
REYNAERS  
ONDERHOUDSPRODUCTEN
Voor eindgebruikers

REYNAWASH COLOR
Q Product voor het reinigen, onderhouden en 

beschermen van gelakt schrijnwerk
Q Geschikt voor alle oppervlakken, inclusief 

Coatex en glas
Q Makkelijk te doseren
Q Solventvrij
Q Ph-neutraal
Q Art. Nr: 086 9212 / 500 ml / fles / verpakt per 1

Reynaers Aluminium is een toonaangevende Europese leverancier van innovatieve en duurzame 
aluminiumoplossingen voor de bouwsector. Deze oplossingen omvatten een ruim gamma raam- en 
deursystemen, gevels, schuifsystemen, zonwering, veranda’s, lichtstraten, horren en systemen om 
jaloezieën en ventilatie in te bouwen. 

Om de Reynaers klanten nog beter van dienst te zijn, biedt Reynaers een compleet overzicht  
onderhoudsproducten voor aluminium profielen aan. Hieronder vindt u een overzicht van het  
aanbod met telkens een beknopte productomschrijving.

LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES OP DE PRODUCTLABELS !

REYNAWASH ANO
Q Geeft opnieuw glans aan bestaande 

aluminium profielen
Q Voedende melkreiniger voor periodiek 

onderhoud
Q Geschikt voor alle geanodiseerde 

oppervlakken 
Q Solventvrij
Q Art. Nr: 086 9213 / 500 ml / fles / verpakt per 1

Voor meer informatie over Reynaers Aluminium en  
de Reynaers producten, surf naar www.reynaers.be 
of www.nieuweramen.be of neem contact op met 
uw regioverantwoordelijke.

REYNAERS ALUMINIUM NV/SA
www.reynaers.be – info@reynaers.be
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REYNACARE BOX
Q Een box die alle noodzakelijke onderhouds-

producten combineert zodat men in alle rust 
geniet van de aluminium profielen

Q Box bevat:
Q Reynawash color: 200 ml
Q Beslagolie: garandeert een geolied gebruik van 

beslag en scharnieren en beschermt eveneens 
tegen corrosie

Q Onderhoudsstick: verhindert 
het kleven van dichtingen  
en zorgt voor het behoud  
van hun elasticiteit

Q Pluisvrij onderhoudsdoek
Q Compacte verpakking
Q Art. Nr: 086 9220 / verpakt per 1

REYNOVATOR 718
Q Alles in 1 totaal renovatieproduct
Q Geschikt voor de renovatie, het behoud en het 

onderhoud van reeds bestaande aluminium 
systemen 

Q Mag gebruikt worden op gelakte -, Coatex -, en 
geanodiseerde profielen

Q Beschermt tegen corrosie
Q Geeft glans en doet oude lak herleven 
Q Laat een beschermende film achter
Q Art. Nr: 086 9211 / 500 ml / verpakt per 1


