
Waxy Carwash växer vidare! 

Expanderar i Uppsala 
Waxy Carwash öppnar sin femte bilvårdsanläggning och fortsätter därmed sin utrullning av 

nya anläggningar i Sverige. 

Waxy driver moderna och miljövänliga anläggningar för fordonsvård i Sverige. Bolaget har en mycket 

ambitiös etableringsstrategi för att bli en rikstäckande kedja för fordonsvård med fokus på miljö, 

kvalitet, effektivitet och pris. 

Waxy öppnade sin första anläggning i Kungens Kurva 2018, därefter har vi öppnat i Norrtälje och 

Södertälje. 

Den 1 december, 2020, öppnades Waxy Carwash framgångsrikt i Uppsala/Gnista och några veckor 

senare har tusentals tvättar levererats till Uppsala-borna.  

Bilvårdsanläggningen i Uppsala/Gnista är en av norra Europas största i sitt slag, med kombinationen 

av bilvårdslösningar för personbilar, transportbilar, lastbilar, långtradare och bussar. 

Det mycket positiva mottagandet av Waxy i Uppsala har gjort att vi skyndat på etableringen av 

anläggning nummer två i kommunen. Vi har därför tecknat avtal om att bygga ytterligare en Waxy-

anläggning i Uppsala. Nu i Librobäck området.  

Den andra anläggningen i Uppsala blir i första hand en personbilstvätt, med högteknologisk 

tvättutrustning, givetvis miljömässig med reningsverk som renar 100% av allt använt vatten. 

Maskinens kapacitet är på upp till 100 bilar i timmen. Anläggningen får också en större butiksyta som 

innebär att vi kan ge kompletterande service i form av försäljning av mat, dryck, snacks och diverse 

bilvårdsprodukter medan våra kunder väntar på att få sin bil tvättad. 

Vi konkurrerar med ett starkt miljöfokus – integrerade reningsverk och Svanenmärkta kemikalier, 

kvalitet, effektivitet och självfallet ett konkurrenskraftigt pris. Waxy Standard – en ”standard” som 

innebär att en högkvalitativ biltvätt i en tvättgata med 8 olika tvättmoment som endast tar 7 minuter, 

och som alltid bara kostar 99 kr! Självklart kommer all möjlig bilvård att erbjudas såsom invändig tvätt, 

rekond, lackförsegling etc. 

För kunden innebär Waxy Carwash ett optimalt val sett till miljön, en garant för mycket hög kvalitet 

samt bästa möjliga tidseffektivitet. Och detta dessutom till marknadens bästa priser. 

Waxy har för avsikt att fortsätta expansionen 2021 enligt tidigare fastställd tidplan. 

Waxy 

Bolaget har funnits i sin nuvarande form sedan 2018 och har som ambition att bli det ledande bolaget i 

Sverige inom marknadssegmentet för fordonsvård. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 

Ingvar Rehbinder, styrelseordförande 

investor.relations@waxy.se,  

08 5500 5557 
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