
AQUA Pe 
   [monofiele polyetheenborstel]

W
a

s
s

t
r

a
t

e
n

 

 p
o

r
t

a
a

l
in

s
t

a
l

l
a

t
ie

s

in
s

t
a

l
l

a
t

ie
s

 v
o

o
r

 v
r

a
c

h
t

W
a

g
e

n
s

... wast het verschil... wast het verschil

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 voertu-
iglak 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]

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 Felt [wasvilt]

AQUA Felt is een textiel wasmateriaal met hoge reinigingswer-
king en extreme duurzaamheid. AQUA Felt  onderscheidt zich 
door zijn duurzaamheid en zijn geringe verzorging ten opzichte 
van andere materialen.

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

aanbieder van wasborstels 
voor autowasstraten

Sinds meer dan 20 jaar behoort AQUA 
BRUSH  tot de specialisten voor de produc-
tie 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 BRUSH 
Waschbürsten GmbH
Am Lagerplatz 2
D-93437 Furth im Wald

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



... wast het verschil

AQUA Pe 
[monofiele polyetheenborstel]

De monofiele polyetheenborstels zijn nagenoeg ove-
ral als wasmateriaal in autowasstraten verdwenen, 
aangezien zij, ondanks de zeer goede wasresultaten, 
slijtage (hologrammen) op de lak van het gewassen 
voertuig achterlaten. Bij de vrachtwagens en bij de 
productie van wiel-wasplaten kan men de monofiele 
polyetheen borstel echter nog niet missen.

AQUA Pe belooft:

    • hoge reinigende werking 
    • ijzersterk 
    • gemiddelde duurzaamheid 
    • eenvoudige montage 
    • verschillende kleuren

ook onze…

AQUA Pe wordt graag gebruikt bij de productie van 
wasmateriaal voor wasinstallaties voor vrachtwagens 
en wielen-wasplaten, die worden gebruikt bij de reini-
ging van de velgen.
Door het grote aantal aan  AQUA Pe  draden op een 
bevestigingsmat en het hoge aantal toeren van de 
borstelbuis wordt een zeer goed reinigingsresultaat 
bereikt. Door de filigrane vormgeving van de AQUA Pe 
wordt het mogelijk, ook moeilijk te reinigen plekken 
van het voertuig te bereiken.  

schroefdraad- en sluitdoppen

Product-voorbeeld

eaysclick-bevestigingsmat  

De door AQUA BRUSH speciaal ontwikkelde Eaysclick-
bevestigingsmat maakt een montage van uw wasma-
teriaal zonder gereedschap mogelijk.

Werkingsprincipe: 

U plaatst de door AQUA BRUSH geleverde wasmat om 
de desbetreffende buis met groef van uw wasstraat, 
“klikt” de uiteinden aan elkaar vast en zekert dit met 
de meegeleverde zekeringsstop; klaar is Kees!

meer informatie over onze  
Eaysclick-bevestigingsmatten vindt u op 

www.aqua-brush.de/nl

geschikt voor: 
Wasstraten, 
portaalinstallaties,
installaties voor 
vrachtWagens

 Leverbaar in diverse   
 kleuren (op aanvraag)

meer informatie vindt u op 
www.aqua-brush.de/nl


