02 0,066
olej opałowy w l 0,05 0,05 0,05
chemia do mycia w l  0,03 0,03  
wosk w l  0,01 

Koszt mediów oraz chemii za 1 min w PLN.

woda 0,14 zł     0,10 zł     0,14 zł       0,14 zł       0,10 zł         0,27 zł      
energia 0,05 zł     0,05 zł     0,05 zł       0,05 zł       0,01 zł         0,05 zł      
olej opałowy 0,15 zł     -  zł       0,15 zł       0,15 zł       -  zł           -  zł        
chemia do mycia -  zł       0,24 zł     0,24 zł       -  zł         -  zł           -  zł        
wosk -  zł       -  zł       -  zł        -  zł         0,12 zł         -  zł        

RAZEM 0,33 zł     0,39 zł     0,57 zł      0,33 zł       0,24 zł         0,32 zł      

Procentowy udział 
poszczególnych 
programów w cyklu 
mycia.*

9,1 7,5 23,5 33,8 2,9 23,2

Do symulacji przyjęto 
obrót na poziomie

10 000,00 zł             
Całkowity koszt

3 868,39 zł               
Zysk brutto

6 131,59 zł        

obrót na danym 
programie 910,46 zł     750,20 zł     2 352,55 zł    3 379,74 zł     288,62 zł          2 318,41 zł   

koszt mediów           i 
chemii 302,45 zł     291,23 zł     1 346,13 zł    1 122,75 zł     68,11 zł            737,72 zł      
zysk brutto 608,01 zł     458,97 zł     1 006,42 zł    2 256,99 zł     220,51 zł          1 580,69 zł   

 
*Procentowy udział poszczególnych programów w cyklu mycia, wykazano na podstawie
badań przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach w okresie 30 dni.
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  proporcje
natrysk chemii   

1 do 200,0
mycie zasadnicze

1 do 266,7
wosk

1 do 600,0

 


