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SteamRex Introduktion

Professionel og miljøvenlig klargøring i hele landet 

Banebrydende servicekoncept

Miljøvenlig og mobilbaseret bilpleje med et helt nyt 

niveau af convenience, kvalitet og miljøvenlighed

+55.000 privat- og  +2.500 erhvervskunder

Baseret på dedikerede digitale segmentløsninger             

med ekstra høj værdiskabelse 

Landsdækkende service - Steamcentre

Kombination af kørende serviceflåde og 

steamcentre til større kunder, opgaver og 

professionelle partnere

Kvalitetssikret og skalérbar leveringsmodel

Professionelt certificerede service partnere 

understøttet af fuld digital kunde- og jobhåndtering

Teknologibaseret og professionel partner

First mover digital platform kombineret med erfarent 

team indenfor kvalitetssikring, drift og IT udvikling
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+65 SteamBiler

4 SteamCentre

Mere end 100.000 udførte klargøringer



..en skalérbar og attraktiv 
forretningsmodel…

✓ SteamRex er en bilplejeplatform
– vi forbinder kunder med vores 
certificerede Service Partnere

✓ SteamRex Service Partnere er 
selvstændige certificerede 
operatører som er ansvarlige for 
driften af bilerne og den fulde 
servicelevering til kunderne

✓ DKK ~700k årlig omsætning per 
SteamBil, 33% bruttomargin, 
lave overhead, begrænset 
CAPEX og vækstjusteret EBITDA 
på ~15%

..baseret på
moderne teknologi…

✓ Dampteknologi sikrer høj 
kvalitet, høj effektivitet og lav 
miljøbelastning

✓ Digital teknologi sikrer god 
kundeoplevelse, højere 
leverings-kvalitet og lavere 
operationelle omkostninger, 
gennem bl.a.

– Online booking 

– Automatisk jobplanlægning

– Automatiseret fakturering og 
betaling

Nyskabende mobilbaseret
bilplejeservice…

✓ Convenience– vi rengør hele 
bilen på kundens egen lokation 

✓ Kvalitet – bilen bliver ren som 
ny (al snavs, pletter, trafikfilm 
og bakterier fjernes)

✓ Bæredygtighed – mindre end 
5 liters vandforbrug og ingen 
udledning af spildevand

✓ Høj værdi for pengene – med 

mulighed for at skræddersy 

løsning og eget abonnement

SteamRex investeringscase

Teknologibaseret mobility service koncept med stort internationalt potentiale 

..stærk vækst track-record
og massivt potentiale!

✓ Kontinuerlig vækst med DKK +50 
mio. årlig omsætning baseret på 
december 2022

✓ Global first-mover ”at scale” 
med +65 aktive Steambiler

✓ Massivt stort marked: +2 mia. 
bilrengøringer i EU med 
disruption  potentiale baseret på 
convenien-ce, kvalitet og 
bæredygtighed

✓ Attraktivt potentiale : 1% af 
markedsvolumen alene i Norden 
svarer til +500 SteamBiler
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SteamRex løsninger 

Smarte segmentløsninger der øger værdien af SteamRex’ service

Hvorfor?

Øg omsætningshastigheden 
på dine salgsbiler gennem fuld 
fleksibel klargøringskapacitet

1
Privatabonnement

Rengøring efter 
fast interval

Hvorfor?

Slip for besværet og spar masser 
af tid, penge og spildevand! 

Hvem bruger det?

Hvorfor?

Få repræsentativ  bilflåde, skab 
bedre arbejdsmiljø, spar 

arbejdstid og skån miljøet

Business

Struktureret rengøring
af  firma- og servicebiler

Professional

Hvem bruger det?

Rengøring af biler der 
skal leveres til kunder

Videresalg af SteamRex 
abonnementer eller klargøring

Hvorfor?

Tilbyd kunderne en unik  
convenienceog tjen mere på 

leasing-og serviceaftale

Hvem bruger det? Hvem bruger det?

+1.000 privat personer +100 virksomheder

2 3

+25 bilvirksomheder +5 resellers
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Basis samt tre grundpakker som dækker hele bilens livscyklus
SteamRex Servicekoncept

Indvendig 

Udvendig

Komplet nybilsfornemmelse
til brugerskifte eller i fbm. salg

Returklargøring Totalklargøring
Leasingreturnering, Jf. 

kravene fra 
leasingselskaberne

Grundrengøring

✓ Returklargøring

+ Sæderens 

+ Evt. læderpleje

+ Måtterens og 
gummibehandling

+ Indvendig vinylpleje

+ Ventilationsrens

✓ Sand og snavs afblæses

✓ Bilen steames og renses

✓ Bundlister og dørfalser 
steames

✓ Dæk og fælge steames

✓ Voksbehandling

✓ Vinduer renses og poleres

✓ Aftørring af alle flader

✓ Måtter bankes og støvsuges

✓ Støvsugning af hele bilen

✓ Aftørring af alle overflader

✓ Højkontaktflader desinficeres

✓ Lugtnedbryder (nybilsduft)

✓ Vinduer inde renses og -
poleres

Grundig rengøring af hele 
bilen - løbende 

vedligehold
✓ Grundrengøring

+ Tømning af bilen

+ Ekstra interiør rengøring,                             
inkl. hulrum

+ Pletrens af interiør

+ Varerumsrengøring  
(varebiler) 

✓ Grundrengøring

+ Motorrums- og dæksel 
rengøring

+ Ekstra fælgrens

+ Lakrens (tjære, flyverust og 
lignende)

✓ Returklargøring

+ Vinduesviskerrens

+ Udvendig vinylpleje

+ Dækshine

Basisrengøring

Pæn og præsentabel bil, 
uden at komme i dybden

✓ Måtter bankes og –
støvsuges

✓ Støvsugning af hele bilen

✓ Aftørring af alle overflader

✓ Vinduer renses og poleres

✓ Sand og snavs afblæses

✓ Bilen steames og renses

✓ Dæk og fælge steames

✓ Voksbehandling

✓ Vinduer renses og poleres

1 2 3B

OBS. Basisrengøring leveres
kun på SteamRex Stations
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Høj kundetilfredshed baseret på professionel kvalitetssikringsproces
SteamRex kvalitetssikringsproces

SteamRex’ kvalitetssikringsproces

Grundig 
certificering

Job 
dokumentation

Kunde-
anmeldelser

Servicetjeks SWAT team

81%

14%

3%

1%

2%

✓ Alle kunder bliver 
inviteret til at afgive 
anmeldelse af 
jobbet

✓ Alle Service 
Partnere kan se 
anmeldelsen

✓ Omgående reaktion 
og løbende 
evaluering baseret 
på anmeldelser

✓ Service Partnerne 
tager før- og 
efterbilleder på alle 
jobs med deres 
SteamRex App

✓ Selvkontrolforløb 
implementeret i 
processen med at 
tage efterbilleder

✓ Alle Service 
Partnere er 
grundigt 
certificeret i:

▪ Steaming

▪ Rens og pleje

▪ Selvkontrol

▪ Arbejdsmiljø

▪ Kundedialog

✓ SteamRex’ 
Partner 
Succesteam laver 
dagligt 
servicetjeks hos 
1-2 Service 
Partnere

✓ Fokus på 
kvalitets-sikring, 
kundedialog og 
arbejdsmiljø

✓ SteamRex SWAT 
team tilgængeligt 
for udrykning til 
kunde med kort 
varsel ml. kl. 07-17

4.7 Fremragende
+4.200 anmeldelser

+10.000 likes  
+10.000 følgere

SteamRex brugeranmeldelser



7

✓ Se abonnement og rengøringer

✓ Benytte abonnement

✓ Bestille rengøring mod egenbetaling til bil nr. 2 

✓ Oprette privatabonnement til bil nr.2

Mit SteamRex – brugernes lette adgang til at benytte abonnementer 

Mit SteamRex (bruger web-App)

Alle erhvervsabonnenter får:

SteamRex Digital

✓ Oprettelsesmail og sms

✓ Løbende besked når det er tid til rengøring

✓ Besked om konkret ankomsttid 



Organisation, ~17 FTE ultimo 2022

Professionel organisation til at understøtte vækstplaner

Ledelse Bestyrelse
▪ Peter Duedahl, Formand
▪ Joachim Wilkins, Founder
▪ Lasse Melgaard, Founder

SteamRex organisation

CEO
Lars Eegholm

▪ Strategi
▪ Ledelse
▪ Ekspansion
▪ Key accounts

Formand
Peter Duedahl

▪ Partnerskaber
▪ Kapital

Kundesucces

CMO
Christian Larsen

▪Marketing
▪Online salg
▪ Salgspartnere

CFO
Mark Bang Mikkelsen

▪ Revenue / cost management
▪ Customer succes
▪ Business support

CTO
Lasse Melgaard

▪ IT arkitekt
▪ IT udvikling
▪ IT support

CSO Fleet
Joachim 
Wilkings

▪ Salgsledelse 
flåde

▪ KAM største

Business sup.

Finance 
Manager

1 FTE

CSO
Joachim Wilkins

▪ Salg til 
flådekunder

▪ KAM XL 
kunder

Team leader
1 FTE

COO
Ronnie Nielsen

▪ Steamer Succes
▪ SteamCentre
▪ Academy

Steamer succes
Operations 

Mngr

SteamCentre

Rødovre CPH airport

Kolding/Lego

Service team
3 FTE

Mekaniker, instruktør
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Brand & online

Content manager 
(Q1 2023)

Udvikler

▪ IT udvikling
▪ IT support

(Q1 2023)

Sælger

B2B                        
(Q1 2023)



Fuld-service løsninger udgør ca. 20-25% af markedet i Nordeuropa

SteamRex Go-To-Market

Lande

Antal
passagerbiler

Antal
bilrengøring

47 mio.
560 per 1.000 indb.

31 mio.
470 per 1.000 indb.

8.5 mio.
490 per 1.000 indb.

4.8 mio.
490 per 1.000 indb.

2.6 mio.
450 per 1.000 indb.

Foretrukken
bilrengøring

+20 mio.
+6x per bil årligt

+40 mio.
+8x per bil årligt

+70 mio.
+8x per bil årligt

+250 mio.
+7x per bil årligt

+500 mio.
+10x per bil årligt

Hjemmevask

Vaskeplads

Maskinvask

Fuld service (1)

Fuld service (2) 6%

15%

55%

11%

13%

6%

13%

37%

9%

35%

13%

14%

36%

14%

23%

N/A N/A

Kilder: ICA: European Car Wash report; 
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SteamRex Finance – budget 2023



SteamRex Finance – budget 2023
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Behov for ny bestyrelse 

SteamRex strategi 

Nuværende bestyrelse:

• Formand –Peter Duedahl

• Medlem –Founder Joachim Wilkins

• Medlem –Founder Lasse Meldgaard 

Ny bestyrelse:

• Ingen af de  eksisterende fortsætter

• Kompetence behov
• Kapital
• Vækst
• Ekspansion
• Digital
• Branche
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