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Art.-Nr. 990043 

Vikan® helpt jou om de hygiëne en de 
winstgevendheid te verbeteren. 
Begin nu en ervaar de efficiëntiewinst!



Bezoek onze website op vikan.com

Overal waar hygiënisch schoonmaken belangrijk is:
de effectieve, hoogwaardige Vikan® reinigingsmiddelen zijn de ideale oplossing voor alle 
horeca, bakkerijen, slagerijen, keukens en restaurants.

Art.-Nr. 990043
Alle producten worden vervaardigd overeenkomstig de HACCP- en voedselhygiënevoorschriften
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1 x Harde afwasborstel met korte steel, 270 mm. 
Korte afwasborstel met harde vezels in een nieuw 
ergonomisch en praktisch design. Voor dagelijkse 
reiniging in industrie, detailhandel, horeca en 
institutionele keukens. Geschikt voor hardnekkig 
vuil op gladde oppervlakken. 

1 Werkborstel L, 200 mm. Professionele 
werkborstel in een nieuw en verbeterd ontwerp. 
Voor universeel gebruik; met harde vezels geschikt 
voor hardnekkige vervuiling.

3 x  Ergonomische aluminium steel, 1510 mm.
steel met schroefdraad voor aansluiting op 
bezems, borstels en schrapers. De steel heeft 
een goede grip, ronde top en ophangoog

1 Klassieke vloertrekker met vaste nek, 500 
mm. Met gladde en ronde afwerking voor 
uitstekende hygiëne. Waterkeerrand aan beide 
zijden zorgt voor grote effectiviteit. Standaard met 
verwisselbare zwarte schuimrubber cassette die 
met een duimgreep en kliksysteem stevig is vast 

1  Combi veger, 410 mm. Met harde vezels om 
hardnekkig vuil los te krijgen; de zachte vezels 
nemen het vuil vervolgens mee. Zeer geschikt 
voor slagerijen, bakkerijen, restaurants en overige 
plaatsen waar plakkerig en los vuil ligt.

1 x Harde hoekschrobber, 265 mm. Harde 
schrobber met speciale hoekvorm, speciaal 
geschikt voor reiniging van randen, kanten, hoeken 
en plinten. Door de de gebogen vorm van het blok 
behoudt deze schrobber zijn reinigende kracht 
in alle standen, juist ook in moeilijk toegankelijke 
plaatsen.

1 x Hi-Flex Wandhouder, 420 mm. Hygiënische, 
modulaire wandhouder voor het opbergen van 
schoonmaakartikelen. 
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