... wast het verschil

AQUA Felt

Onze overige
PREMIUM PRODUCTEN zijn:
AQUA Foam [schuimmateriaal]
Het nieuw ontwikkelde schuimmateriaal verwijdert het vuil zo
omzichtig, dat iedere auto “kippenvel” krijgt en er bovendien
gegarandeerd geen krassen of hologrammen op de voertuiglak ontstaan.

AQUA Wool [synthetic lambskin]
AQUA Wool is a washing material available only from
AQUA BRUSH for top-notch car wash designs. This patented
multi-function system guarantees the gentlest and quietest of
washes.

AQUA Dry [synthetisch droogmateriaal]

... wast het verschil

Aanbieder van wasborstels
voor autowasstraten

[wasvilt]

Sinds meer dan 20 jaar behoort AQUA
BRUSH tot de specialisten voor de productie van wasborstels voor wasstraten,
portaal-wasinstallaties, wasinstallaties
voor vrachtwagens en speciale machines.
Hierbij houden wij ons onder andere bezig
met de verdere ontwikkeling van de diverse
was- en droogmaterialen voor het machinaal
wassen van voertuigen.

AQUA Dry is een door AQUA BRUSH ontwikkeld droogmateriaal,
dat een speciale materiaalsamenstelling bezit, welke op zijn
beurt een effectieve nadroging waarborgt en de lak glanzend
polijst.

AQUA Pe [monofiele polyetheenborstel]
AQUA BRUSH
Waschbürsten GmbH
Am Lagerplatz 2
D-93437 Furth im Wald

Uitgebreide informatie rondom alle
AQUA BRUSH PREMIUM-producten
vindt u via www.aqua-brush.de/nl

Wasstraten

Telefoon: +49 9973 804 528
Telefax: +49 9973 804 529
E-mail: info@aqua-brush.de
www.aqua-brush.de

portaalinstallaties

Het uitstekende reinigingsvermogen dankzij de gespleten materiaaluiteinden is bijzonder beproefd bij het gebruik in wasinstallaties voor vrachtwagens.
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AQUA Felt
[wasvilt]

AQUA Felt is een textiel wasmateriaal met hoge reinigingswerking en extreme duurzaamheid.
AQUA Felt onderscheidt zich door zijn duurzaamheid en
zijn geringe verzorging ten opzichte van andere materialen. Ons wasmateriaal AQUA Felt heeft zich zowel in
wasstraten maar ook in portaal-installaties uitstekend
bewezen.

Diverse materiaalbevestigingen
AQUA Felt wordt aangeboden voor verschillende montagesystemen van AQUA BRUSH.
Opgenaaid op compatibele montageplaten, handgevlochten op de Easyclick-montagematten of ingenaaid
in een speciaal hiervoor ontwikkelde “L-bevestiging”
(zie afbeelding) wordt ons AQUA Felt wasmateriaal in
omloop gebracht. AQUA BRUSH heeft voor nagenoeg
ieder montagesysteem een compatibele oplossing.
L-bevestiging

AQUA Felt belooft:
• hoog reinigingsvermogen
• ijzersterk
• lange duurzaamheid
• eenvoudige montage
• verschillende kleuren

Geschikt voor:
Wasstraten,
portaalinstallaties

Product-voorbeeld

Leverbaar in volgenden kleuren:
blauw | grijs | rood | zwart | groen

meer informatie vindt u op

www.aqua-brush.de/nl

meer informatie over onze
Eaysclick-bevestigingsmatten vindt u op

www.aqua-brush.de/nl

Geschikt voor het grove werk...
is ons AQUA Felt-wasmateriaal. In grote productiehallen
wordt dit wasmateriaal geproduceerd door het
“vernaalden” van polyetheen- en/of polypropyleenvezels.
Na de productie van het basismateriaal zijn nog
hoogwaardige veredelingswerkzaamheden noodzakelijk,
totdat ons PREMIUM-wasmateriaal AQUA Felt kan
worden gemaakt. Tal van wasstraatexploitanten hechten
grote waarde aan dit wasmateriaal.

