Przedstawiamy najprostszy system szczotek na świecie

Pierwszy system szczotek pasujący do
każdego typu myjni

NAJTRUDNIEJSZE BYŁO
UCZYNIENIE SYSTEMU JAK
NAJPROSTSZYM

Po wielu godzinach spędzonych na badaniach i wielu dniach poświęconych
na rozwój i testy, ISTOBAL ma zaszczyt przedstawić link-it , nowy system
mocowania szczotek, który jest jednocześnie prosty i uniwersalny. Pożegnaj się z
ograniczeniami i wadami tradycyjnych systemów i wypróbuj rewolucyjny system
montażu szczotek w myjniach automatycznych. Jesteś gotowy by odkryć jego
genialną prostotę?

ISTOBAL JAKO LIDER
Bycie pionierem w branży zobowiązuje do nieustannego prowadzenia
prac nad innowacjami i rozwojem. Nasz dział badawczo-rozwojowy nie boi
się wyzwań i jest otwarty na nowatorskie koncepcje, które odpowiadają
zmieniającym się wymaganiom rynku.

LINK-IT , REWOLUCYJNY SYSTEM SZCZOTEK

Link-it to system łatwego i szybkiego montażu szczotek w
myjniach automatycznych, pozwalający na łączenie różnych
materiałów w ramach pojedynczego segmentu. Element
montażowy składa się z dwóch części łączonych na zatrzask.
Podczas gdy materiał szczotki ulega zużyciu i jest wymieniany
lub przekładany, element montażowy jest stały i można go
używać wielokrotnie.
Każda połowa elementu montażowego link-it

zawiera 6

pojedynczych zębów służących za podstawę montażu włosia.
Segmenty szczotek mogą być dobierane indywidualnie, jeśli
chodzi o materiał, kolor, długość, grubość, a także gęstość.
Wszystko dzięki jednemu unikalnemu rozwiązaniu link-it ,
które może zaspokoić wszystkie potrzeby

POTRZEBA INNOWACJI

ZNACZNIKI POZYCJONUJĄCE

ISTOBAL uzyskał oficjalny patent na nowy system link-it
który potwierdza, że jest to pierwszy system montażu szczotek
na rynku o tak unikalnych cechach, co zapewnia klientom
niespotykane korzyści w postaci: elastyczności, rentowności,
wytrzymałości,

wszechstronności

i

poszanowania

dla

środowiska naturalnego.
Elementy montażowe systemu link-it mogą być użytetyle
razy ile będzie potrzeba. Wystarczy tylko zmieniać i wyrzucać
zużyty materiał myjący. W rzeczywistości trwałość elementów
montażowych jest większa niż myjni.

NIEOGRANICZONE KORZYŚCI

Wiele kombinacji materiałów
szczotki

Maksymalna rentowność
przy minimalnych kosztach

Całkowice przyjazny
środowisku

WINNER
PRODUCT

Utrzymanie, które jest
szybkie, łatwe i ekonomiczne

Do 50% mniej odpadów
pozostających po wymianie
szczotek

Maksymalna różnorodność kolorów i
kombinacji w ramach jednego segmentu

Element montażowy link-it jest wykonany z ABS dla zapewnienia odporności
na zmiany temperatury, uderzenia, zużycie, pogorszenie jakości spowodowane
przez detergenty używane w procesie mycia. Nie ma potrzeby wymiany tego
elementu przy okazji wymiany szczotek. Dzięki temu oszczędzamy na kosztach
transportu i magazynowania, a jednocześnie chronimy środowisko naturalne.

Łatwy montaż w 6
krokach
Wszystko, co musisz zrobić, to
rozłączyć

dwie

części

elementu

mocującego systemu link-it nałożyć
odpowiednią

liczbę

segmentów

dobranych według indywidualnych
potrzeb i połączyć je z powrotem. To
wszystko!

NIEOGRANICZONE WARIANTY KONFIGURACJI
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NOWE MATERIAŁY SZCZOTEK ISTOBAL

POLIETYLEN

Paleta kolorów segmentów dostępnych dla różnych materiałów szczotek systemu link-it :
AZL
Sky Blue
(FEEL/FOAM)

BL1
Pure White
(FEEL/FOAM/TEX)

NA1

AZ2
Ultramarine Blue
(FEEL/FOAM)

NE1
Graphite Black
(FEEL/FOAM/TEX)

RO6

AZ3
Sapphire Blue
(FEEL/FOAM/TEX/DRY)

GR1
Dusty Grey
(FEEL/FOAM)

VE1

AZJ
Cobalt Blue
(FEEL/FOAM)

GR7
Anthracite Grey
(FEEL/FOAM/TEX)

VE2

Bright Red Orange
Strawberry Red
Pine Green
Yellow Green
(FEEL/FOAM/TEX)
(FEEL/FOAM/TEX/DRY) (FEEL/FOAM)
(FEEL/FOAM)
* Dostępność prezentowanych kolorów zależy od materiału, z którego wykonane są segmenty szczotek

VI2
Blue Lilac
(FOAM)

AM5
Sulphur Yellow
(FEEL/FOAM)

VE3
Signal Green
(FOAM/TEX/DRY)

PIANKA

Ścieralność
60 %

- Zmodyfikowany materiał EVA (kopolimer etylenu i octanu

50 %

winylu), charakteryzujący się wytrzymałością, miękkością i
elastycznością

40 %

- Lepsza przyczepność niż materiałów obecnie

30 %

stosowanych

20 %

- Lepszy połysk pojazdu

10 %
0

- Obniżenie poziomu hałasu w kontakcie z samochodem
MATERIAŁ A

ZMNIEJSZENIE
GRUBOŚCI

MATERIAŁ B

MATERIAŁ
ISTOBAL

ZMNIEJSZENIE
CIĘŻARU

- Brak efektu skapywania wody
- Dłuższa żywotność materiału
- Odporność na promieniowanie UV 7-8 (w skali od 1 do 8)

UWAGA: Istobal zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń do oferowanych produktów.

SZCZOTKI MYJĄCE I SUSZĄCE

TEXTYL DO MYCIA

Stopień absorbcji wody · Link - Tex
- Zmodyfikowany materiał PP (polipropylen)

140 %

- Waga: 850 g/m2

120 %

- Lepszy połysk pojazdu

100 %

- Obniżenie poziomu hałasu w kontakcie z samocho-

80 %

dem

60 %

- Brak efektu skapywania wody

40 %

- Odporność na promieniowanie UV 7-8 (w skali od 1

20 %

do 8)

0

- Specjalna obróbka na zewnątrz tkaniny
MATERIAŁ
ISTOBAL

MATERIAŁ
A

WCHŁANIANIE

MATERIAŁ
B

MATERIAŁ
C

WODA POZOSTAJĄCA PO MYCIU

TEXTYL DO SUSZENIA

Stopień absorbcji wody · Link - Dry
180 %

- Materiał 100% tekstylny

160 %

- Waga: 950 g/m2

140 %
120 %

- Struktura trójwarstwowa

100 %

- Obniżenie poziomu hałasu w kontakcie z

80 %

samochodem

60 %

- Brak efektu skapywania wody

40 %

- Zwiększona absobcja kropli wody

20 %
0

- Odporność na promieniowanie UV 7-8 (w skali od 1 do 8)
MATERIAŁ
ISTOBAL
WCHŁANIANIE

MATERIAŁ
A

MATERIAŁ
B

WODA POZOSTAJĄCA PO MYCIU

- Lepszy połysk pojazdu

WINNER
PRODUCT

ISTOBAL, S.A.
Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L’Alcúdia (Valencia) Spain
T +34 962997940 • F +34 962997991
istobal@istobal.com • www.istobal.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
SULTOF. Bratkowski i Sobieski. Spółka Jawna
Biuro Handlowe:
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 19A
tel. 48 22 853 71 17, 18; fax 48 22 857 37 55
e-mail: sultof@sultof.pl www.sultof.pl

