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čištění a údržbu dopravních prostředků pokrývá 
vše, co může profesionální konečný uživatel 
potřebovat.

Během vývoje tohoto náčiní bylo jedním z 
hlavních úkolů vyhnout se tomu, aby náčiní 
poškrábalo lak na dopravních prostředcích. 
Proto jsou nové kartáče opatřeny gumovými 
hranami okolo hlavy kartáčů. Dále jsme se při 
výrobě soustředili na ergonomičnost, stejně 
jako na vývoj našich výrobků. Vikan Transport 
System je řadou náčiní, která jsou navržena pro 
jednoduché i šetrné každodenní používání.

Dánský vývoj a výroba
Vikan A/S je 100% dánská společnost, která 
byla založena roku 1898 ve Skive. V průběhu 
více než 100 let se specializujeme na vývoj 
náčiní a metod pro profesionální čištění. Naše 
řada čistícího náčiní a čistících systémů je na 
trhu nejvíce komplexní.

Vikan je zastoupen na celosvětových trzích a 
je reprezentován v mnoha evropských zemích. 
Exportní podíl činí 85 %. Všechen vývoj i 
výroba výrobků Vikan jsou prováděny v Dánsku 
– s výjimkou textilií, které jsou v současné 
době vyráběny ve Švédsku. To nám poskytuje 
optimální možnosti udržet a nadále rozvíjet 
vysokou kvalitu a bezpečné doručení, pro které 
jsme známí.

Jediná ucelená řada výrobků určených pro spe
cifické čištění v oblasti komerční dopravy.

Profesionální vybavení je nezbytným předpo
kladem pro rychlé a účinné splnění úkolů. Je též 
významné při čištění silničních vozidel i ostatních 
dopravních prostředků. Kvůli tomu Vikan vyvinul 
Vikan Transport System – nejvíce ucelenou, 
odolnou a konkurenceschopnou řadu náčiní 
specifického pro čištění v oblasti dopravy.

Každé jednotlivé náčiní je vytvořeno pro – a 
ve spolupráci s – profesionálními uživateli v 
oblasti dopravy. S více než 70 čistícími náčiními 
umožňuje Vikan Transport System vykonávat 
všechny čistící úkoly rychleji a s nejlepšími 
možnými výsledky.

Vikan Transport System nabízí širokou škálu 
vysoce kvalitních výrobků s velmi atraktivním, 
inovativním a funkčním designem pro čištění 
dálkových autobusů, prostředků MHD, komerč
ních nákladních aut a dodávek, vlaků, komerčních 
letadel i soukromých dopravních prostředků

Systém vytvořený ve 
spolupráci s konečnými uživateli
Díky blízké spolupráci s konečnými uživateli jsme 
byli schopni převést jejich obrovské praktické 
zkušenosti do jedinečného fungujícího designu 
Vikan Transport System. Široká řada náčiní pro 
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KOdex chOvání
Etické hodnoty Vikanu zajišťují, že Vikan i jeho 

dodavatelé splňují mezinárodní standardy týkající 

se lidských práv, bezpečnosti, zdraví a životního 

prostředí. Všichni dodavatelé Vikanu se musí 

držet Kodexu chování. Kodex chování Víkanu je k 

dispozici na stránkách www.vikan.com.

ISO 9001
Vikan A/S má zavedený systém kvality, jehož 

účelem je zajištění, že výrobky Vikan vždy splňují 

dané specifikace.

ISO 14001
Vikan A/S má zavedený systém environmentálního 

managementu, jehož předmětem je zajištění, že 

produkty Vikan jsou vyrobeny způsobem šetrným 

k životnímu prostředí.

Užitečné informace na 
našich webových stránkách
Na stránkách www.vikan.com a www.vikan.cz
naleznete všechny důležité informace o 
společnosti a produktech vždy, kdykoliv je 
potřebujete. Můžete se zde dočíst např. o 
různých systémech a kategoriích výrobků. Též 
zde naleznete informace o historii společnosti a 
její organizaci.
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Průtočné kartáče



524752

475552

526952

526852

475752

475052
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Obj.č. Typ 
kartáče

Rozměry 
(vxšxh)

Délka 
vlákna Materiál Množství 

v kartonu °C Popis

Nastavitelné průtočné kartáče
526852 Měkký 150x240x110 50 PP/PBT 1 50 Snadno nastavitelná hlava kartáče a ohnutá 

vlákna zajišťují účinné čištění míst, která jsou 
hůře dostupná. Gumové hrany chrání před 
poničením povrchu.

Průtočné kartáče
524752 Měkký 115x250x150 50 PP/PBT 1 50 Zahnutý design kartáče umožňuje, aby 

vlákna byla během umývání v neustálém 
kontaktu s povrchem, hlavně ve vysokých 
polohách. Gumové hrany chrání před 
poničením povrchu.

526952 Měkký 135x210x100 50 PP/PBT 1 50 Tento krátký zakulacený kartáč je extrémně 
účinný a zajišťuje výborné čistící výsledky 
díky hustotě měkkých vláken. Gumové hrany 
chrání před poničením povrchu.

475552 Měkký 135x260x100 50 PP/PBT 1 50 Tento univerzální mycí kartáč poskytuje 
výborné čistící výsledky díky hustotě 
měkkých vláken. Gumové hrany chrání před 
poničením povrchu.

475752 Měkký 135x360x100 50 PP/PBT 1 50 Tento dlouhý a univerzální mycí kartáč 
nabízí vyšší účinnost pro větší plochy a 
zajišťuje výborné čistící výsledky díky hustotě 
měkkých vláken. Gumové hrany chrání před 
poničením povrchu.

475052 Měkký 80x150x65 45 PP/PBT 5 50 Vhodný pro čištění menších ploch.



6

Ruční kartáče



525452

524652

522252

525252

522752
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Obj.č. Typ kartáče Rozměry 
(vxšxh)

Délka 
vlákna Materiál Množství 

v kartonu °C Popis

Ergonomické ruční kartáče
524652 Měkký 320x110x95 45 PP/PBT 5 50 Ergonomický design dělá tento kartáč velmi 

pohodlný, účinný a snadno použitelný na 
všechny povrchy. Gumové hrany chrání před 
poničením povrchu.

Průtočné ruční kartáče
525452 Měkký 380x50x115 45 PP/PBT 5 50 Průtočný ruční kartáč s připojením na 

systémy Gardena.

Ruční kartáče
525252 Měkký 320x70x125 45 PP/PBT 9 50 Univerzální kartáč s gumovými hranami 

chránícími před poničením povrchu. Dobrý na 
čištění malých ploch a ráfků kol.

522252 Měkký 430x70x65 45 PP/PBT 5 50 Ruční kartáč s delší rukojetí pro běžné 
použití.

522752 Měkký 280x100x60 45 PP/PBT 5 50 Ruční kartáč s krátkou rukojetí pro běžné 
použití.
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Kartáče na čištění ráfků



9

545252

525352

525052

525152

Obj.č. Typ 
kartáče

Rozměry 
(vxšxh)

Délka 
vlákna Materiál Množství 

v kartonu °C Popis

Kartáče na čištění ráfků
525152 Tvrdý 325xø48  PP/Nylon 13 100 Čistič ráfků s nylonovým padem. Vhodný pro 

odolnou špínu na pochromovaných ocelových 
ráfcích.

525352 Tvrdý 325x170x65 40 PP/PBT 12 100 Účinně vyčistí odolnou špínu z hliníkových 
ráfků. Kuželový design zabezpečuje důkladné 
vyčištění ráfků.

525052 Měkký 325x170x65 40 PP/Přírodní 
vlákna

12 60 Díky měkkým přírodním vláknům zajišťuje 
bezpečné vyčištění hliníkových ráfků. 
Minimalizuje postříkání okolí. Kuželový design 
zabezpečuje důkladné vyčištění ráfků.

545252 měkký 230x150x110 50 PP/PBT 2 100 Velký průtočný kartáč na ráfky nabízí bezpečné 
a účinné čištění dvojitých a jednoduchých 
ocelových ráfků na nákladních autech a 
autobusech.
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Náčiní na mytí skel



473752

707852

707952

552552

550052

707752

473352

473952

473552473852
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Obj.č. Rozměry 
(vxšxh) Materiál Množství 

v kartonu °C Popis

Wipe-n-shine
707752 50x250x210 POM/Guma 6 100 Wipenshine účinně odstraňuje vodu z velkých povrchů. 

Měkká guma je jemná na skla a lak a nezanechává 
zbytky vodního kamene. Je vhodný na všechny násady, 
což umožňuje použití na autobusech, nákladních autech, 
vlacích atd.

707852 50x350x210 POM/Guma 6 100

707952 50x450x210 POM/Guma 6 100

Stěrky na sklo
473352 700x200x90 PP/Hliník 12 70 Ideální pro čištění skel. Spojuje houbičku se síťkou na 

hmyz a gumovou lištu.

473552 1000x200x90 PP/Hliník 12 70 Ideální pro čištění skel. Spojuje houbičku se síťkou na 
hmyz a gumovou lištu.

473752 500x200x90 PP 12 70 Ideální pro čištění skel. Spojuje houbičku se síťkou na 
hmyz a gumovou lištu.

473952 740x200x90 PP/Hliník 12 70 Ideální pro čištění skel. Spojuje houbičku se síťkou na 
hmyz a gumovou lištu. S teleskopickou násadou – vhodné 
pro použití na autobusech a nákladních autech.

473852 45x200x75 PP 24 70 Náhradní stěrka pro 473352, 473552, 473752 a 473952.

Držáky na pady a nylonové pady
550052 120x230x95 PP 10 121 Při použití s 552552 bílým padem jednoduše odstraňuje 

hmyz a odolnou špínu ze skel.

552552 23x245x125 Nylon 10 100 Čistící pad pro použití s násadou 550052. Používat pouze 
na sklo.
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Průtočné násady



299252Q
299252

297352Q
297352 299752

299752Q

299152Q

299552Q

299152

297152
297152Q
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Obj.č. Rozměry (vxšxh) Materiál Množství v 
kartonu °C Popis

Ergonomické průtočné násady
299152 ø31x1540 Hliník/PP 10 50 Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a 

spojkou na ½“ hadice*.

299152Q ø31x1540 Hliník/PP 10 50 Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a 
rychlospojkou na ½“ hadice*.

299252 ø31x1020 Hliník/PP 10 50 Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a 
spojkou na ½“ hadice*.

299252Q ø31x1020 Hliník/PP 10 50 Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a 
rychlospojkou na ½“ hadice*.

299752 ø31x1900 Hliník/PP 10 50 Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a 
spojkou na ½“ hadice*.

299752Q ø31x1900 Hliník/PP 10 50 Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a 
rychlospojkou na ½“ hadice*.

Ergonomické průtočné násady s on/off rychlospojkou
299552Q ø31x1630 Hliník/PP 10 50 Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a on/off 

rychlospojkou na ½“ hadice*.

Ergonomické teleskopické průtočné násady
297152 ø34x10001600 Hliník/PP 5 50 Ergonomická teleskopická průtočná násada s izolovanou 

rukojetí a spojkou na ½“ hadice*.

297152Q ø34x10001600 Hliník/PP 5 50 Ergonomická teleskopická průtočná násada s izolovanou 
rukojetí a rychlospojkou na ½“ hadice*.

297352 ø34x16002900 Hliník/PP 2 50 Ergonomická teleskopická průtočná násada s izolovanou 
rukojetí a spojkou na ½“ hadice*.

297352Q ø34x15902880 Hliník/PP 2 50 Ergonomická teleskopická průtočná násada s izolovanou 
rukojetí a rychlospojkou na ½“ hadice*.

*Europrofile (Hozelock, Gardena) na násady, viz strana 25.
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Neprůtočné násady
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535252-1500

292513552
292515552

293752

297552

535252-300

Obj.č Rozměry (vxšxh) Materiál Množství v 
kartonu °C Popis

Ergonomické teleskopické násady
297552 ø34x16302750 Hliník/PP 2 50 Ergonomická teleskopická násada s izolovanou rukojetí pro 

funkční a pohodlné použití.

Ergonomické násady
293752 ø31x1500 Hliník/PP 10 50 Ergonomická násada s izolovanou rukojetí pro funkční a 

pohodlné použití.

Dřevěné násady
292513552 ø31x1440 Dřevo/PP 10 60 Dřevěná násada s pevnou rukojetí a odolným závitem.

292515552 ø31x1550 Dřevo/PP 10 60 Dřevěná násada s pevnou rukojetí a odolným závitem.

Ohebné násady
5352521500 ø15x1500 Ocel/PP 10 121 Ohebná nerezová násada pro kartáče na čištění trubek*  .

535252300 ø20x300 Ocel/PP 10 100 Krátká ohebná násada. Vhodná pro kartáče na čištění ráfků i 
trubek*.

*Kartáče na trubky, viz strana 27.
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Smetáky



17

311752

310852

310652

311552

Obj.č. Typ kartáče Rozměry 
(vxšxh)

Délka 
vláken (mm) Materiál Množství 

v kartonu °C Popis

Dílenské smetáky
311552 Tvrdý 150x440x80 65 Dřevo, PVC 1 60 Dřevěný dílenský smeták vhodný pro 

všechny násady Vikan. Tento smeták má 
vlákna z PVC a je proto vhodný především 
pro zametání mokrého a mastného 
znečištění.

311752 Tvrdý 145x670x70 65 Dřevo, PVC 1 60

310652 Měkký 120x320x60 55 PP, PBT 5 100 Smeták s měkkými vlákny vhodný pro 
zametání podlah např. v garážích či interiéru 
vozidel.

310852 Tvrdý 125x430x65 60 PP, PVC 5 60 Tento smeták je vyroben z pěnového 
polypropylenu, což ho dělá velmi odolným 
na chemikálie a vysoké teploty. Je vhodný 
především pro zametání v místech, kde je 
mokré a mastné znečištění.



18

Výrobky z mikrovlákna
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709252

709152

709052

521152

Obj.č. Rozměry (vxšxh) Materiál Množství 
v kartonu °C Popis

Houba z mikrovlákna
709052 50x180x120 Polyester/polyamid

Mikrovlákno 
1 60 Čistící houba s látkou z mikrovlákna je účinná jak při 

použití na mokro, tak na sucho při čištění v interiérech i 
exteriérech. Vhodná k aplikaci nebo odstraňování leštících 
přípravků.

Hadříky z mikrovlákna
709152 320x380 Polyester/polyamid

Mikrovlákno 
1 60 Univerzální hadřík z mikrovlákna je vhodný pro čištění 

interiéru aut a většiny tvrdých povrchů. Při použití na 
sucho posbírá a udrží i ty nejmenší prachové částice. Při 
použití na vlhko absorbuje špínu a mastnotu.

709252 400x400 Polyester/polyamid
Mikrovlákno 

1 60 Leštící hadřík je ideální pro čištění skla a lesklých povrchů 
bez zanechání šmouh. Používejte mírně navlhčený vodou 
– není potřeba používat detergenty – a poté vyleštěte 
suchým hadříkem.

Sada „VTS textilie“

521152 200x160x50 Polyester/polyamid
Mikrovlákno 

10 60 Sada „VTS textilie“ obsahuje 1 univerzální hadřík z 
mikrovlákna, 1 leštící hadřík a 1 láhev na vodu se sprejem.
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Sady štětců



556452

556152

556352

556252

556052

21

Obj.č. Typ 
kartáče Rozměry (vxšxh) Délka 

vláken (mm) Materiál Množství 
v kartonu °C Popis

Sady štětců
556052 Měkký 260x100x10  PP/

PBT,PPN
5 80 Ideální pro malé nátěry a pro odstraňování 

prachu a špíny z rohů a děr.

556152 Měkký 280x130x25  Dřevo/
Mix vláken

20 60 Vhodné pro natírání dřevěných a malých 
částí.

556252 Měkký 232x7x42  Dřevo/
Mix vláken

10 60 Vhodné pro malé opravy nátěrů.

556352 Měkký 310x165x30  Dřevo/
Mix vláken

20 60 Vhodné pro natírání dřevěných a malých 
částí.

556452 Měkký 485x100x43  PP/
PBT,PPN

10 80 Ideální pro malé nátěry a pro odstraňování 
prachu a špíny z rohů a děr.
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Lopaty a kartáče na sníh
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561552
521552

520052

Obj.č. Typ 
kartáče

Rozměry 
(vxšxh)

Délka 
vláken (mm) Materiál Množství 

v kartonu °C Popis

Lopata
561552  950x270x150  PP 5 18/+70 Ideální pro použití v souvislosti se 

silniční přepravou nebezpečných látek. 
Antistatická. Též vhodná jako lopata na 
sníh.

Kartáče na sníh
520052 Tvrdý 60x500x80 45 PP/PVC 10 15/+60 Kombinace škrabky a kartáče na sníh, 

která zajišťuje odstranění ledu a sněhu i v 
těch nejnižších teplotách.

521552 Tvrdý 105x350x65 53 PP/
Mix vláken

10 15/+60 Vhodný k odstranění lehkého sněhu.
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Vodní pistole a spojky



071152 070652 070952

071252

070752

071652071352070152070052071552

25

Obj.č. Rozměry 
(vxšxh) Materiál Množství 

v kartonu °C Popis

Vodní pistole
071152 170x55x140 Pogumovaný 10 60 Odolná vodní pistole s nízkým tlakem, max. 25 barů. 

Pomocí spouště se může nastavit tlak.

Spojky
070052 35x30x30 Pochromovaný 10 30/+80 ½“ spojka k ½“ a ¾“ vodovodnímu kohoutku. 

Max. tlak 25 barů.

070152 45x30x30 Pochromovaný 10 30/+80 ½“ spojka k ½“ hadici. Max. tlak 25 barů.

071352 20x30x30 Pochromovaný 10 30/+80 ½“ spojka k ¾“ hadici. Max. tlak 25 barů.

071652 45x35x35 Pochromovaný 10 30/+80 ¾“ spojka k ¾“ hadici. Max. tlak 25 barů.

070652 80x45x30 Pochromovaný 10 30/+80 ½“ spojka k ½“ hadici. Zabraňuje přetočení nebo ohnutí 
hadice během použití. Automaticky zastaví přívod vody. 
Max. tlak 25 barů.

070752 60x30x30 Pochromovaný 10 30/+80 Nito ½“ spojka, na systémy Gardena. Tento adaptér 
pasuje na spojky Gardena a násady s ½“ rychlospojkami. 
Max. tlak 25 barů.

070952 40x20x20 Pochromovaný 10 30/+80 Nito ½“ závit, na systémy Gardena. Přímo pro 
našroubování na násady. Max. tlak 25 barů.

071252 30x25x25 Pochromovaný 10 30/+80 Nito ½“ spojka. Pro připojení na vodní pistoli.

071552 35x30x30 Pochromovaný 10 30/+80 Nito ¾“ spojka. Pro připojení na vodní pistoli.

*Průtočné násady, viz str. 13.
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Věšáky a doplňky



27

061552

631052

450052

450252

708852-40

708852-60

558552

537252-120

537252-80

631552

644052

Obj.č. Typ 
kartáče

Rozměry 
(vxšxh)

Délka 
vláken (mm) Materiál Množství 

v kartonu °C Popis

Věšáky
061552  55x240x165  PP/Guma 6 100 Flexibilní a účinný věšák na skladování a 

ochranu náčiní.

Stěrky na podlahu
70885240  90x400x35  PP/Guma 12 70 Stěrka s černou porézní pryží, která účinně 

odstraňuje vodu a olej.70885260  90x600x35  PP/Guma 12 70

Kartáče na trubky
53725280 Tvrdý ø80x200 80 PBT/Ocel 10 100 Kartáč např. na čištění trubek u cisteren. 

S flexibilní násadou vhodný též na čištění 
ráfků.

537252120 Tvrdý ø120x210 120 PBT/Ocel 10 100

Kartáče na radiátory
631052 Tvrdý ø45x480 45 PP/PBT 10 100 Vhodný na čištění radiátorů a úzkých míst v 

autobusech, vlacích atd.

Kartáče na interiéry
450052 Tvrdý 70x290x30 30 PP/PBT 5 100 Vhodný pro čištění čalounění.

450252 Měkký 85x300x30 45 PP/PBT 5 100 Vhodný na prach a sypkou špínu

631552 Měkký 150x20x20 40 Přírodní 
vlasy

12 50 Kompaktní smeták na odstraňování prachu z 
palubní desky atd.

Lopatky na smetí
558552  380x240x50  Metal 10 100 Kovová lopatka, vhodná na horký popel a 

další odpad.

Kartáček na nehty
644052 Tvrdý 40x120x47 15 PP/PBT 10 100 Velmi odolný kartáček na nehty.

*Neprůtočné násady, viz str. 15.
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