SPONZEN

MELANINESPONS
Innovatie
Heeft een ideale vorm en kan
eenvoudig op maat gemaakt worden

Sterk materiaal
Spons gaat lang
mee!

Absorberend vermogen
Neemt weinig materiaal op om nano
producten dun aan te brengen

REYNST Melaninespons is door zijn vorm en gewicht
eenvoudig vast te houden. Deze spons is speciaal
ontwikkeld voor onze nanocoatings van NCOAT.
Eigenschappen:
Neemt materiaal goed op en is zeer slijtvast.
Bestand tegen alle schoonmaakmiddelen.
Ideaal voor het aanbrengen van de NCOAT Metal
S 2-K en Anti-Graffiti.

Productnaam

Afmeting

MELANINESPONS

120 x 60 x 40 mm

Stuks

Sets

per folie per doos
5

108

Wie is VISTAPAINT

Advies op maat

Een familiebedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in
specialistische verf en plamuur. Sinds 2015 zijn wij
gevestigd in Nootdorp. Een professioneel bedrijf
met focus op kwaliteit en service. Met ons brede
assortiment aan specialistische verf, coatings,
plamuur en muurafwerkingen bieden wij oplossingen
voor verschillende soorten ondergronden.

Wij bieden onze klanten telefonisch of op locatie een op
maat gemaakt advies voor al uw verftechnische problemen.
Wij vinden dat een project niet stil mag komen te liggen,
daarom garanderen wij leveringen binnen 24 uur in de gehele
BeNeLux. Voor 16.00 uur besteld is de volgende dag in huis.
Wilt u meer weten? Wij staan altijd voor u klaar!

Spiegelstraat 17
2631 RS Nootdorp
+31(0)70 369 41 41

info@vistapaint.nl
www.vistapaint.nl
www.vistapaint.be

SPONZEN VOOR
PROFESSIONALS
Als het schoon moet zijn!
REYNST is een jong innovatief merk dat zich richt op de
professionele duurzaam georiënteerde vakman, waarbij
reinigen met goede kwalitatieve sponzen centraal staat..

Een exclusief merk van

SPONZEN
Duurzaam • Innovatief • Professioneel

COMBISPONS

SCHOONMAAKSPONS

WAVESPONS
Innovatie
Door de golvende vorm ligt
de spons perfect in de hand

Absorberend vermogen
10 x zijn eigen gewicht

Top kwaliteit lagen
Scrub- en sponslaag
in één

SCHUURSPONS

Top kwaliteit lagen
Schuur- en sponslaag in één
Absorberend
vermogen
20 x zijn eigen
gewicht

Innovatie
Eenvoudig
uitwasbare
spons

Open structuur
De toplaag zorgt
ervoor dat hardnekkig
vuil wordt opgenomen

Innovatie
De scrublaag van polyester is
behandeld met een antibacteriële
behandeling van Ultra Fresh

REYNST Combispons is van hydrocel schuim en heeft een
scrublaag van polyester met een open cel structuur die
er voor zorgt dat hardnekkig vuil wordt opgenomen.
Met deze spons kunt u met de scrublaag de spaan goed

Innovatie
Hechting van de schuurlaag aan
de spons is excellent

Open structuur
Een soepele structuur
voor het eenvoudig
verwijderen van vuil

REYNST Schoonmaakspons is van een speciale hydrocel
schuim waardoor deze veel vocht opneemt. Deze spons
droogt niet uit en blijft zacht en soepel. Een lichte

Open structuur
Minder last van druipend water op de gebruiker
dankzij de open structuur aan de zijkant

REYNST Wavespons is een viscose spons die aan de zijkant ineen
golf is gesneden, zodat deze ergonomisch afgestemd is op de professionele verwerker.

uitwasbare spons die bijzonder slijtvast is.

schoonmaken en met de andere kant schoonvegen.
Eigenschappen:

Productnaam

Afmeting

Combispons

166 x 110 x 65 mm

www.vistapaint.nl

Stuks

Sets

per folie

per doos

1

15

REYNST Schuurspons heeft een dubbele functie. De
spons is geschikt voor zowel schoonmaken als schuren /
matteren. Met zijn hoge absorptievermogen, een fijne
grip en een goede schuurlaag zorgt deze spons dat er
geen viezigheid in of op het werk achter blijft.

Eigenschappen:

Eenvoudig schoon te spoelen.
Het materiaal is licht met een hoog absorptievermogen.
Het speciale hydrocel schuim neemt veel vocht op en is
bijzonder slijtvast.
De spons droogt niet uit en blijft zacht en soepel.
Bestand tegen alle schoonmaakmiddelen.
Duo spons voor het beter schoon maken van gereedschap.
De scrublaag van polyester is behandeld met een
antibacteriële behandeling van Ultra Fresh.

Absorberend vermogen
Super absorberend

Eigenschappen:

Het materiaal is licht met een hoog absorptievermogen.
De spons droogt niet uit en blijft zacht en soepel.
Bestand tegen alle schoonmaakmiddelen.
Ideaal voor het schoonmaken van gereedschap.

Stuks

Sets

per folie

per doos

Productnaam

Afmeting

Schoonmaakspons

165 x 110 x 65 mm 1

15

Eigenschappen:

Door zijn vorm ligt de Wavespons perfect in de hand
en heeft een efficiënte werking.
Open zijkanten zorgen ervoor dat het water minder in de
mouw van de kleding loopt.
Bestand tegen chloor (verdund bleekwater 1 gr/ltr).
Deze plantaardige spons is biologisch afbreekbaar.

Stuks

Sets

per folie

per doos

160 x 110 x 38 mm

5

5

V25

140 x 97 x 38 mm

5

10

V82

120 x 80 x 35 mm

5

10

V86

140 x 97 x 27 mm

5

10

Productnaam

Afmeting

V09

Schuurzijde: gaat lang mee en werkt efficiënt.
Hechting van de schuurlaag aan de spons is excellent.
Absorptievermogen: 20 keer zijn eigen gewicht.
Bestand tegen chloor (verdund bleekwater 1 gr/ltr).
Deze plantaardige spons is biologisch afbreekbaar.

Productnaam

Afmeting

V74

140 x 80 x 28 mm

Stuks

Sets

per folie

per doos

10

6

WWW.VISTAPAINT.NL

