
Pas godt på sejlene til din båd! 
Lad Hvalsø Teltvask vaske og vokse dine sejl på den hidtil mest 

skånsomme og miljørigtige måde.

Det forlænger levetiden, bevarer værdien og sikrer et smukt resultat. 
Hurtig og effektiv behandling.

Bestil vask & voks på tlf. 46 40 84 10 eller kirsten@htu.dk

Se mere på bagsiden.

Vask & VoksVask & Voks
af sejl til bådeaf sejl til både

May-
day

May-
day

HVALSØ TELTVASK – tlf. 46 40 84 10



Pris for Vask – Voks & Tørring  
kun 55,- kr. pr. m2 plus moms

Vask – Voks & VedligeholdVask – Voks & Vedligehold
af sejl til din bådaf sejl til din båd

HVALSØ TELTVASK TILBYDER SOM ENESTE I DANMARK
 at vaske og vokse dine sejl på en skånsom måde.

Vi undgår at folde eller bukke sejlene, fordi vor tip-top moderne vaskemaskine kan klare sejl op til 
6,3 m i bredden og 40 m i længden. 

Hos os er der ikke noget med at lægge sejlet på betongulvet. 
Vi undgår derfor at gå eller køre med en maskine 

på sejlene og derved risikere at beskadige fi brene og svække strukturen.

Sejlet fastgøres til bommen, som holder det ud  strakt 
under vasken. Sejlet påføres lunkent vand (32-35 grad-
er) og sæbe. Herefter køres sejlet ned mellem to roter-
ende bløde børster, som løsner snavset. Endelig køres 
sejlet endnu en tur gennem de blød børster, hvorefter 
det skylles med lunkent vand og tilsættes et beskyt-
tende vokslag.

Vasken af sejlene sker automatisk, men hele processen 
overvåges af en medarbejder, som kan gribe ind.

Efter vask, voksbehandling og tørring kommer sejlet 
ned på den modsatte side af maskinen og slippes 
automatisk af bommen.

Sådan forlænger vi 
sejlenes levetid

Bestil på 

46 40 84 10 

eller 

kirsten@htu.dk

HVALSØ TELTVASK – tlf. 46 40 84 10

56,-

Claus Petersen
Fremhæv




