Deckmate – specjalistyczne szczotki i inne akcesoria do czyszczenia to
niezastąpiony zestaw do mycia dokładnego, skutecznego i jednocześnie
łagodnego dla delikatnych powierzchni jachtów

>Szczotki
DM 110 – szczotka bardzo miękka (niebieska)
Szczotka zaprojektowana do czyszczenia powierzchni lakierowanych, wrażliwych na
zarysowania. Ma miękkie, ale bardzo wytrzymałe włosie, odporne na ścieranie. Oprawa
wykonana jest z lakierowanego drewna drzewa liściastego. Wygodny system zatrzaskowy
pozwala na montaż dowolnego kija Deckmate, a wykończenie oprawy silikonową opaską
- chroni przed zarysowaniami.
Cena detal. 99 zł

DM 120 – szczotka miękka (szara)
Szczotka przeznaczona do czyszczenia wszelkich powierzchni na łodzi czy w przyczepie
kempingowej. Miękkie, ale bardzo wytrzymałe włosie zapewnia dokładne czyszczenie
bez rysowania powierzchni. Szczotka w oprawie z lakierowanego drewna drzewa
liściastego, ma wygodny system zatrzaskowy do montażu dowolnego kija Deckmate i
specjalne wykończenie ochronne.
Cena detal. 99 zł

DM 130 – szczotka średnio miękka (pomarańczowa)
Szczotka przeznaczona do czyszczenia pokładów antypoślizgowych, pokładów z drewna
tekowego i produktów płóciennych. Nie stosować na żelkot i powierzchnie lakierowane.
Włosie średnio twarde, mające dużą odporność na chemikalia. Szczotka ma wygodny
system zatrzaskowy do montażu dowolnego kija Deckmate oraz specjalne wykończenie
ochronne.
Cena detal. 99 zł

DM 140 – szczotka twarda (biała lub zielona)
Szczotka o mocnym twardym włosiu w drewnianej oprawie, przeznaczona do
czyszczenia np. powierzchni stalowych o dużym stopniu zabrudzenia (kuter rybacki).
Nie stosować na pokłady z drewna tekowego, żelkot i powierzchnie lakierowane.
Bardzo twarde włosie ma dużą odporność na chemikalia. Szczotka ma wygodny system
zatrzaskowy do montażu dowolnego kija Deckmate oraz specjalne wykończenie
ochronne.
Cena detal. 99 zł
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>Mycie i szorowanie
DM 210 – rękawica z mikrofibry do mycia
Rękawica do mycia jest wykonana ze specjalnie opracowanej mikrofibry. Miękka i
wysoce skuteczna w czyszczeniu wszelkich powierzchni. Sprężyste mankiety
rękawic doskonale przylegają do ręki, dzięki czemu jest bardzo wygodna w
użytkowaniu.
Cena detal. 39 zł

DM 230 – nakładka z mikrofibry
Nakładka do płaskiego mopa Micro Fiber Wash Head Cover jest wykonana ze
specjalnie opracowanej mikrofibry - miękkiej i wysoce skutecznej w czyszczeniu
powierzchni lakierowanych o wysokim połysku. Nakładka może być stosowana
ze specjalnym obrotowym stelażem Deckmate Swivel Plate, zapinana stabilnie na
rzep obejmuje cały stelaż, zapobiegając porysowaniu czyszczonych powierzchni.
Cena detal. 49 zł

DM 260 – miękkie gąbki do czyszczenia pokładu
Miękkie gąbki Scrub Pad do czyszczenia silnych zabrudzeń pokładu łodzi. Nie
stosować na powierzchnie lakierowane. Gąbki pasują do stelaża Deckmate
Swivel Plate. Wymiary: 10cm x 25cm x 2.5cm
Cena detal. – 14,50 zł / szt.
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DM 261 – średnio twarde gąbki do czyszczenia pokładu
Średnio twarde gąbki Scrub Pad są idealne do czyszczenia kadłuba i pokładów
z drewna tekowego. Nie stosować na delikatne powierzchnie. Gąbki pasują
do stelaża Deckmate Swivel Plate. Wymiary: 10cm x 25cm x 2.5cm
Cena detal. – 14,50 zł / szt.

DM 262 – bardzo twarde gąbki
Bardzo twarde gąbki Scrub Pad. Gąbki pasują do stelaża Deckmate Swivel
Plate. Wymiary: 10cm x 25cm x 2.5cm

Cena detal. – 14,50 zł / szt.

DM 270 – stelaż do mopa i gąbek
Ten wielofunkcyjny stelaż wykonany jest z wytrzymałego tworzywa ABS z
taśmą Velcro do mocowania gąbek Deckmate Scrub Pad lub nakładki z
mikrofibry. Obrotowy uchwyt ze stali nierdzewnej z systemem
zatrzaskowym do montażu dowolnego kija Deckmate pozwala czyścić
podłoże pod dowolnym kątem.
Cena detal. 69 zł
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>Osuszanie
DM 310 – silikonowa ściągaczka do wody
Elastyczna silikonowa ściągaczka w kształcie litery V doskonale zbiera wodę nie rysując
przy tym osuszanych powierzchni. Bardzo miękka, dopasowuje się do kształtu
powierzchni, dzięki czemu jest bardzo dokładna i dopasowuje się do kształtu
osuszanych miejsc. Szerokość: 33 cm
Cena detal. 119 zł

DM 320 – ściereczka PVA
Ściereczka wykonana jest z bardzo chłonnego i wytrzymałego materiału z włókien
PVA, odpornego na działanie chemikaliów i pleśni. Błyskawicznie osusza każdą
powierzchnię. Rozmiar 0.3m
Cena detal. 75 zł

DM 330 – mop paskowy
Wykonany z bardzo chłonnego materiału PVA. Paski o szerokości 78 mm. Doskonały
do osuszania pokładów łodzi i innych gładkich powierzchni. Materiał jest odporny na
pleśń i działanie chemikaliów. Plastikowa zaślepka wewnątrz zapewnia ochronę przed
zarysowaniami na lakierze.
Cena detal. 169 zł
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>Kije i uchwyty
DM 454 – kij teleskopowy 91- 182 cm
Bardzo praktyczny kij teleskopowy regulowany w zakresie 91 - 182 cm.
Zmieści się w niemal każdej bakiście. Lekki, wykonany z anodowanego
aluminium. System blokujący ze stali nierdzewnej zabezpiecza uchwyt
w każdej pozycji. Kij kompatybilny ze wszystkimi produktami
Deckmate wykorzystującymi system zatrzaskowy. Wygodna rączka
wykonana jest z tworzywa sztucznego.
Cena detal. 99 zł

DM 456 – kij teleskopowy 152 – 274 cm
Praktyczny, mocny kij teleskopowy wykonany z anodowanego
aluminium, rozsuwany nawet do dł. 274 cm. System blokujący ze stali
nierdzewnej zabezpiecza uchwyt w każdej pozycji. Wygodna rączka
wykonana jest z tworzywa sztucznego. Lekki kij, kompatybilny ze
wszystkimi produktami Deckmate wykorzystującymi system
zatrzaskowy.
Cena detal. 119 zł

DM 444 – kij nieregulowany – 120 cm
Mocny, praktyczny kij wykonany z anodowanego aluminium o stałej
długości 120 cm. Lekki, z wygodną rączką z tworzywa sztucznego,
kompatybilny ze wszystkimi produktami Deckmate wykorzystującymi
system zatrzaskowy.
Cena detal. 59 zł
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DM 510 – łącznik kątowy 35o
Łącznik kątowy 35o umożliwiający łatwe czyszczenie ścian i sufitów na
jachcie oraz wygodne mycie burty z pokładu. Wykonany z anodowanego
aluminium, bardzo lekki. Kompatybilny ze wszystkimi produktami
Deckmate wykorzystującymi system zatrzaskowy.
Cena detal. 59 zł
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