DM310

DM330

Exclusive V edge design for easy drying.
Large 33 cm blade. Dries any surface faster
than towels, chamois or other squeegee
type products. Made from medical grade
silicone and is very flexible. Special
detailer end for drying hard to reach areas.

Made from extra absorbent PVA coated
material. 78mm wide strips quickly dry decks
and paint. Material is not affected by fuel,
chemical, mold or mildew.
Gemaakt van een extra
absorberend PVA gecoat
zeem materiaal. De 78mm
brede stroken drogen
super snel bootdekken
of gelakte
oppervlakten. Dit
materiaal is
bestand tegen
brandstof,
chemicaliën
en is rot -en
schimmelvrij.

DM320

PVA Drying Towel
PVA Zeem
Holds 8 times its weight in
liquid. Towel will not drip
when full. Not affected by
mold or mildew. Perfect
for use along with Deck Mate
Water Blade. Many uses outside of boats including
pool, pets, autos, caravans and kitchen.
PVA materiaal neemt 8 keer zijn gewicht in vocht op. Is rot
-en schimmelwerend. Perfect voor gebruik samen met Deck
Mate Water Blade. Deze duurzame zeem is toepasbaar op
boten maar ook voor in huis, auto’s en caravans.

Cleaning. Simplified.

cleaning. simplified.
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Deze nieuwe met exclusief V-hoekige
rand is ontworpen om de oppervlakte
nog sneller droog te krijgen. Het blad is
33 cm breed. Droogt ieder oppervlakte
sneller dan een handdoek, zeem of wisser.
Vervaardigd van een hoogwaardige
kwaliteit siliconen en is zeer flexibel.
De nieuw ontworpen uiteinden zorgen
ervoor dat nu ook moeilijk bereikbare
plaatsen goed te drogen zijn.
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Drying Mop
Droog Mop

Brasem 40
4941 SE Raamsdonksveer
The Netherlands

Flexible Water Blade
Flexibele Water Blade
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Wash Brushes / Borstel

It all starts here

Deze professionele schoonmaaklijn is ideaal voor de alledaagse gebruiker. Een eenvoudig maar zeer effectief reinigingssysteem dat in combinatie
met telescopische stelen overal inzetbaar is. Alle toebehoren zijn uitgevoerd met een Quick release systeem waardoor ze eenvoudig uitwisselbaar zijn
en tijdens gebruik niet loskomen. Deck Mate is het resultaat van 10 jaar ervaring, uitwisseling van suggesties, complimenten en klachten met onze
gewaardeerde klanten. Zoals u van ons mag verwachten zullen ook in de toekomst nieuwe producten aan de Deck Mate lijn worden toegevoegd en
blijven we luisteren naar ideeën en suggesties van onze gebruikers.

Dat is waar Deck Mate voor staat.

This professional cleaning line is ideal for the everyday user. Deck Mate is a very simple and effective cleaning system that combines a telescoping pole
and a variety of attachments. All accessories utilize our Quick-Release system, ensuring a firm lock, so the tools cannot come loose during use.
Deck Mate is the result of 10 years experience and suggestions from our valued customers. Of course, we will continue to release new, high-quality Deck
Mate tools and accessories as we continue to listen and respond to our customers’ needs.

This is the reason Deck Mate products were created.

Cleaning. Simplified.
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DM250

DM110 / DM120 / DM130

Deck Mate brushes come in three styles:
Extra Soft, Soft and Medium. Each designed
to quickly and effectively clean specific areas
including paint, fiberglass, polished metal,
general-purpose cleaning and even rugged
surfaces like teak, non-skid decks and canvas.
Made of varnished wood, high-quality bristles
and protective rubber bumper. Works with the
Quick Release system.
Ontworpen voor reiniging van gelakte en
krasgevoelige oppervlakten. Zeer duurzame borstelharen
klaren elke schoonmaakklus zonder vorm verlies.
Een reinigingsborstel ontworpen voor allround schoonmaakwerk. Perfect
voor gebruik overal op de boot of caravan. Duurzame borstelharen met
zachte uiteinden zorgen voor een krasvrije en grondige reiniging.

White Woven Scrub Pads
Witte Scrub Pad Zacht
Soft non woven pads for washing fiberglass and decks. Not
recommended for paint or any high-gloss surface.
Zachte scrub pads voor het reinigen uw bootdek. Niet te gebruiken
op lakwerk of hoogglans oppervlakten.

DM251

Brown Woven Scrub Pads
Bruine Scrub Pad Hard
Soft non woven pads for washing fiberglass and decks. Not
recommended for paint or any high-gloss surface.
Zachte scrub pads voor het reinigen uw bootdek. Niet te gebruiken
op lakwerk of hoogglans oppervlakten.

Ontworpen voor het reinigen van o.a. antislip, teakhouten
scheepsdekken en canvasproducten. Niet aanbevolen
voor hoogglans oppervlakten. De medium
borstelharen zijn stevig, maar zeker niet te hard.
Uitstekend bestand tegen chemicaliën.

cleaning. simplified.

DM210

Micro Fiber Wash Mitt /
Micro Fiber Washandschoen
Large mitt made using special micro fiber strands. Very soft yet
effective cleaning. Exclusive micro fiber material holds cleaning
solution. Elastic cuff keeps mitt secure.
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Deze washandschoen is vervaardigd van
een speciaal ontwikkeld microfiber. Zacht
en uiterst effectief door de hoog
reinigende eigenschap van het
materiaal. De elastische manchet
houdt handschoen goed aan de
hand.

cleaning. simplified.

10cm x 25cm x 2,5cm

DM270

Swivel Plate
Multi directional swivel makes for easy
access to all areas. Made of durable
ABS plastic. Hook & Loop backing for
attaching Deck Mate Scrub Pads or
Washing Heads.

DM454/DM456

Telescoping Handle
Telescopische Steel
Made of heat treated, drawn anodized aluminum
for extra strength. Stainless Steel locator button
locks handle in position. Comfortable hand grip.
Vervaardigd uit een heet getrokken geanodiseerd
aluminium buismateriaal wat garant staat voor
extra stijfheid. Het RVS borgsysteem, borgt de
steel in iedere positie. Tevens bezit de steel een
comfortabele kunststof handgreep.
Available: 3ft - 6ft & 5ft - 9ft / 91cm - 182cm & 152cm - 274cm

Deze multifunctionele houder is
vervaardigd uit een duurzaam ABS
kunststof voorzien van klittenband
strips voor het bevestigen van de Deck
Mate washoes en Scrub Pads.

DM230

Swivel Wash Head
Washoes
Special micro fiber cleaning strands are gentle yet effective in cleaning any surface.
Perfect for washing painted finishes and clear enclosure curtains. Use it dry to dust floors
and more. Swivel head allows for easy cleaning of all areas without strain. Holds cleaning
solution.
De speciale microfiber washoes is zacht en zeer effectief bij het reinigen van
hoogglanslakwerk en polyester oppervlakten. Ook droog te gebruiken voor het
afnemen van vloeren. De hoes is te gebruiken in combinatie met de Swivel Plate.
De hoes bedekt de gehele Swivel Plate, voorkomt beschadiging en sluit dmv
een klittenbandsluiting. strips voor het bevestigen van de Deck Mate washoes
en Scrub Pads.
Features: 		Multi directional swivel head, quick release
		adapter, exclusive micro fiber strand cover
Kenmerken: Exclusieve microfiber hoes met extra
		beschermzool

Now, dry it off

