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Maintenance which is quick,
easy and economical

Maximum profitability
at minimum cost

Up to 50% less waste
material generated when the
brushes are changed

Totally environment
friendly

V. 09/2010

Multiple combinations
of wash materials

Przedstawiamy najprostszy system szczotek na świecie

Maximum versatility of colours and
combinations in minimum space

link-it

is made with ABS to guarantee resistance to temperature changes, impact,

wear, and deterioration caused by detergents used in the wash process. No need for
disposal whenever the brushes are changed, which means a saving of up to 50% on the
environmental impact caused by having to recycle the waste produced by discarded
brush sections. On top of this, a saving of more than 70% saving on typical transport and
storage costs involved in changing or replacing material on a conventional brush system.

Easy mount
in 6 steps
All you have to do is separate the
two parts that form the link-it
brush support, attach the quantity
of segments of each type of brush
material and colours most suited
to your needs, put the link-it
support together again, and
you're finished!
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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

· FOAM

· TEXTILE

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?

Power of absorption
Abrasion
- Modified EVA material
60 %

- Better grip than material currently used

50 %

- Better vehicle shine

40 %

- Less noise on contact with the car

30 %

- Non drip

20 %

- Longer lasting material

10 %
0

- UV Resistance 7-8 (on a scale of 1 to 8)
MATERIAL A

MATERIAL B

LOSS OF THICKNESS

MATERIAL
ISTOBAL
WEIGHT LOSS

140 %

- Modified PP material

120 %

- Weight: 850 g/m2

100 %

- Better vehicle shine

80 %

- Less noise on contact with the car

60 %

- Non drip

40 %

- UV Resistance 7-8 (on a scale of 1 to 8)

20 %
0

- Special treatment for outdoor textile
MATERIAL
ISTOBAL
ABSORPTION

MATERIAL
A

MATERIAL
B

RESIDUAL MOISTURE

MATERIAL
C

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 użyte
tyle razy ile będzie potrzeba. Wystarczy tylko zmieniać i
wyrzucać zużyty materiał myjący. W rzeczywistości
trwałość elementów montażowych jest większa niż
myjni.

NOWE MATERIAŁY SZCZOTEK ISTOBAL

· POLIETYLEN

Paleta kolorów dostępnych dla różnych materiałów szczotek systemu link-it :

AZL
Sky Blue
(FEEL/FOAM)

BL1
Pure White
(FEEL/FOAM/TEX)

NA1
Bright Red Orange
(FEEL/FOAM/TEX)

AZ2
Ultramarine Blue
(FEEL/FOAM)

NE1
Graphite Black
(FEEL/FOAM/TEX)

RO6
Strawberry Red
(FEEL/FOAM/TEX)

AZ3
Sapphire Blue
(FEEL/FOAM/TEX)

GR1
Dusty Grey
(FEEL/FOAM)

VE1
Pine Green
(FEEL/FOAM)

AZJ
Cobalt Blue
(FEEL/FOAM)

GR7
Anthracite Grey
(FEEL/FOAM/TEX)

VE2
Yellow Green
(FEEL/FOAM)

VI2
Blue Lilac
(FEEL/FOAM)

AM5
Sulphur Yellow
(FEEL/FOAM)

VE3
Signal Green
(FEEL/FOAM/TEX)

THE HARD PART WAS
KEEPING IT SIMPLE.

After many hours spent on research and many days devoted to development and

· PIANKA

· TEXTILE

testing, ISTOBAL is proud to present link-it , a brand new system for attaching
brushes which is both simple and versatile. Say goodbye to the limits and
disadvantages of conventional brush systems, and welcome instead the revolutionary
brush fitting system for automatic vehicle wash machines.
Ready to discover its ingenious simplicity?

Power of absorption
Ścieralność
- Zmodyfikowany materiał EVA (kopolimer
etylenu i octanu winylu), charakteryzujący się
wytrzymałością, miękkością i elastycznością

60 %
50 %

140 %

- Lepsza przyczepność niż materiałów obecnie
stosowanych

30 %

- Lepszy połysk pojazdu

60 %

20 %

- Obniżenie poziomu hałasu w kontakcie z
samochodem

40 %

0

- Brak efektu skapywania wody
MATERIAŁ A

MATERIAŁ B

ZMNIEJSZENIE GRUBOŚCI

MATERIAŁ
ISTOBAL
ZMNIEJSZENIE CIĘŻARU

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

- Weight: 850 g/m2

100 %

40 %

10 %

- Modified PP material

120 %

- Better vehicle shine

80 %

- Less noise on contact with the car
- Non drip
- UV Resistance 7-8 (on a scale of 1 to 8)

20 %
0

- Special treatment for outdoor textile
MATERIAL
ISTOBAL
ABSORPTION

MATERIAL
A

MATERIAL
B

RESIDUAL MOISTURE

MATERIAL
C

THE HARD PART WAS
KEEPING IT SIMPLE.

After many hours spent on research and many days devoted to development and

· FOAM

· TEKSTYL

testing, ISTOBAL is proud to present link-it , a brand new system for attaching
brushes which is both simple and versatile. Say goodbye to the limits and
disadvantages of conventional brush systems, and welcome instead the revolutionary
brush fitting system for automatic vehicle wash machines.
Ready to discover its ingenious simplicity?

Stopień absorpcji wody

Abrasion
- Modified EVA material
60 %

- Better grip than material currently used

50 %

- Better vehicle shine

40 %

- Less noise on contact with the car

30 %

- Non drip

20 %

- Longer lasting material

10 %
0

- UV Resistance 7-8 (on a scale of 1 to 8)
MATERIAL A

MATERIAL B

LOSS OF THICKNESS

MATERIAL
ISTOBAL
WEIGHT LOSS

140 %

- Zmodyfikowany materiał PP (polipropylen)

120 %

- Waga: 850 g/m2

100 %

- Lepszy połysk pojazdu

80 %
60 %

- Obniżenie poziomu hałasu w kontakcie z
samochodem

40 %

- Brak efektu skapywania wody

20 %

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

0

MATERIAŁ
ISTOBAL
WCHŁANIANIE

MATERIAŁ
A

MATERIAŁ
B

MATERIAŁ
C

WODA POZOSTAJĄCA PO UMYCIU

- Specjalna obróbka na zewnątrz tkaniny

alexdevila.com
V. 09/2010

Utrzymanie, które jest szybkie,
łatwe i ekonomiczne

Wiele kombinacji
materiałów szczotek

Announcing the simplest brush system in the world.

Do 50% mniej
odpadów pozostających
po wymianie szczotek

Maksymalna rentowność
przy minimalnych kosztach

Całkowicie przyjazny
środowisku

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 i 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!
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The first brush system
without limits for wash machines.

alexdevila.com

Maintenance which is quick,
easy and economical

Maximum profitability
at minimum cost

Up to 50% less waste
material generated when the
brushes are changed

Totally environment
friendly

V. 09/2010

Multiple combinations
of wash materials

Announcing the simplest brush system in the world.

Maximum versatility of colours and
combinations in minimum space

link-it

is made with ABS to guarantee resistance to temperature changes, impact,

wear, and deterioration caused by detergents used in the wash process. No need for
disposal whenever the brushes are changed, which means a saving of up to 50% on the
environmental impact caused by having to recycle the waste produced by discarded
brush sections. On top of this, a saving of more than 70% saving on typical transport and
storage costs involved in changing or replacing material on a conventional brush system.

Easy mount
in 6 steps
All you have to do is separate the
two parts that form the link-it
brush support, attach the quantity
of segments of each type of brush
material and colours most suited
to your needs, put the link-it
support together again, and
you're finished!
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UNLIMITED ADVANTAGES

46250 L’Alcúdia (Valencia) Spain
T +34 962997940 · F +34 962997991
istobal@istobal.com · www.istobal.com

The first brush system
without limits for wash machines.

