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PVA System 

PVA Mesh System wordt in een koker geleverd, voorzien van een stamper voor het ma-
ken van bags en sticks.  De Double Mesh System bevat twee kokers met dubbel uitge-
voerde stamper. Castaway PVA lost geheel op, heeft geen nasmaak en is Eco-vriendelijk. 
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PVA Mesh Refills 

PVA mesh is bedoeld voor het maken van stickmixen, zakjes met boilies, pellets of drij-

vend voer. Castaway PVA mesh is in drie formaten beschikbaar, anti ladder en smelt tus-

sen de 30 en 60 seconden.  Perfect toe te 

passen voor alle dieptes en kouder water. 

De PVA mesh is Eco-vriendelijk, lost volle-

dig op en heeft geen nasmaak. 
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Catfish PVA  

Catfish PVA is speciaal ontwikkeld voor meervalvisserij. Het XXL formaat maakt het ma-

ken van PVA zakjes met grote pellets of boilies eenvoudig. De 60mm mesh is stevig, anti 

ladder en lost ook in dieper water goed op. 
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Catfish PVA 

Voor de grootverbruiker van PVA mesh zijn de Refill Tubs uitermate geschikt. De grote 

Tub bevat 20 meter mesh in XXL formaat. Met deze Tub kun je eenvoudig de Catfish Sys-

tem aanvullen en afknippen wanneer de koker vol is. De PVA mesh is opgeborgen in een 

Tub dat bescherming geeft tegen water en vocht. Handig, voordelig en compact! 
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Castaway PVA Mesh is optimaal geschikt voor het gebruik van de grotere stickmixen, zak-

ken met pellets of boilies. Onze PVA is fijn gewoven en gemaakt van hoogwaardige anti- 

ladder mesh.  Perfect toe te passen voor alle soorten wateren en omstandigheden.  

Fish different 

fish with Castaway 



 

 

PVA Bag Loader  

Solid Bags van Castaway PVA zijn geschikt voor het maken van bags met pellets waarbij je 

ook vloeistoffen kunt inspuiten. Onze bags zijn enorm sterk en perfect om uit te gooien. 
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Naast de normale Solid Bags is er ook de Slow Melt uitvoering. Deze is perfect voor ge-

bruik in de zomermaanden of voor het vissen op diep water. Zo ben je zeker dat de PVA 

niet oplost tijdens het afzinken. 

PVA Solid Bags  
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PVA String  

PVA string van Castaway, één van de meest populaire producten in het assortiment. Ge-

schikt voor het maken van stringers met boilies. De Slow Melt variant is perfect voor ge-

bruik in de zomermaanden of voor het vissen op diep water. Zo ben je zeker dat de PVA 

niet oplost tijdens het afzinken. 
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PVA Tape  
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Het beschermen van haak en haakaas is prioriteit nr 1! De PVA tape van Castaway is ge-

woven en blijft daarmee uitermate goed op de haak zitten.  



 

 

Rigtube 
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Cable Ties 
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Bait Guard 

Bait Floss 



 

 

PVA Nuggets 
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De nuggets van Castaway, wie kent ze niet? Perfect voor het beschermen van de haak, de 

hair, onderlijn of als je wilt dat je aas langzaam zakt! Gekleurd of wit, wat jij wilt! 
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Bij Castaway PVA produceren we PVA-producten sinds begin 2004 en de 
jaren daarop volgend hebben we besloten om onze kwalitatieve producten 
aan het grote publiek beschikbaar te stellen. Wij brengen u het meest diver-
se en uitgebreide assortiment van PVA-producten voor de visserij, wat be-
schikbaar is. Al onze producten bieden we aan met een ongeëvenaarde 
prijs-kwaliteitverhouding waarbij we streven naar behoud van lage prijzen, 
hoge kwaliteit en klanttevredenheid.  

Castaway PVA producten komen rechtstreeks uit Engeland waardoor we 
één van de weinige 100% Britse PVA-fabrikanten zijn. 
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