
AQUA Wool 
     [synthetische lamsvacht]
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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 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.

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 Pe [monofiele polyetheenborstel]

Het uitstekende reinigingsvermogen dankzij de gespleten mate-
riaaluiteinden is bijzonder beproefd bij het gebruik in wasinstalla-
ties voor vrachtwagens.

 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
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Wasvingers Klittenband

... wast het verschil

GesChIkt vOOr: 
Wasstraten

Leverbaar in diverse 
kleuren (op aanvraag)

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

AQUA Wool 
[synthetische lamsvacht]

AQUA Wool op de gepatenteerde multifunctionele beves-
tiging  is een bij AQUA BRUSH  verkrijgbaar wasmateriaal 
voor installatieconcepten van het hoogste niveau. De syn-
thetisch geproduceerde, wolachtige stof garandeert een 
zachte en geluidsarme autoreiniging. 
AQUA Wool veroorzaakt nagenoeg geen materiaalslijtage 
en verleent de lak van het voertuig een unieke glans.

AQUA Wool belooft:

    • geluidsarm wasproces 
    • zo omzichtig mogelijke reiniging 
    • hoog reinigingsvermogen 
    • absoluut beschermend voor de lak 
    • lange duurzaamheid 
    • eenvoudige montage 
    • gepatenteerd opnamesysteem 
    • leverbaar in diverse kleuren

Multifunctioneel systeem  
- speciaal wisselsysteem voor AQUA Wool en AQUA Dry

Het gepatenteerde multifunctionele systeem van  AQUA 
BRUSH  maakt dankzij de variabele bevestiging een gelijk-
matig gebruik en gelijkmatige slijtage van het wasmateriaal 
over de gehele lengte van alle vier zijden van de “waslap” 
(“drooglap”) mogelijk.

Werkingsprincipe:

Laat auto‘s glanzen...

met ons absoluut PREMIUM-wasmateriaal AQUA Wool. 
Dit hoogwaardige technische textiel is in staat, voer-
tuigen op een bijzonder omzichtige manier te reinigen 
en gelijktijdig stralende glans te verlenen. Door het ge-
bruik van edele vezels en een kwalitatief hoogwaardig 
productieproces is dit wasmateriaal voorbestemd voor 
het gebruik in zeer hoogwaardige wasstratenn.

meer informatie over ons 
gepatenteerd multifunctioneel systeem vindt u op 

www.aqua-brush.de/nl


