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Výrobky jsou rozděleny do skupin 
podle jejich aplikace a každá skupina 
výrobků je seřazena dle číselného 
pořádku jejich kódů.

Na konci katalogu je k dispozici obsah 
dle číselného pořadí kódů.
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Barevné kódování 

Klíč k symbolům
Kód výrobku
Za kódem výrobku musí být uvedeno 
číslo označující barvu, např. 29154 
Kartáč, červený.

Při objednávání výrobku v zelené barvě přidejte za 
kód výrobku číslici 2.

Při objednávání výrobku v modré barvě přidejte za kód 
výrobku číslici 3.

Při objednávání výrobku v červené barvě přidejte za 
kód výrobku číslici 4.

Při objednávání výrobku v bílé barvě přidejte za kód 
výrobku číslici 5.

Při objednávání výrobku ve žluté barvě přidejte za 
kód výrobku číslici 6.

Při objednávání výrobku v černé barvě přidejte za 
kód výrobku číslici 9.

Teplota
Uvedené teploty jsou teploty tolerované 
výrobkem při jeho čištění.  Jsou uvedeny 
ve stupních Celsia (C) a Fahrenheita (F).

Materiál
Všechny materiály jsou schváleny FDA, 
pokud není uvedeno jinak.
Použity jsou následující zkratky:
STS - nerez
ALU - aluminium
RF - vyztužený
PP / PPN - polypropylen
PBT / PET - polyester

Délka vláken
Rozměry jsou uvedeny v mm. Informují 
o délce viditelné části vláken.

Měkký
Tvrdost vláken.

Střední
Tvrdost vláken.

Tvrdý
Tvrdost vláken.

Rozměry
Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. 
Jsou uváděny v pořadí  výška x šířka x 
délka nebo průměr (Ø) x délka.

Délka kartáčů
Rozměry jsou uvedeny v mm. 
Představují délku části se štětinami.

Hmotnost
Hmotnost je uvedena v kg. Netto 
hmotnost je stanovena na 2 desetinná 
místa.

Počet výrobků v kartonu
Počet výrobků obsažených v jednom 
kartonu.

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.

Optimální bezpečnost potravin s Vikan hygiene system®

Zákazníci i úřady vytváří neustále rostoucí požadavky na firmy působící v potravinářském sektoru, aby byly schopné zajistit 
podmínky důležité pro bezpečnost potravin. To se samozřejmě vztahuje na hygienu.

Hygiena silně závisí na čištění, které musí být mnohem víc než jen efektivní. Musí také zajistit, aby bakterie z jednoho 
provozu nebyly přenášeny do jiného, kde by mohly kontaminovat hotový produkt. Tyto požadavky jsou jedním z důvodů, 
proč jsme vyvinuli Vikan hygiene system®.

Toto je jediný program v profesionálním hygienickém čištění, kde jsou efektivita, ergonomie, design a bezpečnost propojeny 
v jednom produktu. Naše vývojové oddělení do tohoto úkolu investovalo rozsáhlé prostředky.
Všechny produkty řady Vikan hygiene system®  jsou k dispozici v pěti barevných provedeních, některé v šesti. Toto barevné 
kódování může být využito k výraznému zlepšení hygieny uvnitř jednoho podniku. Rozdělením firmy do maximálně šesti 
barevných zón je možno předejít záměně pracovního náčiní z jednoho oddělení do jiného, a tedy i vyvarovat se přenosu 
bakterií z jednoho oddělení do jiného.
Tímto konkrétním způsobem poskytuje Vikan hygiene system® zaměstnancům, zákazníkům a úřadům zřejmý důkaz, pokud 
jde o viditelnou kvalitu kontroly hygieny. Hygiena je tak nejenom měřitelná, ale také viditelná pouhým okem.

Další nespornou výhodou je fakt, že je zde náčiní pro každý možný účel. Vikan hygiene system®  je jediná kompletní řada, 
která pokryje veškeré požadavky na manuální čištění. Nazýváme jej Profesionální řešení v čištění Vikan, protože důkladná 
pozornost byla věnována každému jednotlivému detailu během celé cesty od vývoje až ke konečnému použití. 

Vyberte si čistící náčiní od firmy Vikan a přesvědčíte se o kvalitě, dlouhé životnosti a celkové ekonomičnosti. Všechny 
produkty jsou vyrobeny z materiálů vyhovujících přísným požadavkům americké Food and Drug Administration. 
Vikan je držitelem certifikátu kvality  ISO 9001 a certifikátu ISO 14001 – systém environmentálního managementu.

Více se o Vikan hygiene system® můžete dozvědět na webových stránkách www.vikan.com a www.vikan.cz, kde také 
najdete informaci, jak zavést plné barevné kódování ve Vaší firmě nebo oddělení.

S pozdravem
Vikan A/S

Průměr násady
Rozměr je uveden v mm a označuje 
průměr násady.

Při objednávání výrobku v provedení detekovatelný 
kov přidejte za kód výrobku číslici 1.

054030 Náhradní pryž, 400 mm  ................ 34
054035 Náhradní pryž, 400 mm ................. 34
055030 Náhradní pryž, 500 mm ................. 34
055035 Náhradní pryž, 500 mm ................. 34
056030 Náhradní pryž, 600 mm ................. 34
056035 Náhradní pryž, 600 mm ................. 34
057030 Náhradní pryž, 700 mm ................. 34
057035 Náhradní pryž, 700 mm ................. 35
0600 Nástěnný věšák na náčiní… .......... 35
0605 Nástěnný věšák na náčiní .............. 35
0610 Nástěnný věšák na náčiní .............. 35
0615 Nástěnný věšák… .......................... 35
0616 Nástěnný věšák na náčiní .............. 35
0617 Nástěnný věšák na náčiní .............. 35
0618 Nástěnný věšák na náčiní .............. 36
0620 Nástěnný věšák na kbelíky . .......... 36
0691 Háček ............................................. 36
0692 Svorka  ........................................... 36
0694 Koncovka pro držák ....................... 36
0696 Velká svorka ................................... 36
0698 Velká svorka ................................... 36
0700 Spojka ke kohoutku ........................ 37
0701 Spojka na hadice ........................... 37
0703 Spojka pro hadice se stop ventilem 37
0705 Spojka pro hadice .......................... 37
0706 Rychlospojka se stop ventilem ....... 37
0708 Spojka pro hadice .......................... 37
0711 Vodní pistole  ................................. 37
0712 Rychlospojka 1/2“ .......................... 38
0715 Rychlospojka 3/4“ .......................... 38
0716 Spojka pro hadice 3/4“ ................... 38
2910 Stolní a podlahová špachtle ..... 6 + 17
2912 Pružná nylonová špachtle ........ 6 + 17
2914 Smeták ........................................... 17
2915 Smeták, 300 mm ............................ 17
2920 Smeták, 470 mm ............................ 17
2922 Smeták, 470 mm ............................ 17
2925 Teleskopická násada ...................... 26
2932 Nástavná násada ........................... 26
2934 Krátká násada .......................... 6 + 26
2935 Ergo. hliníková násada, 1300 mm . 26
2936 Ergo. laminátová násada ............... 26
2937 Ergo. hliníková násada, 1500 mm . 26
2938 Ergo. laminátová násada ............... 26
2939 Ergo. nerezová násada, 1500 mm . 27
2972 Ergo. laminátová násada ............... 27
2973 Průtočná teleskopická násada ....... 27
2973Q Průtočná teleskopická násada ....... 27
2975 Teleskopická hliníková násada ...... 27
2977 Teleskopická laminátová násada ... 27
2981 Ergo. hliníková násada, 650 mm ... 27
2983 Ergo. nerezová násada, 1000 mm . 28
2991 Průtočná hliníková násada ............. 29
2991Q Průtočná hliníková násada ............. 29
3087 Kartáč na nádobí, střední… ............. 6
3088 Kartáč na nádobí, měkký ................. 6
3089 Kartáč na nádobí, střední ................. 6
3104 Měkký smeták ................................ 17
3165 Smeták s vertikální objímkou ......... 18
3166 Smeták s vertikální objímkou ......... 18
3174 Dvoufázový podlahový smeták ...... 18
3178 Podlahový smeták, měkký ............. 18
3179 Podlahový smeták, měkký ............. 18
3194 Dvoufázový podlahový smeták ...... 18
3199 Podlahový smeták, měkký ............. 18
3587 Ruční kartáč, střední ........................ 6
3883 Ruční kartáč, střední ........................ 7
3885 Ruční kartáč, tvrdý ........................... 7
3887 Ruční kartáč, střední ........................ 7
3889 Ruční kartáč, tvrdý ........................... 7
3892 Ruční kartáč, tvrdý ........................... 7
3893 Ruční kartáč, tvrdý ........................... 7

4040 Barbecue kartáč ............................... 7
4050 Ruční špachtle ................................. 8
4055 Ruční špachtle ................................. 8
4060 Ruční špachtle, 75 mm ............ 8 + 19
4061 Ruční špachtle, 100 mm .......... 8 + 19
4167 Ruční kartáč s rukojetí, měkký ......... 8
4169 Ruční kartáč s rukojetí, tvrdý ........... 8
4180 Kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý ....... 8
4183 Kartáč s dlouhou rukojetí, střední .... 9
4184 Kartáč na masové mlýnky ................ 9
4185 Kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý ....... 9
4187 Kartáč s krátkou rukojetí, střední ..... 9
4188 Kartáč s krátkou rukojetí, tvrdý ........ 9
4189 Kartáč s krátkou rukojetí, tvrdý ........ 9
4193 Kartáč s krátkou rukojetí, měkký ...... 9
4195 Úzký kartáč s rukojetí ..................... 10
4237 Kartáč na nádobí ............................ 10
4287 Kartáč na nádobí. ........................... 10
4551 Tvrdý smetáček .............................. 10
4557 Měkký smetáček ............................ 10
4558 Měkký smetáček ............................ 10
4559 Tvrdý smetáček .............................. 10
4582 Ruční kartáč na mouku  ................. 11
4586 Ruční smeták, měkký ............. 11 + 19
4588 Ruční smeták, střední ............ 11 + 19
4769 Ruční stěrka s jednoduchou čepelí .. 11
5051 Štětka na toalety ............................ 38
5345 Ohebná tyč se šroubením .............. 11
5350 Ohebná tyč, STS ............................ 11
5352 Ohebná tyč, nylon .......................... 11
5354 Kartáč na trubky pro ohebnou tyč .. 12
5356 Kartáč na trubky pro ohebnou tyč .. 12
5357 Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a šejkry . 12
5358 Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a šejkry . 12
5360 Kartáč na odpadní trubky ............... 12
5370 Kartáč na trubky, střední ................ 12
5371 Kartáč na čištění trubek zvnějšku .. 12
5374 Kartáč na čištění trubek zvnějšku .. 13
5375 Kartáč na trubky, střední ................ 13
5376 Kartáč na trubky, střední ................ 13
5378 Kartáč na trubky, tvrdý ................... 13
5379 Kartáč na trubky, střední. ............... 13
538050 Kartáč na trubky k použití na násadě . 13
538063 Kartáč na trubky k použití na násadě . 13 
538077 Kartáč na trubky k použití na násadě . 14 
538090 Kartáč na trubky k použití na násadě . 14 
5380103 Kartáč na trubky k použití na násadě . 14 
5384 Kartáč na trubky k použití na násadě .. 14
5385 Kartáč na trubky k použití na násadě .. 14
5395 Kartáč na termosky ........................ 14
555030 Cukrářský štětec, 30 mm ............... 29
555050 Cukrářský štětec, 50 mm ............... 29
555070 Cukrářský štětec, 70 mm ............... 29
5500 Držák na pady ................14 + 19 + 25
5510 Držák na pady. ............................... 15
5523 Nylonový pad, tvrdý ....................... 38
5524 Nylonový pad, střední .................... 38
5525 Nylonový pad, měkký ..................... 38
5600 Lopata, krátká rukojeť, velká plocha ... 29
5601 Lopata, dlouhá rukojeť, velká plocha .. 29
5603 Lopata s otvory .............................. 29
5604 Lopata s otvory .............................. 29
5610 Lopata, krátká rukojeť, malá plocha . 30
5611 Lopata, dlouhá rukojeť, malá plocha 30
5620 Lopata – D úchyt, velká hluboká plocha .. 30
5621 Lopata – D úchyt, malá hluboká plocha .. 30
5622 Lopata – D úchyt, standardní plocha ...... 30
5623 Lopata – D úchyt, velká hluboká plocha .. 30
5624 Lopata – D úchyt, malá hluboká plocha .. 30
5625 Lopata – D úchyt, standardní plocha ... 31
5660 Lopatka na smetí ................... 19 + 31
5670 Ruční lopatka, velká ....................... 31

5672 Velká ruční lopatka ......................... 31
5673 Malá ruční lopatka .......................... 31
5675 Střední ruční lopatka  ..................... 31
5677 Malá ruční lopatka .......................... 31
5680 Kulatá naběračka, 2 litry ................ 32
5685 Kulatá naběračka, 1 litr .................. 32
5686 Kbelík 12 l ...................................... 32
5687 Víko na kbelík ................................ 32
5690 Hygienické vidle ............................. 32
5691 Hygienické hrábě ........................... 32
6440 Kartáček na nehty .................. 15 + 39
7007 Vařečka .......................................... 32
7009 Vařečka .......................................... 33
7010 Vařečka .......................................... 33
7011 Veslovitá stěrka .............................. 33
7012 Vařečka, děrovaná ......................... 33
7013 Veslovitá stěrka .............................. 33
7033 Kartáč na masové mlýnky .............. 15
7035 Cylindrický kartáč ........................... 15
7037 Kartáč na nádrže, tvrdý .......... 15 + 19
7039 Kartáč na nádrže, střední ....... 15 + 20
7041 Průtočný kartáč na podlahy ... 20 + 25
7043 Průtočný kartáč na podlahy ... 20 + 25
7044 Kartáč na podlahy, tvrdý ........ 20 + 25
7045 Smeták, měkký .............................. 20
7046 Kartáč na podlahy, tvrdý ................ 20
7047 Kartáč na podlahy a stěny ............. 20
7056 Průtočný ruční kartáč ..................... 15
7056Q Průtočný ruční kartáč s rychlospojkou .. 16
7060 Kartáč na podlahy, tvrdý, 300 mm . 21
7061 Kartáč na podlahy a stěny ..... 21 + 25
7062 Kartáč na podlahy, 470 mm ........... 21
7063 Kartáč na podlahy a stěny ..... 21 + 25
7066 Podlahový smeták, měkký ............. 21
7067 Úhlově nastavitelný průtočný kartáč.. 16 + 25
7068 Podlahový smeták, střední ............. 21
7070 Stěrka s jednoduchou čepelí .......... 21
7071 Stěrka s jednoduchou čepelí .......... 22
7072 Stěrka s jednoduchou čepelí .......... 22
7073 Stěrka s jednoduchou čepelí .......... 22
7074 Stěrka, neopren, 600 mm .............. 22
7075 Náhradní neopren .......................... 22
7711 Ruční stěrka s 2C dvojitou čepelí .. 16
7712 Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 400 mm .. 22
7713 Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 500 mm .. 22
7714 Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 600 mm .. 23
7715 Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 700 mm .. 23
7721 Ruční stěrka s 2C dvojitou čepelí .. 16
7722 Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 400 mm .. 23
7723 Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 500 mm .. 23
7724 Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 600 mm .. 23
7725 Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 700 mm .. 23
7731 Náhradní pryž pro 2C stěrku s dvojitou čepelí .. 39
7732 Náhradní pryž pro 2C stěrku s dvojitou čepelí .. 39
7733 Náhradní pryž pro 2C stěrku s dvojitou čepelí .. 39
7734 Náhradní pryž pro 2C stěrku s dvojitou čepelí .. 39
7735 Náhradní pryž pro 2C stěrku s dvojitou čepelí .. 39
7751 Klasická ruční stěrka ...................... 16
7752 Klasická stěrka, 400 mm ................ 23
7753 Klasická stěrka, 500 mm ................ 24
7754 Klasická stěrka, 600 mm ................ 24
7755 Klasická stěrka, 700 mm ................ 24
7761 Klasická ruční stěrka ...................... 16
7762 Klasická stěrka s otočnou objímkou .. 24
7763 Klasická stěrka s otočnou objímkou .. 24
7764 Klasická stěrka s otočnou objímkou .. 24
7765 Klasická stěrka s otočnou objímkou .. 24
7771 Náhradní pryž pro klasickou stěrku ... 39
7772 Náhradní pryž pro klasickou stěrku ... 40
7773 Náhradní pryž pro klasickou stěrku ... 40
7774 Náhradní pryž pro klasickou stěrku ... 40
7775 Náhradní pryž pro klasickou stěrku ... 40
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Použijte barvy k optimalizaci čištění
Vikan vyvinul jasný a jednoduchý barevný kódovací 
systém, který usnadňuje optimalizaci firemní hygieny. 
Veškeré náčiní je dostupné v pěti barevných provedeních, 
některé v šesti. Jasným určením barev pro jednotlivé 
provozy nebo úseky výroby se pracovníci velmi rychle 
naučí, kde by mělo být které náčiní používáno. 
Je tak je mnohem jednodušší předejít stěhování náčiní 
mezi jednotlivými zónami.

Plně barevně kódované náčiní
Úplné kódování znamená, že jak vlastní tělo náčiní, tak 
i vlákna mají stejnou barvu. Barva každého náčiní je tak 
jasnější a minimalizuje možnost pochybení.
 
HACCP systém považuje čištění za kritický kontrolní bod 
a dle našich zkušeností může být posílen optimálním 
plánováním čištění. Pokud firma již systém HACCP 
používá, je skvělé doplnit jej barevně kódovaným 
náčiním.

Jsou zde mnohé výhody
• Pozornost se zaměřuje na čištění jako na kritický 

kontrolní bod.
• Čištění probíhá efektivněji a ekonomičtěji.
• Minimalizuje se riziko křížové kontaminace.

Aplikace barevného kódování Vikan
Pro další zvýšení bezpečnosti Vikan pro své distributory 
vyvinul počítačový program, který umožňuje vytvořit 
virtuální vzhled určitého provozu. Poskytuje pak celkový 
pohled na barevně odlišené zóny provozu a také registruje 
náčiní používané v různých zónách. Údaje jsou uloženy 
v distributorově počítači. Odpovědná firma tak s jeho 
pomocí v případě potřeby může snadno měnit jak metody 
čištění, tak i výběr náčiní. Díky tomuto je dokumentace 
vždy snadno k dispozici, výtisk z programu může být 
uložen přímo ve složce HACCP. 

Program vymezí úklidové zóny, barevné kódování i umís-
tění vybraného čisticího náčiní. Prvotní výhodou takové ho 

Bakterie neznají hranic
Jednou z největších výzev, kterým čelí potravinářské firmy, je zabránění znehodnocení kvality potravin bakteriemi. Pokud 
dochází ke křížové kontaminaci, při které se bakterie dostávají z jednoho místa výroby na jiné, výsledkem může být 
kontaminace již hotových produktů. Proto je tak důležité mít systém zajišťující hygienu a bezpečnost potravin.



plánu je minimalizace rizika křížové 
kontaminace špinavým čistícím 
náčiním. Kromě toho plán za-
jistí efektivnější provedení  
čiš  tě ní, protože zaměstnan-
ci vždy budou používat
správné náčiní. 
Zkušenost dále ukazu je, 
že samotné čisticí ná-
činí vydrží déle, pokud 
je po použití vyčištěno a 
pověšeno na věšák, kde zůstává 
až do dalšího použití. Zavedením barev-
ného kódování pro čištění ve výrobních zařízeních 
je možné dosáhnout výrazných úspor. 

Nechejte naše profesionální konzultan ty zhodnotit Va še 
výrobní prostory. Poskytnou Vám pak jasný a jednoduchý 
plán čištění a vyhodnocení hygi enických problémů spoje-
ných s provozem strojů a zařízení. Na základě tohoto 
vyhodnocení obdržíte náš návrh na použití správného 
čistícího nářadí. Výsledkem je kompletní kontrola na 
základě barevného kódování s plánem výrobních provozů 
a specifikací čisticího náčiní, které má být použito 
v jednotlivých úklidových zónách. Pokud si budete přát, 
pomůžeme Vám s uvedením plánu do praxe a vyškolením 
Vašich zaměstnanců ohledně náčiní a jeho použití.

Vikan hygiene system® Vám poskytne úplnou kontrolu nad 
hygienou a náklady na čištění.
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2910   175 x 33 x 260

 0,35 10 121ºC
   250ºF

2912   235 x 33 x 270

 0,34 10 170ºC
   338ºF

2934   Ø32 x 165

 0,05 20 121ºC
   250ºF

3087  23 33 x 40 x 255

0,06 20 121ºC
   250ºF

3088  26 36 x 45 x 250

 0,06 20 121ºC
   250ºF

3089  23 32 x 45 x 250

 0,08 20 121ºC
   250ºF

3587  26 45 x 50 x 170

 0,12 15 121ºC
   250ºF

Stolní a podlahová špachtle

Vhodná k odstraňování těsta a 
také přilepených a připečených 
nečistot a karamelu z pracovních 
povrchů, podlah apod.

PBT, STS

Náčiní & stoly

Pružná nylonová špachtle

Vhodná k odstraňování těsta, 
karamelu, čokolády a přilepených 
nečistot z přepravních pásů, 
pracovních povrchů, podlah apod. 
Pouze v bílé barvě, barevné 
kódování je možné barevně 
odlišenou násadou.

Nylon

Krátká násada

Pro kombinaci s různými náčiními 
Vikan, např. špachtlemi, kartáči na 
trubky při čištění strojů, stěrkami 
při čištění stolů apod.

PP

Středně tvrdý kartáč na nádobí

Univerzální pevný kartáč vhodný 
pro každou práci od běžného mytí 
nádobí až po čištění připálených 
hrnců a pánví. Vhodný také pro 
čištění strojů a zařízení.

PP, PBT

Měkký kartáč na nádobí

Vhodný pro běžné mytí nádobí 
i pro čištění hodně špinavých 
hrnců a pánví. Měkká třepená 
vlákna absorbují velké množství 
vody, avšak nesplňují požadavky 
nejvyšších hygienických zásad.PP, PBT

Středně tvrdý kartáč na nádobí 

Univerzální pevný kartáč vhodný 
pro každou práci od běžného mytí 
nádobí až po čištění připálených 
hrnců a pánví. Vhodný také na 
čištění strojů a zařízení.

PP, PBT

PP, PBT

Středně tvrdý ruční kartáč

Malý efektivní kartáč pro 
všestranné použití. Vhodný 
k čištění stolů, nádob, kýblů atd.
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3883  44 Ø125 x 94

 0,23 15 121ºC
   250ºF

3885  44 Ø120 x 95

 0,23 15 121ºC
   250ºF

3887  33 53 x 65 x 185

 0,23 15 121ºC
   250ºF

3889  33 53 x 65 x 185

 0,24 15 121ºC
   250ºF

3892  33 60 x 70 x 200

 0,33 15 121ºC
   250ºF

3893  35 53 x 60 x 185

 0,23 10 121ºC
   250ºF

4040  17 250 x 80 x 75

 0,26 10 121ºC
   250ºF

Středně tvrdý ruční kartáč

Vynikající pro čištění kýblů 
a menších nádob. Jeho tvar 
umožňuje vyvinout větší tlak 
během jeho použití.

PP, PBT

Tvrdý ruční kartáč

Vynikající pro čištění kýblů 
a menších nádob. Jeho tvar 
umožňuje vyvinout větší tlak 
během jeho použití.

PP, PBT

Středně tvrdý ruční kartáč

Profesionální ruční kartáč se 
širokou škálou použití. Vhodný 
na čištění velkých nádob, stolů a 
strojního zařízení.

PP, PBT

Tvrdý ruční kartáč

Profesionální ruční kartáč se 
širokou škálou použití. Vhodný 
na čištění velkých nádob, stolů a 
strojního zařízení.

PP, PBT

Pevný ruční kartáč s šikmo 
posazenými vlákny. Vhodný 
pro velmi odolnou špínu na 
drsném povrchu, např. na 
malých přepravních pásech 
při zpracování ryb nebo na 
řeznických špalcích.

PP, PBT

Tvrdý ruční kartáč

Pevný kartáč na odstraňování 
odolné špíny. Vlákna jsou 
upevněna bez použití kovu.

PP, PBT

Barbecue kartáč

Kartáč vhodný pro čištění grilů. 
Fosfor-bronz použitý na výrobu 
vláken není schválen FDA. 

PP, Phosphor 
bronze

Náčiní & stoly

Tvrdý ruční kartáč



8

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+1

+1

4050   240 x 80 x 90

 0,11 20 100ºC
   212ºF

4055   240 x 80 x 90

 0,09 20 100ºC
   212ºF

4167  50 70 x 65 x 325

 0,29 6 121ºC
   250ºF

4169  35 70 x 65 x 325

 0,33 6 121ºC
   250ºF

4180  45 60 x 64 x 400

 0,26 15 121ºC
   250ºF

4060   210 x 75 x 18

 0,06 25 100ºC
   121ºF

4061   210 x 100 x 18

 0,06 20 100ºC
   121ºF

Ruční špachtle

Vhodná k odstraňování odolných 
a připečených nečistot z grilů, 
pečicích plechů, pánví apod. 
Nerezová čepel, tloušťka 0,1 mm.

PP, STS

Náčiní & stoly

Ruční špachtle

Vhodná k odstraňování odolných 
a připečených nečistot ze stolů, 
např. v kuchyních a pekárnách. 
Vhodná také k odstranění 
připálenin na přepravních pásech. 
Nylonová čepel, tloušťka 0,3 mm.PP, nylon

Měkký ruční kartáč

Pro průmysl a catering. Vlákna 
roz lože ná do šířky umožňují velký 
kontakt s povrchem. Vynikající pro 
čištění v rozích a rýhách. Měkká 
třepená vlákna absorbují velké 
množství vody, avšak nesplňují poža-
davky nejvyšších hygienických zásad.

PP, PBT

Tvrdý ruční kartáč

Pro průmysl a catering. 
Ergonomická rukojeť zajišťuje 
velmi pohodlné použití, vlákna 
rozložená do šířky umožňují velký 
kontakt s povrchem. Univerzální 
použití, vynikající pro čištění 
v rozích, rýhách a štěrbinách.

PP, PBT

Tvrdý ruční kartáč

Pro všeobecné použití, vhodný 
např. k čištění větších mís a 
nádob. Vlákna jsou upevněna bez 
použití kovu.

PP, PBT

Ruční špachtle, 75 mm

Celá vyrobena z odolného 
nepřilnavého polypropylenu. Ostrá 
čepel usnadňuje odstraňování 
nečistot. Ergonomický tvar 
zpříjemňuje její použití.

PP

Ruční špachtle, 100 mm

Celá vyrobena z odolného 
nepřilnavého polypropylenu. Ostrá 
čepel usnadňuje odstraňování 
nečistot. Ergonomický tvar 
zpříjemňuje její použití.

PP
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4183  33 50 x 43 x 410

 0,22 15 121ºC
   250ºF

4184  40 60 x 11 x 500

 0,17 12 121ºC
   250ºF

4185  33 50 x 43 x 410

 0,22 15 121ºC
   250ºF

4187  34 50 x 70 x 245

 0,22 10 121ºC
   250ºF

4188  45 60 x 70 x 250

 0,22 10 121ºC
   250ºF

4189  34 50 x 70 x 245

 0,21 10 121ºC
   250ºF

4193  53 50 x 70 x 245

 0,23 10 121ºC
   250ºF

Středně tvrdý kartáč s rukojetí

Dlouhá rukojeť umožňuje 
snadnější čištění strojů, hlubokých 
kbelíků, nádob a kádí. Vhodný pro 
mytí nádobí.

PP, PBT

Kartáč na masové mlýnky

S ergonomickou rukojetí a 
ochranou na ruce. Vhodný na 
čištění kráječů, masových mlýnků, 
sekáčků na maso a dalších 
zařízení, při jejichž čištění je nutné 
chránit si ruce před pořezáním. PP, PBT

Tvrdý kartáč s dlouhou rukojetí

Dlouhá rukojeť umožňuje 
snadnější čištění strojů, hlubokých 
kbelíků, nádob a kádí. Vhodný pro 
mytí nádobí.

PP, PBT

Středně tvrdý kartáč s krátkou rukojetí

Pro každodenní čištění v průmyslu 
a profesionálních kuchyních. 
Vhodný převážně k odstranění 
odolných nečistot z hladkých 
povrchů, na čištění strojů, stolů, 
kbelíků a mytí nádobí.PP, PBT

Tvrdý kartáč s krátkou rukojetí

Vhodný pro běžné čištění. Vlákna 
jsou upevněna bez použití kovu.

PP, PBT

Tvrdý kartáč s krátkou rukojetí

Pro každodenní čištění v průmyslu 
a profesionálních kuchyních. 
Vhodný k odstranění odolných 
nečistot z hladkých povrchů,
na čištění strojů, stolů a kbelíků.

PP, PBT

Měkký kartáč s krátkou rukojetí

Pro každodenní čištění v průmyslu 
a profesionálních kuchyních. 
Měkká třepená vlákna absorbují 
velké množství vody, avšak 
nesplňují požadavky nejvyšších 
hygienických zásad.PP, PBT

Náčiní & stoly
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4551  45 60 x 40 x 248

 0,17 12 121ºC
   250ºF

4557  70 85 x 40 x 350

 0,29 12 121ºC
   250ºF

4558  70 85 x 40 x 248

 0,21 12 121ºC
   250ºF

4559  45 65 x 40 x 350

 0,24 12 121ºC
   250ºF

4287  25 33 x 24 x 255

 0,05 20 121ºC
   250ºF

4237  23 35 x 60 x 255

 0,05 20 121ºC
   250ºF

4195  32 45 x 20 x 270

 0,08 10 121ºC
   250ºF

Náčiní & stoly

Tvrdý smetáček

S krátkou rukojetí. K odstraňování 
větších nečistot a drobků ze stolů 
a dalších povrchů. Dlouhá vlákna 
prodlužují jeho dosah. Jsou 
upevněna bez použití kovu.

PP, PBT

Měkký smetáček

S delší rukojetí. Vhodný k 
odstraňování jemných prachových 
částic. Vlákna jsou upevněna bez 
použití kovu.

PP, PBT

Měkký smetáček 

S krátkou rukojetí. K odstraňování 
větších nečistot a drobků ze stolů 
a dalších povrchů. Vlákna jsou 
upevněna bez použití kovu.

PP, PBT

Tvrdý smetáček

S delší rukojetí. K odstraňování 
větších nečistot a drobků ze stolů 
a dalších povrchů. Vlákna jsou 
upevněna bez použití kovu.

PP, PBT

Měkký kartáč na nádobí

Malý profesionální kartáč vhodný 
k čištění menších dílů zařízení a 
také strojů.

PP, PBT

Měkký kartáč na nádobí

Pevný kartáč na nádobí s ostrým 
okrajem na drhnutí. Vhodný na 
efektivní mytí nádobí, čištění 
strojů a zařízení.

PP, PBT

Úzký ruční kartáč

Tvrdý kartáč pro čištění spojů, rýh 
a štěrbin, ale také pro odstranění 
šupin z ryb.

PBT
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4582  60 310 x 32 x 95

 0,26 10 121ºC
   250ºF

4586  50 350 x 110 x 45

 0,18 15 121ºC
   250ºF

4769   205 x 37 x 270

 0,17 20 121ºC
   250ºF

5345   Ø15 x 1500

 0,18 10 121ºC
   250ºF

5350   Ø15 x 1500

 0,21 10 121ºC
   250ºF

4588  50 350 x 110 x 45

 0,18 15 121ºC
   250ºF

5352   Ø15 x 1500

 0,08 10 121ºC
   250ºF

Ruční kartáč na mouku

Vhodný ke smetání mouky 
a jiných jemných částic. 
S příjemným úchytem a velmi 
měkkými vlákny.

PP, PBT

Měkký ruční smeták

Profesionální ruční smeták. 
Vhodný ke smetání jemných 
částic na stolech a zařízeních, 
např. mouky. Možno použít s 
lopatkou 5660.

PP, PBT

Ruční stěrka s jednoduchou čepelí

Obzvláště hygienická ruční 
stěrka doporučená pro místa, 
kde je bezpečnost potravin první 
prioritou, velmi snadno se čistí. Je 
vhodná pro odstranění nadbytečné 
vody z pracovních ploch a stolů, 
obkladů stěn a dalších povrchů.

RF PP,
Rubber

Ohebná nastavitelná tyč

K nastavení tyčí 5350 a 5352 
na potřebnou délku. Určena k 
čištění vnitřních prostor dlouhých 
zahnutých trubek. Možno použít 
pouze s kartáči 5354 a 5356. 
Vyrobena z nerezu.STS

Nerezová ohebná tyč

K čištění vnitřních prostor 
dlouhých zahnutých trubek. 
Možno použít pouze s kartáči 
5354 a 5356. Na potřebnou délku 
je možné ji nastavit přidáním 
vhodného počtu ohebných tyčí 
5345.

STS, PP

Ruční smeták, střední

Profesionální ruční smeták. 
Vhodný ke smetání jemných 
částic na stolech a zařízeních, 
např. mouky. Možno použít s 
lopatkou 5660.

PP, PBT

Náčiní & stoly

Nylonová ohebná tyč

K čištění vnitřních prostor 
dlouhých zahnutých trubek. 
Možno použít pouze s kartáči 
5354 a 5356. Na potřebnou délku 
je možné ji nastavit přidáním 
vhodného počtu ohebných tyčí 
5345.

Nylon, PP
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5360  150 Ø15 x 293

 0,04 15 121ºC
   250ºF

5370  150 Ø60 x 500

 0,09 15 121ºC
   250ºF

5371  55 500 x 270 x 110

 0,46 5 100ºC
   212ºF

5357

 0,29 1 121ºC
   250ºF

5358

 0,38 1 121ºC
   250ºF

5356  170 Ø60 x 205

 0,05 12 121ºC
   250ºF

 0,03 10 121ºC
   250ºF

5354  170 Ø12 x 190

Kartáč na odpadní trubky

Kartáč na trubky vhodný pro 
čištění odpadů, výlevek apod.

STS, PBT,
PP

Náčiní & stoly

Kartáč na trubky

Kartáč na čištění trubek, píp, 
plnicích míst a plnicích trubek, 
trychtýřů, lahví apod. 

STS, PP,
PBT

Měkký kartáč na vnější povrch trubek

Kartáč s ohebným kloubem 
a flexibilní hlavou umožňující 
snadné čištění vnějšího povrchu 
trubek různých tvarů a velikostí. 
Je vhodný také pro čištění vnitřku 
širokých trubek. Velmi měkká 
vlákna.

PBT, STS,
Nylon

Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a šejkry 

Sada kartáčů obzvláště vhodných 
pro čištění strojů na výrobu 
zmrzliny, šejkrů a dávkovačů 
majonézy, omáček a kečupů.

PBT, PPN,
STS, ALU

Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a šejkry

Sada kartáčů obzvláště vhodných 
pro čištění strojů na výrobu 
zmrzliny, šejkrů a dávkovačů 
majonézy, omáček a kečupů.

PBT, PPN,
STS, ALU

Kartáč na trubky pro ohebnou tyč

Měkký kartáč na ohebnou tyč 
5345, 5350 a 5352. Vhodný pro 
mlékárny, vinařství a rybářský 
průmysl.

PBT, STS

Kartáč na trubky pro ohebnou tyč

Měkký tenký kartáč na ohebnou 
tyč 5345, 5350 a 5352. Vhodný 
pro mlékárny, vinařství a rybářský 
průmysl.

PBT, STS
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5374  25 500 x 230 x 50

 0,34 5 100ºC
   212ºF

5375  150 Ø10 x 500

 0,09 15 121ºC
   250ºF

5376  110 Ø20 x 500

 0,08 15 121ºC
   250ºF

5378  110 Ø40 x 500

 0,11 15 121ºC
   250ºF

5379  110 Ø50 x 500

 0,11 15 121ºC
   250ºF

538050  10 Ø50 x 140

 0,10 15 121ºC
   250ºF

538063  11 Ø63 x 150

 0,11 15 121ºC
   250ºF

Středně tvrdý kartáč na vnější 
povrch trubek

Kartáč s ohebným kloubem 
a flexibilní hlavou umožňující 
snadné čištění vnějšího povrchu 
trubek různých tvarů a velikostí. 
Je vhodný také pro čištění vnitřku 
širokých trubek.PBT, STS,

Nylon

Středně tvrdý kartáč na trubky

Kartáč na čištění trubek, píp, 
plnicích míst a plnicích trubek, 
trychtýřů, lahví apod.

STS, PP,
PBT

Středně tvrdý kartáč na trubky

Kartáč na čištění trubek, píp, 
plnicích míst a plnicích trubek, 
trychtýřů, lahví apod.

STS, PP,
PBT

Tvrdý kartáč na trubky

Kartáč na čištění trubek, píp, 
plnicích míst a plnicích trubek, 
trychtýřů, lahví apod.

STS, PP,
PBT

Středně tvrdý kartáč na trubky

Kartáč na čištění trubek, píp, 
plnicích míst a plnicích trubek, 
trychtýřů, lahví apod.

STS, PP,
PBT

Kartáč na trubky k použití na násadě

Středně tvrdý kartáč efektivní 
pro čištění široké škály trubek, 
např. třídících strojů v rybářském 
průmyslu nebo masových mlýnků 
v řeznictvích. V kombinaci 
s násadou 2934 je vynikající na 
čištění hrnců, mís, kotlů a kádí.

PP, PBT

Náčiní & stoly

Kartáč na trubky k použití na násadě

Tvrdý kartáč efektivní pro čištění 
široké škály trubek, např. třídících 
strojů v rybářském průmyslu nebo 
masových mlýnků v řeznictvích. 
V kombinaci s násadou 2934 je 
vynikající na čištění hrnců, mís, 
kotlů a kádí.

PP, PBT



14

+3

+2 +3 +4 +5 +6 +9

+3 +4 +5

+3 +4 +5

+2 +6

+3

+2 +3 +4 +5 +6 +9

+2 +3 +4 +5 +6 +9

+2 +3 +4 +5 +6 +9

5385  50 Ø270 x 180 

 2,65 1 121ºC
   250ºF

5395  20 350 x Ø82

 0,12 10 121ºC
   250ºF

5500   120 x 95 x 230

 0,22 10 100ºC
   212ºF

5384  50 Ø270 x 180 

 2,65 1 121ºC
   250ºF

5380103  37 170 x Ø105

 0,16 12 121ºC
   250ºF

538090  30 160 x Ø90

 0,14 12 121ºC
   250ºF

538077  24 Ø77 x 155

 0,13 15 121ºC
   250ºF

Náčiní & stoly

Držák na pady

Se zámkem na jištění padu. 
S připevněným padem je možné 
čistit podlahy i stěny. 

PP

Kartáč na trubky k použití na násadě

Tvrdý kartáč na trubky

Velký kartáč na přepravní a 
ventilační potrubí. Ideální k použití 
s nástavnou násadou 2932.

PP, PBT

Kartáč na termosky

Pro efektivní čištění termosek. Se 
zástěrkou na chytání nečistot.

PP, PBT

Kartáč na trubky k použití na násadě

Tvrdý kartáč efektivní pro čištění 
široké škály trubek. V kombinaci 
s násadou 2934 je vynikající na 
čištění hrnců, mís, kotlů a kádí. 
V černé barvě je vhodný pro 
čištění odpadů a kanalizací.PP, PBT

Měkký kartáč na trubky

Velký kartáč na přepravní a 
ventilační potrubí. Ideální k použití 
s nástavnou násadou 2932.

PP, PBT

Středně tvrdý kartáč efektivní 
pro čištění široké škály trubek. 
V kombinaci s násadou 2934 
je vynikající na čištění hrnců, 
mís, kotlů a kádí. V černé barvě 
je vhodný pro čištění odpadů a 
kanalizací.

PP, PBT

Kartáč na trubky k použití na násadě

Středně tvrdý kartáč efektivní 
pro čištění široké škály trubek. 
V kombinaci s násadou 2934 
je vynikající na čištění hrnců, 
mís, kotlů a kádí. V černé barvě 
je vhodný pro čištění odpadů a 
kanalizací.

PP, PBT
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5510   80 x 95 x 230

 0,23 10 100ºC
   212ºF

6440  15 38 x 45 x 118

 0,08 25 121ºC
   250ºF

7033  30 480 x Ø90

 0,17 15 121ºC
   250ºF

7035  33 120 x Ø135

 0,29 8 121ºC
   250ºF

7037  40 95 x 135 x 210

 0,47 10 121ºC
   250ºF

7039  40 95 x 135 x 210

 0,48 10 100ºC
   212ºF

7056  25 55 x 45 x 350

 0,22 10 121ºC
   250ºF

Držák na pady

Se zámkem na jištění padu. 
S připevněným padem je možné 
čistit podlahy, stěny a zařízení.

PP

Kartáček na nehty

Velmi pevný kartáček na nehty. S 
otvorem pro zavěšení na věšáku 
Vikan. Vhodný na čištění rukou, 
ale také menších stolů a ploch a 
také menších nádob. 

PP, PBT

Kartáč na masové mlýnky

Pro čištění masových mlýnků a 
dalších strojů, je možné jej použít 
také jako kartáč na trubky.

PP, ALU,
PBT

Cylindrický kartáč

Skvělý k čištění cisteren a nádrží. 
Vhodný k čištění užších míst a 
trubek strojů, např. v rybářském 
průmyslu a kuchyních. Určen k 
použití na násadě nebo rukojeti.

PP, PBT

Tvrdý kartáč na nádrže

Speciálně vyvinut pro čištění cisteren 
a nádrží v mlékárnách a vinařstvích 
a dalších průmy slových odvětvích. 
Vhodný také pro čištění podlah a 
v černé barvě pro čištění odpadkových 
košů, popelnic, kontejnerů na 
odpadky, odpadových šachet apod.

PP, PBT

Středně tvrdý kartáč na nádrže

Speciálně vyvinut pro čištění 
cisteren a nádrží v mlékárnách 
a vinařstvích a dalších průmy-
slových odvětvích. Vhodný také 
pro čištění podlah.

PP, PPN

Náčiní & stoly

Průtočný ruční kartáč

Tvrdý průtočný kartáč vhodný pro 
čištění obuvi před vstupem do 
výrobních prostor, ale i pro jiné 
čistící účely, které vyžadují použití 
velkého množství vody. 

PP, PBT
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7067  44 147 x 70 x 190

 0,30 4 121ºC
   250ºF

7056Q  25 55 x 45 x 350

 0,25 10 121ºC
   250ºF

7751   230 x 45 x 250

 0,14 20 100ºC
   212ºF

7761   232 x 45 x 250

 0,16 20 100ºC
   212ºF

7711   230 x 45 x 250

 0,16 20 121ºC
   250ºF

7721   232 x 45 x 250

 0,17 20 121ºC
   250ºF

Náčiní & stoly

Úhlově nastavitelný průtočný kartáč

Patentovaný průtočný kartáč 
s nastavitelnou objímkou 
umožňující připojení násady pod 
4 různými úhly, které zajišťují 
ergonomicky správné držení. Pro 
čištění podlah i vysokých stěn.PP, PBT

Průtočný ruční kartáč

Tvrdý průtočný kartáč s rychlospojkou 
1/2“ vhodný pro čištění obuvi před 
vstupem do výrobních prostor, ale i 
pro jiné čistící účely, které vyžadují 
použití velkého množství vody.

PP, PBT

Klasická ruční stěrka

Ruční stěrka, vysoce účinná při 
odstraňování vody a zbytků jídla ze 
stolů. Opotřebenou pryž je možné 
snadno vyměnit za 7771. Pryž není 
schválená FDA.

PP, Sponge 
rubber

Klasická ruční stěrka

Ruční stěrka s otočným kloubem, 
vysoce účinná při odstraňování vody 
a zbytků jídla ze stolů. Opotřebenou 
pryž je možné snadno vyměnit za 
7771. Pryž není schválená FDA.

PP, Sponge 
rubber

Ruční stěrka s 2C dvojitou čepelí

Ruční stěrka, stejně efektivní jako 
7751, pro efektivní odstranění vody 
a zbytků jídla ze stolů. Opotřebenou 
pryž je možné snadno vyměnit za 
7731.

PP, Rubber

Ruční stěrka s 2C dvojitou čepelí

Ruční stěrka s dvojitou čepelí a 
otočným kloubem. Stejně efektivní 
jako 7751, pro efektivní odstranění 
vody a zbytků jídla ze stolů. 
Opotřebenou pryž je možné snadno 
vyměnit za 7731.PP, Rubber
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2910   175 x 33 x 260

 0,35 10 121ºC
   250ºF

2912   235 x 33 x 270

 0,34 10 170ºC
   338ºF

2914  170 270 x 40 x 300

 0,45 10 121ºC
   250ºF

2915  109 177 x 69 x 300

 0,79 8 100ºC
   212ºF

2920  109 177 x 69 x 470

 1,14 4 100ºC
   212ºF

2922  50 125 x 70 x 470

 0,81 8 121ºC
   250ºF

3104  75 179 x 34 x 235

 0,28 10 121ºC
   250ºF

Podlahy
Stolní a podlahová špachtle

Vhodná k odstraňování těsta a 
také přilepených a připečených 
nečistot a karamelu z pracovních 
povrchů, podlah apod.

PBT, STS

Pružná nylonová špachtle

Vhodná k odstraňování těsta, 
karamelu, čokolády a přilepených 
nečistot z přepravních pásů, 
pracovních povrchů, podlah apod. 
Pouze v bílé barvě, barevné 
kódování je možné barevně 
odlišenou násadou.

Nylon

Smeták seříznutý do úhlu

Tvrdý smeták skvělý pro čištění 
podlah na úzkých a hůře 
dostupných místech, v rozích, pro 
čištění lišt, struh, např. na jatkách. 
Vhodný pro čištění na mokrých 
místech.   PP, PET

Smeták, 300 mm

Velmi pevný smeták vynikající pro 
použití v masném a rybářském 
průmyslu a v zelinářství. Je 
vhodný pro čištění na mokrých 
místech. Dlouhá tvrdá vlákna 
umožňují zametání velkých částic.PP, PET

Smeták, 470 mm

Velmi pevný smeták vynikající pro 
použití v masném a rybářském 
průmyslu a v zelinářství. Je 
vhodný pro čištění na mokrých 
místech. Dlouhá tvrdá vlákna 
umožňují zametání velkých částic.PP, PET

Smeták, 470 mm

Tvrdý smeták vhodný pro 
zametání velkého množství 
nečistot. Vlákna jsou upevněna 
bez použití kovu.

PP, PBT

Měkký smeták

Skvělý pro zametání v úzkých 
místech a pro čištění struh, např. 
na jatkách. Dobře zametá i vlhké 
nečistoty. Je vhodný pro čištění ve 
vlhkých a suchých prostorách. 

PP, PBT
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3178  58 125 x 60 x 400

 0,55 10 100ºC
   212ºF

3179  60 125 x 55 x 400

 0,52 10 121ºC
   250ºF

3194  60 132 x 65 x 610

 0,80 10 121ºC
   250ºF

3199  57 132 x 55 x 610

 0,82 10 121ºC
   250ºF

3174  58 125 x 55 x 400

 0,49 10 121ºC
   250ºF

3165  78 140 x 50 x 300

3166  78 140 x 50 x 300

 0,48 15 121ºC
   250ºF

 0,48 15 121ºC
   250ºF

Podlahy

Měkký podlahový smeták, 400 mm

Pro smetání velmi jemných částic. 
Vhodný např. do pekáren ke smetání 
mouky, ale také do čokoládoven 
na čokoládový prášek. Použitelný 
pouze v suchých prostorách. 
Třepená vlákna nesplňují požadavky 
nejvyšších hygienických zásad.

PP, PPN

Měkký podlahový smeták, 400 mm

Vynikající k zametání v 
restauracích, kuchyních, 
vstupních prostorách apod. 
Vlákna nejsou třepená.

PP, PBT

Měkký/tvrdý podlahový 
smeták, 600 mm

Pevný dvoufázový smeták, 
přední tvrdá vlákna uvolňují hůře 
odstranitelné nečistoty, měkká 
zadní vlákna je smetou.

PP, PBT

Měkký podlahový smeták, 600 mm

Vynikající k zametání v 
restauracích, kuchyních, 
vstupních prostorách apod. 
Vlákna nejsou třepená.

PP, PBT

Měkký/tvrdý podlahový
smeták, 400 mm

Pevný dvoufázový smeták, 
přední tvrdá vlákna uvolňují hůře 
odstranitelné nečistoty, měkká 
zadní vlákna je smetou. 

PP, PBT

Smeták s vertikální objímkou, 300 mm

Smeták s vertikální objímkou, 300 mm

Smeták s měkkými vlákny a 
s přímou objímkou pro použití 
v potravinářství. Díky dlouhým 
vláknům je obzvláště vhodný 
k zametání jemných částic, mouky 
apod.

Smeták se středně tvrdými vlákny 
a s přímou objímkou pro použití 
v potravinářství. Díky dlouhým 
vláknům je obzvláště vhodný 
k zametání jemných částic, mouky 
apod.

PP, PBT

PP, PBT
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4586  50 350 x 110 x 45

 0,18 15 121ºC
   250ºF

4588  50 350 x 110 x 45

 0,18 15 121ºC
   250ºF

4060   210 x 75 x 18

 0,05 25 100ºC
   121ºF

4061   210 x 100 x 18

 0,05 20 100ºC
   121ºF

5660   320 x 100 x 295

 0,29 10 100ºC
   212ºF

7037  40 95 x 135 x 210

 0,47 10 121ºC
   250ºF

5500   120 x 95 x 230

 0,22 10 100ºC
   212ºF

Měkký ruční smeták

Profesionální ruční smeták. 
Vhodný ke smetání jemných 
částic na stolech a zařízeních, 
např. mouky. Možno použít s 
lopatkou 5660.

PP, PBT

Ruční smeták, střední

Profesionální ruční smeták. 
Vhodný ke smetání jemných 
částic na stolech a zařízeních, 
např. mouky. Možno použít s 
lopatkou 5660.

PP, PBT

Podlahy

Celá vyrobena z odolného 
nepřilnavého polypropylenu. Ostrá 
čepel usnadňuje odstraňování 
nečistot. Ergonomický tvar 
zpříjemňuje její použití.

PP

Celá vyrobena z odolného 
nepřilnavého polypropylenu. Ostrá 
čepel usnadňuje odstraňování 
nečistot. Ergonomický tvar 
zpříjemňuje její použití.

PP

Ruční špachtle, 75 mm

Ruční špachtle, 100 mm

Lopatka

Kvalitní a pevná lopatka, skvěle 
přiléhá k povrchu.

PP

Tvrdý kartáč na nádrže

Speciálně vyvinut pro čištění cisteren 
a nádrží v mlékárnách a vinařstvích 
a dalších průmy slových odvětvích. 
Vhodný také pro čištění podlah a 
v černé barvě pro čištění odpadkových 
košů, popelnic, kontejnerů na 
odpadky, odpadových šachet apod.

PP, PBT

Držák na pady

Se zámkem na jištění padu. 
S připevněným padem je možné 
čistit podlahy i stěny.

PP
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7039  40 95 x 135 x 210

 0,48 10 100ºC
   212ºF

7041  25 100 x 65 x 270

 0,42 10 121ºC
   250ºF

7043  33 100 x 65 x 270

 0,44 10 121ºC
   250ºF

7044  36 110 x 70 x 230

 0,31 6 121ºC
   250ºF

7045  55 135 x 65 x 290

 0,45 10 121ºC
   250ºF

7046  35 110 x 65 x 290

 0,46 10 121ºC
   250ºF

7047  45 110 x 145 x 245

 0,51 4 121ºC
   250ºF

Podlahy
Středně tvrdý kartáč na nádrže

Speciálně vyvinut pro čištění 
cisteren a nádrží v mlékárnách 
a vinařstvích a dalších průmy-
slových odvětvích. Vhodný také 
pro čištění podlah.

PP, PPN

Průtočný tvrdý kartáč na podlahy

Průtočný kartáč vhodný pro 
všechny oblasti. Efektivní přenos 
vody. Skvělý pro hrubé podlahy a 
silně znečištěná místa.

PP, PBT

Průtočný středně tvrdý 
kartáč na podlahy

Průtočný kartáč vhodný pro 
všechny oblasti. Efektivní přenos 
vody. Skvělý pro hrubé podlahy a 
silně znečištěná místa.

PP, PBT

Tvrdý kartáč na podlahy

Speciálně vyvinut pro čištění 
menších ploch. Tlak na vlákna 
směrem k podlaze umožní dostat 
se do rohů a míst, kde se 
zeď setkává s podlahou.

PP, PBT

Měkký smeták

K zametání prachu a menších 
částic. Vlákna jsou upevněna bez 
použití kovu.

PP, PBT

Tvrdý kartáč na podlahu

Vlákna jsou upevněna bez použití 
kovu.

PP, PBT

Zahnutý kartáč na podlahu a stěny 

Středně tvrdý kartáč se zahnutou 
konstrukcí, která usnadňuje 
čištění pod stroji a zařízeními. 

PP, PBT
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7060  45 115 x 70 x 300

 0,54 16 121ºC
   250ºF

7061  45 115 x 70 x 300

 0,54 16 121ºC
   250ºF

7068  63 131 x 69 x 300

 0,59 8 121ºC
   250ºF

7070   95 x 40 x 400

 0,28 15 121ºC
   250ºF

7062  43 110 x 70 x 470

 0,83 8 121ºC
   250ºF

7063  43 110 x 70 x 470

 0,83 8 121ºC
   250ºF

7066  59 127 x 69 x 300

 0,54 8 100ºC
   212ºF

Podlahy
Tvrdý kartáč na podlahu, 300 mm

Velmi efektivní tvrdý kartáč 
na podlahy, hlavně podlahy 
s menšími spárami. Také vhodný 
pro suché čištění. V černé 
barvě vhodný pro čištění struh, 
odpadních kanálů a odpadních 
prostor.

PP, PBT

Kartáč na podlahu a stěny, 300 mm

Velmi efektivní středně tvrdý 
kartáč na podlahy a stěny, hlavně 
podlahy s menšími spárami. Také 
vhodný pro suché čištění.

PP, PBT

Středně tvrdý podlahový 
smeták, 300 mm

K zametání běžných nečistot ve 
vlhkém prostředí.

PP, PBT

Stěrka s jednoduchou čepelí, 400 mm

Obzvláště hygienická stěrka 
skvělá k odstranění velkého 
množství nečistot z mokré a 
hladké podlahy. Jednoduchou 
čepel lze velmi snadno čistit.

RF PP, 
Rubber

Tvrdý kartáč na podlahy, 470 mm

Široký kartáč na čištění podlah 
a stěn. Vhodný obzvláště pro 
podlahy s menšími spárami. 

PP, PBT

Středně tvrdý kartáč na 
podlahy a stěny, 470 mm

Velmi efektivní široký kartáč na 
čištění podlah a stěn. Vhodný 
obzvláště pro podlahy s menšími 
spárami.

PP, PBT

Měkký podlahový smeták, 300 mm

Velmi měkký smeták určený 
pouze pro suché zametání. 
Třepená vlákna jsou méně 
hygienická než netřepená, ale 
smetou větší množství jemných 
nečistot.PP, PP
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7071   95 x 40 x 500

 0,33 15 121ºC
   250ºF

7072   95 x 40 x 600

 0,40 15 121ºC
   250ºF

7073   95 x 40 x 700

 0,46 15 121ºC
   250ºF

7074   70 x 113 x 600

 1,08 1 121ºC
   250ºF

7075   40 x 5 x 600

 0,21 1 121ºC
   250ºF

7712   105 x 45 x 400

 0,26 10 121ºC
   250ºF

7713   105 x 45 x 500

 0,32 10 121ºC
   250ºF

Podlahy
Stěrka s jednoduchou čepelí, 500 mm

Obzvláště hygienická stěrka 
skvělá k odstranění velkého 
množství nečistot z mokré a 
hladké podlahy. Jednoduchou 
čepel lze velmi snadno čistit.

RF PP, 
Rubber

Stěrka s jednoduchou čepelí, 600 mm

Obzvláště hygienická stěrka 
skvělá k odstranění velkého 
množství nečistot z mokré a 
hladké podlahy. Jednoduchou 
čepel lze velmi snadno čistit.

RF PP, 
Rubber

Stěrka s jednoduchou čepelí, 700 mm

Obzvláště hygienická stěrka 
skvělá k odstranění velkého 
množství nečistot z mokré a 
hladké podlahy. Jednoduchou 
čepel lze velmi snadno čistit.

RF PP, 
Rubber

Neoprenová stěrka, 600 mm   

Masivní stěrka vhodná převážně 
pro úklid v masokombinátech. 

STS,
Neoprene

Náhradní neopren

Neoprenový list pro stěrku 7074.

Neoprene

Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 400 mm

Stěrka, stejně efektivní jako 
7752, pro efektivní odstranění 
vody a zbytků jídla a zvýšení 
zaměření na bezpečnost potravin. 
Opotřebenou pryž je možné 
snadno vyměnit za 7732.PP, Rubber

Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 500 mm

Stěrka, stejně efektivní jako 
7753, pro efektivní odstranění 
vody a zbytků jídla a zvýšení 
zaměření na bezpečnost potravin. 
Opotřebenou pryž je možné 
snadno vyměnit za 7733.PP, Rubber
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7714   105 x 45 x 600

 0,39 10 121ºC
   250ºF

7715   105 x 45 x 700

 0,45 10 121ºC
   250ºF

7752   105 x 45 x 400

 0,23 10 100ºC
   212ºF

7725   107 x 45 x 700

 0,49 10 121ºC
   250ºF

7722   107 x 45 x 400

 0,28 10 121ºC
   250ºF

7723   107 x 45 x 500

 0,35 10 121ºC
   250ºF

7724   107 x 45 x 600

 0,42 10 121ºC
   250ºF

Podlahy
Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 600 mm

Stěrka, stejně efektivní jako 
7754, pro efektivní odstranění 
vody a zbytků jídla a zvýšení 
zaměření na bezpečnost potravin. 
Opotřebenou pryž je možné 
snadno vyměnit za 7734.PP, Rubber

Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 700 mm

Stěrka, stejně efektivní jako 
7755, pro efektivní odstranění 
vody a zbytků jídla a zvýšení 
zaměření na bezpečnost potravin. 
Opotřebenou pryž je možné 
snadno vyměnit za 7735.PP, Rubber

Klasická stěrka, 400 mm

Stěrka obzvláště účinná pro 
odstranění vody a zbytků jídla. 
Opotřebenou pryž je možné 
snadno vyměnit za 7772. Pryž 
není schválená FDA. 

PP, Sponge 
rubber

Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 700 mm

Stěrka s otočnou objímkou, stejně 
efektivní jako 7765, pro efektivní 
odstranění vody a zbytků jídla a 
zvýšení zaměření na bezpečnost 
potravin. Opotřebenou pryž je 
možné snadno vyměnit za 7735. PP, Rubber

Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 400 mm

Stěrka s otočnou objímkou, stejně 
efektivní jako 7762, pro efektivní 
odstranění vody a zbytků jídla a 
zvýšení zaměření na bezpečnost 
potravin. Opotřebenou pryž je 
možné snadno vyměnit za 7732.PP, Rubber

Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 500 mm

Stěrka s otočnou objímkou, stejně 
efektivní jako 7763, pro efektivní 
odstranění vody a zbytků jídla a 
zvýšení zaměření na bezpečnost 
potravin. Opotřebenou pryž je 
možné snadno vyměnit za 7733. PP, Rubber

Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 600 mm

Stěrka s otočnou objímkou, stejně 
efektivní jako 7764, pro efektivní 
odstranění vody a zbytků jídla a 
zvýšení zaměření na bezpečnost 
potravin. Opotřebenou pryž je 
možné snadno vyměnit za 7734. PP, Rubber
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7754   105 x 45 x 600

 0,35 10 100ºC
   212ºF

7755   105 x 45 x 700

 0,40 10 100ºC
   212ºF

7753   105 x 45 x 500

 0,29 10 100ºC
   212ºF

7762   107 x 45 x 400

 0,25 10 100ºC
   212ºF

7763   107 x 45 x 500

 0,31 10 100ºC
   212ºF

7764   107 x 45 x 600

 0,37 10 100ºC
   212ºF

7765   107 x 45 x 700

 0,44 10 100ºC
   212ºF

Podlahy

Klasická stěrka, 600 mm

Stěrka obzvláště účinná pro 
odstranění vody a zbytků jídla. 
Opotřebenou pryž je možné 
snadno vyměnit za 7774. Pryž 
není schválená FDA.

PP, Sponge 
rubber

Klasická stěrka, 700 mm

Stěrka obzvláště účinná pro 
odstranění vody a zbytků jídla. 
Opotřebenou pryž je možné 
snadno vyměnit za 7775. Pryž 
není schválená FDA.

PP, Sponge 
rubber

Klasická stěrka, 500 mm

Stěrka obzvláště účinná pro 
odstranění vody a zbytků jídla. 
Opotřebenou pryž je možné 
snadno vyměnit za 7773. Pryž 
není schválená FDA.

PP, Sponge 
rubber

Klasická stěrka, 400 mm

Stěrka s otočnou objímkou 
obzvláště účinná pro odstranění 
vody a zbytků jídla. Opotřebenou 
pryž je možné snadno vyměnit za 
7772. Pryž není schválená FDA.

RF PP,
Sponge rubber

Klasická stěrka, 500 mm

Stěrka s otočnou objímkou 
obzvláště účinná pro odstranění 
vody a zbytků jídla. Opotřebenou 
pryž je možné snadno vyměnit za 
7773. Pryž není schválená FDA.

RF PP,
Sponge rubber

Klasická stěrka, 600 mm

Stěrka s otočnou objímkou 
obzvláště účinná pro odstranění 
vody a zbytků jídla. Opotřebenou 
pryž je možné snadno vyměnit za 
7774. Pryž není schválená FDA.

RF PP,
Sponge rubber

Klasická stěrka, 700 mm

Stěrka s otočnou objímkou 
obzvláště účinná pro odstranění 
vody a zbytků jídla. Opotřebenou 
pryž je možné snadno vyměnit za 
7775. Pryž není schválená FDA.

PP, Sponge 
rubber
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7063  43 110 x 70 x 470

 0,83 8 121ºC
   250ºF

7067  44 147 x 70 x 190

 0,30 4 121ºC
   250ºF

7041  25 100 x 65 x 270

 0,42 10 121ºC
   250ºF

7043  33 100 x 65 x 270

 0,44 10 121ºC
   250ºF

7044  36 110 x 70 x 230

 0,31 6 121ºC
   250ºF

5500   120 x 95 x 230

 0,22 10 100ºC
   212ºF

7061  45 115 x 70 x 300

 0,34 16 121ºC
   250ºF

Středně tvrdý kartáč na podlahy a 
stěny, 470 mm

Velmi efektivní široký kartáč na 
čištění podlah a stěn. Vhodný 
obzvláště pro podlahy s menšími 
spárami.

PP, PBT

Úhlově nastavitelný průtočný kartáč

Patentovaný průtočný kartáč s nasta-
vitelnou objímkou umožňující připojení 
násady pod 4 různými úhly. Pro 
čištění podlah i vysokých stěn. Měkká 
třepená vlákna absorbují spoustu 
vody, avšak nesplňují požadavky 
nejvyšších hygienických zásad.

PP, PBT

Průtočný tvrdý kartáč na podlahy

Průtočný kartáč vhodný pro 
všechny oblasti. Efektivní přenos 
vody. Skvělý pro hrubé podlahy a 
silně znečištěná místa.

PP, PBT

Průtočný středně tvrdý 
kartáč na podlahy

Průtočný kartáč vhodný pro 
všechny oblasti. Efektivní přenos 
vody. Skvělý pro hrubé podlahy a 
silně znečištěná místa.

PP, PBT

Tvrdý kartáč na podlahy

Speciálně vyvinut pro čištění 
menších ploch. Tlak na vlákna 
směrem k podlaze umožní dostat 
se do rohů a míst, kde se zeď 
setkává s podlahou.

PP, PBT

Se zámkem na jištění padu. 
S připevněným padem je možné 
čistit podlahy i stěny.

PP

Držák na pady

Kartáč na podlahu a stěny, 300 mm

Velmi efektivní středně tvrdý 
kartáč na podlahy a stěny, hlavně 
podlahy s menšími spárami. Také 
vhodný pro suché čištění.

PP, PBT

Stěny
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2925  Ø32 Ø35 x 1300-1800

 0,65 5 100ºC
   212ºF

2932   Ø32 x 1045

 0,34 4 100ºC
   212ºF

2934   Ø32 x 165

 0,05 20 121ºC
   250ºF

2935  Ø32 Ø42 x 1300

 0,52 10 100ºC
   212ºF

2936  Ø32 Ø42 x 1300

 0,51 10 100ºC
   212ºF

2937  Ø32 Ø42 x 1500

 0,56 10 100ºC
   212ºF

2938  Ø32 Ø42 x 1500

 0,55 10 100ºC
   212ºF

Ergonomická teleskopická násada

Univerzální násada, nastavitelná 
dle výšky uživatele. Tím zlepšuje 
držení a zmírňuje riziko problémů 
se zády.

ALU, PP

Nastavitelná násada

Použitelná s velkými kartáči na 
čištění trubek 5384 a 5385 a 
dalšími kartáči Vikan na čištění 
trubek. Pouze pro použití uvnitř 
trubek. Je možné ji nastavit 
přidáním potřebného počtu 2932.ALU, PP

Krátká násada

Pro kombinaci s různými náčiními 
Vikan, např. špachtlemi, kartáči na 
trubky při čištění strojů, stěrkami 
při čištění stolů apod.

PP

Hliníková násada, 1300 mm

Ergonomická násada 
s pohodlným úchytem, nahoře 
zaoblená a s okem na zavěšení. 
Nevhodná pro čištění s kyselinami 
a chlorem. 

ALU, PP

Laminátová násada, 1300 mm

Ergonomická násada 
s pohodlným úchytem, nahoře 
zaoblená a s okem na zavěšení. 
Je vhodná pro čištění s kyselinami 
a chlorem.

Fiber Glass,
PP

Hliníková násada, 1500 mm

Ergonomická násada 
s pohodlným úchytem, nahoře 
zaoblená a s okem na zavěšení. 
Nevhodná pro čištění s kyselinami 
a chlorem.

Laminátová násada, 1500 mm

Ergonomická násada 
s pohodlným úchytem, nahoře 
zaoblená a s okem na zavěšení. 
Je vhodná pro čištění s kyselinami 
a chlorem.

Fiber Glass,
PP

ALU, PP

Násady
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2977  Ø35 Ø40 x 2190-6000 

 0,43 1 100ºC
   212ºF

2981  Ø31 Ø31 x 645

 0,21 20 100ºC
   212ºF

2973  Ø32 Ø35 x 1675-2780

 1,00 2 100ºC
   212ºF

2973Q  Ø32 Ø35 x 1675-2780

 1,00 2 100ºC
   212ºF

2975  Ø32 Ø35 x 1675-2780

 0,93 2 100ºC
   212ºF

2939  Ø32 Ø42 x 1500

 1,16 5 100ºC
   212ºF

2972  Ø32 Ø42 x 1700

 0,62 10 100ºC
   212ºF

Násady

Teleskopická laminátová násada

Odlehčený materiál usnadňuje 
její použití. Vhodná pro 53713 
a 53743 pro čištění ve výškách. 
Nepruží.

Fiber Glass, 
PP

Hliníková násada, 650 mm

Ergonomická násada 
s pohodlným úchytem, nahoře 
zaoblená a s okem na zavěšení.

ALU, PP

Průtočná teleskopická násada

Průtočná násada s připojením na 
hadici. Ergonomická násada  s 
pohodlným úchytem, který chrání 
před prochladnutím rukou. Max. 
tlak 6 barů a max. teplota 50°C.

ALU, PP

Průtočná teleskopická násada

Průtočná násada s rychlospojkou. 
Ergonomická násada  s 
pohodlným úchytem, který chrání 
před prochladnutím rukou. Max. 
tlak 6 barů a max. teplota 50°C.

ALU, PP

Teleskopická násada

Ergonomická teleskopická násada  
s pohodlným úchytem, který 
chrání před prochladnutím rukou.

ALU, PP

Nerezová násada, 1500 mm

Vhodná pro místa, kde není 
vhodné použití hliníkových nebo 
laminátových násad. Vhodná pro 
CIP čisticí prostředky.

STS, PP

Laminátová násada, 1700 mm

Ergonomická násada 
s pohodlným úchytem, nahoře 
zaoblená a s okem na zavěšení.

Fiber Glass,
PP



28

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

2983  Ø31 Ø31 x 1000 

 0,76 5 100ºC
   212ºF

2991  Ø31 Ø31 x 1500

 0,59 10 100ºC
   212ºF

2991Q  Ø31 Ø31 x 1500

 0,59 10 100ºC
   212ºF

Násady
Ergonomická násada, nerez, 1000 mm

Ergonomická násada 
s pohodlným úchytem, nahoře 
zaoblená a s okem na zavěšení.

STS, PP

Průtočná hliníková násada, 1500 mm

Průtočná násada s připojením na 
hadici. Ergonomická násada  s 
pohodlným úchytem, který chrání 
před prochladnutím rukou. Max. 
tlak 6 barů a max. teplota 50°C.

ALU, PP

Průtočná ergonomická 
násada, 1500 mm

Průtočná násada s rychlospojkou. 
Ergonomická násada  s 
pohodlným úchytem, který chrání 
před prochladnutím rukou. Max. 
tlak 6 barů a max. teplota 50°C.

ALU, PP
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5601   1300 x 90 x 340

 1,84 1 100ºC
   212ºF

5603   1150 x 90 x 340

 1,56 1 100ºC
   212ºF

5604   1300 x 90 x 340

 1,72 1 100ºC
   212ºF

555030   185 x 10 x 30

 0,02 10 121ºC
   250ºF

555050   190 x 10 x 50

 0,03 10 121ºC
   250ºF

555070   195 x 10 x 70

 0,05 10 121ºC
   250ºF

5600   1150 x 90 x 340

 1,68 1 100ºC
   212ºF

Nářadí

Lopata, dlouhá rukojeť, velká plocha

Dlouhá rukojeť, velká pracovní 
plocha. Lopata odolná proti 
nárazu, vhodná pro styk s 
potravinami. Je pevná a velmi 
praktická pro práci na podlaze.

PP

Lopata s otvory

Krátká rukojeť, široká pracovní 
plocha. Otvory umožňují rychlý 
únik vody/tekutiny z potravin. 
Vhodná pro všechna průmyslová 
odvětví.

PP

Lopata s otvory

Dlouhá rukojeť, široká pracovní 
plocha. Otvory umožňují rychlý 
únik vody/tekutiny z potravin. 
Vhodná pro všechna průmyslová 
odvětví.

PP

Cukrářský štětec, 30 mm

Vhodný na nanášení šlehaných 
vajec, mléka, horké čokolády atd. 
na pečivo a cukroví. Je možné jej 
použít také k odstraňování prachu 
z hůře dostupných míst.

PP, PBT

Cukrářský štětec, 50 mm

Vhodný na nanášení šlehaných 
vajec, mléka, horké čokolády atd. 
na pečivo a cukroví. Je možné jej 
použít také k odstraňování prachu 
z hůře dostupných míst.

PP, PBT

Cukrářský štětec, 70 mm

Vhodný na nanášení šlehaných 
vajec, mléka, horké čokolády atd. 
na pečivo a cukroví. Je možné jej 
použít také k odstraňování prachu 
z hůře dostupných míst.

PP, PBT

Lopata, krátká rukojeť, velká plocha

Krátká rukojeť, velká pracovní 
plocha. Lopata odolná proti 
nárazu, vhodná pro styk s 
potravinami. Je pevná a velmi 
praktická pro práci na podlaze.

PP



30

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+1

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

5620   1230 x 90 x 350

 1,99 6 100ºC
   212ºF

5621   1240 x 85 x 275

 1,50 6 100ºC
   212ºF

5622   1240 x 50 x 270

 1,40 6 100ºC
   212ºF

5623   1040 x 90 x 350

 1,60 5 100ºC
   212ºF

5624   1040 x 85 x 275

 1,40 5 100ºC
   212ºF

5610   1150 x 75 x 270

 1,56 1 100ºC
   212ºF

5611   1300 x 75 x 270

 1,72 1 100ºC
   212ºF

Nářadí

Lopata D úchyt, velká 
hluboká plocha

D úchyt, dlouhá rukojeť, velká 
a hluboká pracovní plocha. 
Jednolitá lopata vhodná pro 
práci s potravinami. Praktická 
k nabírání z nádrží a přemísťování 
na přepravní pásy.PP

Lopata D úchyt, malá hluboká plocha

D úchyt, dlouhá rukojeť, menší 
a hluboká pracovní plocha. 
Jednolitá lopata vhodná pro 
práci s potravinami. Praktická 
k nabírání z nádrží a přemísťování 
na přepravní pásy.PP

Lopata D úchyt, standardní plocha

D úchyt, dlouhá rukojeť, 
standardní pracovní plocha. 
Jednolitá lopata vhodná pro 
práci s potravinami. Praktická 
k nabírání z nádrží a přemísťování 
na přepravní pásy.PP

Lopata D úchyt, velká 
hluboká plocha

D úchyt, krátká rukojeť, velká 
a hluboká pracovní plocha. 
Jednolitá lopata vhodná pro 
práci s potravinami. Praktická 
k nabírání z nádrží a přemísťování 
na přepravní pásy.PP

Lopata D úchyt, malá 
hluboká plocha

D úchyt, krátká rukojeť, malá 
a hluboká pracovní plocha. 
Jednolitá lopata vhodná pro 
práci s potravinami. Praktická 
k nabírání z nádrží a přemísťování 
na přepravní pásy.PP

Lopata, krátká rukojeť, malá plocha 

Krátká rukojeť, malá pracovní 
plocha. Lopata odolná proti 
nárazu, vhodná pro styk s 
potravinami. Je pevná a velmi 
praktická pro práci na podlaze.

PP

Lopata, dlouhá rukojeť, malá plocha

Dlouhá rukojeť, malá pracovní 
plocha. Lopata odolná proti 
nárazu, vhodná pro styk s 
potravinami. Je pevná a velmi 
praktická pro práci na podlaze.

PP
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5672   550 x 85 x 275

 0,60 10 100ºC
   212ºF

5673   545 x 50 x 270

 0,50 12 100ºC
   212ºF

5675   330 x 75 x 120

 0,14 12 100ºC
   212ºF

5677   300 x 95 x 100

 0,12 15 100ºC
   212ºF

5625   1040 x 50 x 270

 1,20 5 100ºC
   212ºF

5660   320 x 100 x 295

 0,29 10 100ºC
   212ºF

5670   360 x 95 x 160

 0,23 12 100ºC
   212ºF

Nářadí

Velká ruční lopatka

Vynikající také pro přemísťování 
ingrediencí. Ruční lopatky mají 
stejný kapkovitý tvar a stejně jisté 
a pohodlné držení jako lopaty.

PP

Malá ruční lopatka

Vynikající také pro přemísťování 
ingrediencí. Ruční lopatky mají 
stejný kapkovitý tvar a stejně jisté 
a pohodlné držení jako lopaty.

PP

Středně velká ruční lopatka

Kvalitní a pevná lopatka s hranou 
na seškrabování. Vynikající pro 
jakoukoliv práci.

PP

Malá ruční lopatka

Odlehčená lopatka s pohodlným 
úchytem. Vyrobena z odolného 
nepřilnavého polypropylenu.

PP

Lopata D úchyt, standardní plocha

D úchyt, krátká rukojeť, 
standardní pracovní plocha. 
Jednolitá lopata vhodná pro 
práci s potravinami. Praktická 
k nabírání z nádrží a přemísťování 
na přepravní pásy.PP

Lopatka na smetí

Kvalitní a pevná lopatka, skvěle 
přiléhá k povrchu.

PP

Velká ruční lopatka

Kvalitní a pevná lopatka s hranou 
na seškrabování. Vynikající pro 
jakoukoliv práci.

PP
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5685   335 x 85 x 180

 0,22 12 100ºC
   212ºF

5690   1270 x 120 x 270

 1,45 1 100ºC
   212ºF

5680   335 x 123 x 190

 0,28 10 100ºC
   212ºF

5686   325 x 312 x 318

 0,97 5 100ºC
   212ºF

5687   373 x 25 x 310

 0,22 20 100ºC
   212ºF

5691   156 x 200 x 200

 0,42 1 100ºC
   212ºF

7007   900 x 160 x 35

 0,73 1 170ºC
   338ºF

Nářadí

Kulatá naběračka, 1 litrová

Vynikající naběračka s vnitřní 
měrkou. Vhodná do kuchyní, 
mlékáren a dalších oblastí.

PP

Hygienické vidle

Obzvláště hygienické vidle 
pro použití ve vinařstvích a 
v potravinářství jako takovém, 
např. na drůbežích porážkách, 
při práci s masem, ovocem a 
zeleninou.PP

Kulatá naběračka, 2 litrová

Vynikající naběračka s vnitřní 
měrkou. Vhodná do kuchyní, 
mlékáren a dalších oblastí. 

PP

Kbelík 12 litrový

Kbelík s designem Vikan. Má 
mnohé výhody usnadňující práci 
– unikátní výlevku i úchyt pro 
vylévání, díky tvaru kbelíku je 
kapalina při vylévání směrována 
do jednoho proudu. Nerezová 
rukojeť.

PP

Víko na kbelík

Víko na ochranu obsahu kbelíku 
5686.

PP

Hygienické hrábě

Obzvláště hygienické hrábě 
pro použití ve vinařstvích a 
v potravinářství jako takovém, 
např. na drůbežích porážkách, 
při práci s masem, ovocem a 
zeleninou.PP

Vařečka

Malá plocha, krátká rukojeť, 
teplotní odolnost do 170°C. 
Vhodná pro míchání ve woku a 
velkých hrncích. Doporučujeme 
nenechávat vařečku v hrnci v 
době, kdy nemícháte.Nylon
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7012   1200 x 160 x 35

 0,95 1 100ºC
   212ºF

7013   220 x 30 x 112

 0,14 20 100ºC
   212ºF

7009   1200 x 185 x 35

 0,97 1 170ºC
   338ºF

7011   220 x 30 x 112

 0,12 20 121ºC
   250ºF

7010   1200 x 160 x 35

 0,95 1 100ºC
   212ºF

Nářadí

Vařečka

Malá děrovaná pracovní plocha 
a dlouhá rukojeť. Míchaná hmota 
prochází skrze otvory ve vařečce a 
tím je usnadněno míchání.

PP

Veslovitá stěrka

Pružná pracovní plocha usnadňuje 
čištění zaoblených povrchů. Vhodná 
k vyprazdňování nádob a hrnců.

PE

Vařečka

Velká plocha, dlouhá rukojeť, teplotní 
odolnost do 170°C. Vhodná pro 
míchání ve woku a velkých hrncích. 
Doporučujeme nenechávat vařečku 
v hrnci v době, kdy nemícháte.

Nylon

Veslovitá stěrka

Pružná pracovní plocha usnadňuje 
čištění zaoblených povrchů. Vhodná 
k vyprazdňování nádob a hrnců.

Nylon

Vařečka

Malá plocha, dlouhá rukojeť, teplotní 
odolnost do 100°C. Zaoblená čepel, 
s jednou stranou rovnější a druhou 
vypouklejší, umožňující míchání 
těsně u stěn hrnce nebo nádoby. 

PP
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054030   45 x 21 x 400

 0,09 20 100ºC
   212ºF

054035   45 x 21 x 400

 0,09 20 100ºC
   212ºF

055030   45 x 21 x 500

 0,12 20 100ºC
   212ºF

055035   45 x 21 x 500

 0,12 20 100ºC
   212ºF

056030   45 x 21 x 600

 0,13 20 100ºC
   212ºF

056035   45 x 21 x 600

 0,13 20 100ºC
   212ºF

057030   45 x 21 x 700

 0,17 20 100ºC
   212ºF

Náhradní pryž, 400 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
pryžovými pásky. Určené pro řady 
stěrek 7080- a 05-. Pryž není 
schválena FDA.

PP,
Sponge rubber

Náhradní pryž, 400 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
pryžovými pásky. Určené pro řady 
stěrek 7080- a 05-. Pryž není 
schválena FDA.

PP,
Sponge rubber

Náhradní pryž, 500 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
pryžovými pásky. Určené pro řady 
stěrek 7080- a 05-. Pryž není 
schválena FDA.

PP,
Sponge rubber

Náhradní pryž, 500 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
pryžovými pásky. Určené pro řady 
stěrek 7080- a 05-. Pryž není 
schválena FDA.

PP,
Sponge rubber

Náhradní pryž, 600 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
pryžovými pásky. Určené pro řady 
stěrek 7080- a 05-. Pryž není 
schválena FDA.

PP,
Sponge rubber

Náhradní pryž, 600 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
pryžovými pásky. Určené pro řady 
stěrek 7080- a 05-. Pryž není 
schválena FDA.

PP,
Sponge rubber

Náhradní pryž, 700 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
pryžovými pásky. Určené pro řady 
stěrek 7080- a 05-. Pryž není 
schválena FDA.

PP,
Sponge rubber

Doplňky
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0610   65 x 115 x 247

 0,32 1 100ºC
   212ºF

0605   65 x 115 x 470

 0,63 1 100ºC
   212ºF

0600   65 x 115 x 910

 1,31 1 100ºC
   212ºF

057035   45 x 21 x 700

 0,17 20 100ºC
   212ºF

0617   58 x 70 x 305

 0,36 1 121ºC
   250ºF

0616   58 x 70 x 48

 0,06 1 121ºC
   250ºF

0615   60 x 160 x 238

 0,21 1 100ºC
   212ºF

Doplňky
Náhradní pryž, 700 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
pryžovými pásky. Určené pro řady 
stěrek 7080- a 05-. Pryž není 
schválena FDA.

PP,
Sponge rubber

Nástěnný věšák na náčiní

Vyčištěním a zavěšením smetáků 
a kartáčů po jejich použití se 
významně prodlužuje jejich 
životnost.

STS

Nástěnný věšák na náčiní

Vyčištěním a zavěšením smetáků 
a kartáčů po jejich použití se 
významně prodlužuje jejich 
životnost. 

STS

Nástěnný věšák

S jemným a hladkým povrchem, 
bez otvorů a záhybů, kde by se 
mohly shromažďovat nečistoty. 
Skvělý pro skladování čistícího 
náčiní a implementaci barevného 
kódování. Snadno se čistí.RF PP

Nástěnný věšák na náčiní, 247 mm

K zavěšení čistícího náčiní. 
Správným skladováním se výrazně 
prodlužuje životnost náčiní. 
Barevné kódování je možné zajistit 
přiloženými koncovkami v pěti 
různých barvách.

Nástěnný věšák na náčiní, 470 mm

K zavěšení čistícího náčiní. 
Správným skladováním se výrazně 
prodlužuje životnost náčiní. 
Barevné kódování je možné zajistit 
přiloženými koncovkami v pěti 
různých barvách.

Nástěnný věšák na náčiní, 910 mm

K zavěšení čistícího náčiní. 
Správným skladováním se výrazně 
prodlužuje životnost náčiní. 
Barevné kódování je možné zajistit 
přiloženými koncovkami v pěti 
různých barvách.

ALU, Nylon

ALU, Nylon

ALU, Nylon
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0620   375 x 30 x 65

 0,25 1 121ºC
   250ºF

0691   75 x 60 x 25

 0,02 30 100ºC
   212ºF

0692   112 x 86 x 25

 0,08 20 100ºC
   212ºF

0694   35 x 10 x 5

 0,02 10 100ºC
   212ºF

0696   73 x 100 x 25

0698   73 x 100 x 25

 0,05 20 100ºC
   212ºF

 0,11 20 100ºC
   212ºF

0618   58 x 70 x 462

 0,61 1 121ºC
   250ºF

Doplňky

Nástěnný věšák na kbelíky

Umožňuje zavěšení čistého 
kbelíku na stěnu, dnem nahoru 
nebo jinak.

STS

Malý věšák na kartáče

Pro použití s 0600, 0605 nebo 
0610. Přidáním dalších věšáků je 
možné systém flexibilněji využít.

Nylon

Svorka na kartáče, velká

Pro použití s 0600, 0605 nebo 
0610. Přidáním dalších věšáků je 
možné systém flexibilněji využít.

PP

Koncovka pro nástěnný věšák

Výměnná koncovka pro 0600, 
0605 a 0610.

PP

Svorka na násady

Pro použití s 0600, 0605 nebo 
0610. Přidáním dalších věšáků je 
možné systém flexibilněji využít.

Nylon

Nástěnný věšák na náčiní 

Vyčištěním a zavěšením smetáků 
a kartáčů po jejich použití se 
významně prodlužuje jejich 
životnost.

STS

Svorka na násady

Pro použití s 0600, 0605 nebo 
0610. Přidáním dalších věšáků je 
možné systém flexibilněji využít.

Nylon
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0700   Ø30 x 32

 0,05 1 80ºC
   176ºF

0701   Ø30 x 42

 0,08 1 80ºC
   176ºF

0703   Ø30 x 67

 0,13 1 80ºC
   176ºF

0705   Ø33 x 43

 0,14 1 80ºC
   176ºF

0711   140 x 160 x 55

 0,88 1 60ºC
   140ºF

0706   Ø30 x 60

 0,09 1 80ºC
   176ºF

0708   Ø24 x 61

 0,08 1 80ºC
   176ºF

Spojka ke kohoutku

Pro 1/2“ a 3/4“ kohoutky. Max. tlak 
je 25 barů, max. teplota 80°C.

Chromium-
plated brass

Spojka na hadice

Pro spojení 1/2“ hadice s 
rychlospojkou. Max. tlak je 25 
barů, max. teplota 80°C.

Chromium-
plated brass

Doplňky

Spojka pro hadice se stop ventilem

1/2“ spojka zastaví přívod 
vody, pokud dojde k odpojení 
rychlospojky. Max. tlak je 25 barů, 
max. teplota 80°C.

Chromium-
plated brass

Spojka pro hadice

Ke spojení dvou hadic 1/2“. Max. 
tlak je 25 barů, max. teplota 80°C.

Chromium-
plated brass

Vodní pistole

Spoušť usměrňuje tok vody, díky 
čemuž má mnohostranné použití. 
Snižuje spotřebu vody.

Brass, STS, 
rubber

Rychlospojka se stop ventilem

Zabraňuje překroucení hadice. 
Automaticky zastaví přívod vody. 
Max. tlak je 25 barů, max. teplota 
80°C.

Chromium-
plated brass

Spojka pro hadice 

Spojka pro hadice 1/2“ a 3/4“.

Chromium-
plated brass
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0716   Ø34 x 43

 0,12 1 80ºC
   176ºF

5051  30 700 x Ø180

 0,56 6 100ºC
   212ºF

5523   23 x 125 x 245

 0,02 10 100ºC
   212ºF

5524   23 x 125 x 245

 0,02 10 100ºC
   212ºF

5525   23 x 125 x 245

 0,02 10 100ºC
   212ºF

0715   Ø27 x 35

 0,94 10 80ºC
   176ºF

0712   Ø24 x 32

 0,05 1 80ºC
   176ºF

Doplňky

Spojka pro hadice 3/4“

3/4“ spojka pro 3/4“ hadice. Max. 
tlak je 25 barů, max. teplota 80°C.

Chromium-
plated brass

Štětka na toalety

Pevná a efektivní štětka se 
speciálními štětinami na čištění 
obruby mísy a s dlouhou 
ergonomickou rukojetí. Miska je 
vybavena věšákem na štětku.

PP, PBT

Nylonový pad, tvrdý

Vhodný pro čištění odolných 
nečistot na drsném povrchu. Není 
FDA schválený.

Nylon

Nylonový pad, střední

Vhodný k odstranění odolných 
nečistot z obkladů a keramických 
povrchů. Není FDA schválený.

Nylon

Nylonový pad, měkký

Vhodný k odstranění mastných 
nečistot z hladkých povrchů. Není 
FDA schválený.

Nylon

Rychlospojka 3/4“

Rychlospojka 3/4“ s  1/2“ závitem. 
Max. tlak je 25 barů, max. teplota 
80°C.

Chromium-
plated brass

Rychlospojka 1/2“

Rychlospojka 1/2“ pro vodní pistoli 
0711 a hadici. Max. tlak je 25 
barů, max. teplota 80°C.

Chromium-
plated brass
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6440  15 38 x 45 x 118

 0,08 25 121ºC
   250ºF

7731   43 x 27 x 250

 0,07 20 121ºC
   250ºF

+2 +3 +4 +5 +6

7732   43 x 27 x 400

 0,11 20 121ºC
   250ºF

7733   43 x 27 x 500

 0,14 20 121ºC
   250ºF

+9+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

7771   43 x 27 x 250

 0,06 20 100ºC
   212ºF

+5 +9

7735   43 x 27 x 700

 0,20 20 121ºC
   250ºF

7734   43 x 27 x 600

 0,17 20 121ºC
   250ºF

+9

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

Doplňky
Kartáček na nehty

Velmi pevný kartáček na nehty. S 
otvorem pro zavěšení na věšáku 
Vikan. Vhodný na čištění rukou, 
ale také menších stolů a ploch a 
také menších nádob.

PP, PBT

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 250 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
dvěma pryžovými pásky. Vhodná 
pro 7711 a 7721.

PP, Rubber

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 400 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
dvěma pryžovými pásky. Vhodná 
pro 7712 a 7722.

PP, Rubber

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 500 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
dvěma pryžovými pásky. Vhodná 
pro 7713 a 7723.

PP, Rubber

Náhradní pryž pro klasickou stěrku, 250 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
dvěma pryžovými pásky. Vhodná 
pro 7751 a 7761. Pryž není FDA 
schválená. 

PP,
Sponge rubber

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 700 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
dvěma pryžovými pásky. Vhodná 
pro 7715 a 7725.

PP, Rubber

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 600 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
dvěma pryžovými pásky. Vhodná 
pro 7714 a 7724.

PP, Rubber
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7774   43 x 27 x 600

 0,15 20 100ºC
   212ºF

+5 +9

7775   43 x 27 x 700

 0,17 20 100ºC
   212ºF

+5 +9

7773   43 x 27 x 500

 0,12  20 100ºC
   212ºF

+5 +9

7772   43 x 27 x 400

 0,10 20 100ºC
   212ºF

+5 +9

Doplňky

Náhradní pryž pro klasickou stěrku, 600 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
dvěma pryžovými pásky. Vhodná 
pro 7754 a 7764. Pryž není FDA 
schválená.

PP,
Sponge rubber

Náhradní pryž pro klasickou stěrku, 700 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
dvěma pryžovými pásky. Vhodná 
pro 7755 a 7765. Pryž není FDA 
schválená.

PP,
Sponge rubber

Náhradní pryž pro klasickou stěrku, 500 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
dvěma pryžovými pásky. Vhodná 
pro 7753 a 7763. Pryž není FDA 
schválená.

PP,
Sponge rubber

Náhradní pryž pro klasickou stěrku, 400 mm

Časté čištění zabraňuje 
shromažďování bakterií mezi 
dvěma pryžovými pásky. Vhodná 
pro 7752 a 7762. Pryž není FDA 
schválená.

PP,
Sponge rubber
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Zaměření firmy Vikan na kvalitu
Firma Vikan se neustále zaměřuje na kvalitu svých výrobků a na 
to, jak je ještě dále zdokonalit. Už v roce 1992 získala certifikát 
ISO 9001. Od té doby pokračuje nejen ve zlepšování kvality 
svých produktů, ale také na vylepšení pracovních postupů a 
dokumentace.

Jak chápeme kvalitu
Kvalita pro Vikan znamená víc než jen to, jak výrobek vypadá a 
jaké má vlastnosti. Naši zákazníci nejsou jediní, kdo je oprávněn 
na nás klást vysoké nároky. My si je také klademe sami na 
sebe. Bereme to jako předpoklad k tomu, abychom mohli být 
považováni za seriózního dodavatele. Měli bychom být první, 
kdo přijde s novými produkty a snažíme se být pokrokoví ve 
vývoji v takovém rozsahu, abychom mohli zákazníkovi představit 
výrobky, o kterých si ještě neuvědomil, že je bude potřebovat a 
které umožní vyřešit jeho aktuální problém s čištěním. Zároveň 
garantujeme, že naše výrobky byly před uvedením na trh 
důkladně testovány.

Abychom mohli zabezpečit, že naše produkty splní naše vlastní 
očekávání, Vikan má vlastní interní testovací laboratoř ve 
svém domovském městě Skive, kde může provádět následující 
analýzy:
• Tlakové testy
 Testy odolnosti
 - Pevnost těla náčiní
 - Pevnost individuálních vláken
 - Pevnost každého svazku vláken
• Použití
•  Chemické testy

Co děláme pro udržení dobré kvality
Abychom byli schopni splnit naše vlastní požadavky na kvalitu, 
Vikan zavedl 3 podmínky.
1. Vstupní kontrola surovin 
2. Instrukce pro obsluhu výroby
3. Instrukce pro balení

Vstupní kontrola je vizuální kontrola surovin se zaměřením na 
barvu, strukturu a povrch. U těl náčiní je pak navíc testována 
homogenita a objemové požadavky. 

Před a během výroby také testujeme pevnost vláken v kartáči. 
Zavedli jsme standardní ustanovení 60 newtonů/svazek. Výrobky 
nesplňující tento standard jsou vyřazeny. Balící instrukce 
zahrnují veškeré detaily o předbalování tak, aby zákazník vždy 
obdržel jednotné a bezpečné balení.

Chemická odolnost náčiní 
Náčiní Vikan hygiene system® je vyrobeno z materiálů, které 
primárně splňují požadavky FDA. Kromě toho je při výběru 
materiálů velmi důležitá odolnost vůči různým chemikáliím. 
Kompletní přehled odolnosti používaných plastových materiálů 
vůči chemikáliím je možné stáhnout z internetových stránek 
www.vikan.com. 

Postupy čištění hygienického náčiní 
1. Odstranění veškeré viditelné špíny a cizích částic. Při 

čištění podlahových stěrek doporučujeme sundat čepel, 
aby bylo možné vyčistit jednotlivé části. Doporučujeme 
použití kartáče Vikan s tvrdými vlákny.

2. Náčiní čistěte v čisticím roztoku s pH přibližně 9 nebo více. 
Používejte kartáč Vikan s tvrdými vlákny nebo náčiní myjte 
v myčce. Čisticí přípravek a mechanické čištění odstraní 
všechny usazeniny, tuk a zbytky bílkovin. Výrobky Vikan 
tolerují všechna schválená alkalická čisticí činidla (pH vyšší 
než 7).

3. Opláchněte čistou vodou.

4. Pokud se na nářadí po umytí a použití objevují vápnité 
usazeniny, je možné je odstranit umytím v čisticím roztoku 
s pH přibližně 5 nebo nižším. Pro tento účel použijte kartáč 
Vikan s tvrdými vlákny nebo náčiní umyjte v myčce. Výrobky 
Vikan tolerují všechna schválená kyselá čisticí činidla (pH 
nižší než 7).

5. Opláchněte náčiní čistou vodou.

6. Pokud je potřeba, nářadí může být po umytí vydezinfiko-
váno schváleným dezinfekčním přípravkem. Výrobky Vikan 
tolerují všechny schválené dezinfekční přípravky.

7. Opláchněte čistou vodou tak, aby na náčiní nezůstaly před 
jeho opětovným použitím žádné zbytky dezinfekčního 
přípravku.

8. Prosím pozor!
 Ve  vyjímečných  případech může být nářadí Vikan sterili-

zováno v autoklávu (max. teplota 121°C). Několik produktů 
není pro sterilizaci v autoklávu vhodných, proto prosím vždy 
zkontrolujte teplotu uvedenou v katalogu.

9. Umístěte náčiní na nástěnný věšák Vikan, kde oschne a 
zůstane správně uskladněné do dalšího použití.
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Hygienické náčiní a jeho údržba
Hygienické náčiní může být použito kdekoli ve výrobě, kde je kladen vysoký nárok na 
hygienu ve všech fázích. Náčiní používané v takovýchto prostorách musí být mimořádné 
kvality a musí splňovat následující požadavky:
a. Schopnost snášet sterilizaci při 121°C.
b. Schopnost snášet veškeré schválené čistící prostředky.
c. Musí být vyrobeno z materiálů, které snižují množství bakterií přenášených na 

náčiní.
d. Musí být snadno čistitelné.
e. Musí mít schopnost rychle oschnout.
f. Musí být odolné.
g. Svou ergonomičností musí podporovat průběh práce.
h. Musí být snadno měnitelné, bez výrazných nákladů.

Správný výběr materiálů
Ne všechny materiály mohou být používány v potravinářství. Materiály jako dřevo a 
zvířecí chlupy jsou vyloučeny, protože nesnáší dezinfekci. V těchto materiálech se 
mohou „ukrývat“ mikroorganismy a mohou tak být přenášeny z místa na místo, čímž 
dochází ke křížové kontaminaci.

Dokonce ani u náčiní vyrobeného ze syntetických materiálů si nemůžete být jisti 
jeho kvalitou. Zvážením náčiní je možno zjistit, jestli byl jako materiál použit plast se 
vzduchovými bublinami. Pokud ano, je prakticky nemožné takové náčiní po použití 
vyčistit. Jediný škrábanec na povrchu otvírá tisíce úkrytů  pro mikroorganizmy.
 
Vlákna musí být bezpečně upevněna a musí být schopna udržet si svůj tvar. Polyester 
je dobrou volbou. Náčiní je často vystaveno vysokým teplotám a agresivním chemikáliím 
a je proto důležité, aby jim dobře odolávalo. 

Při koupi náčiní Vikan hygiene system® si můžete být jisti, že všechny tyto faktory byly 
vzaty v úvahu.

Kdy je čas náčiní vyměnit?
a. Pokud jsou vlákna tak zapletená, že se na ně mohou lepit částice.
b. Pokud jsou vlákna tak odbarvená, že po vyčištění nejsou schopná znovu nabýt svou 

originální barvu a je těžké rozpoznat, co je špína a co ne.
c. Pokud je tělo náčiní poškozené tak, že k němu mohou snadněji přilnout bakterie.
d. Pokud je násada poškozená nebo zlomená.
e. Pokud jsou vlákna opotřebená nebo byla v něčem zachycená a zvýšilo se tak riziko 

jejich vypadávání.
f. Pokud předpis stanovuje, že náčiní je nutno vyměnit po uplynutí přiměřeného 

intervalu nebo pokud se stává riskantním pro potraviny.

Náčiní skladované zavěšením je 
hygieničtější a vydrží mnohem déle.

Vlákna jsou slepená po dlouhém 
používání. Náčiní by mělo být 
vyměněno. 

Pěnová pryž je opotřebovaná,měkne 
a začíná být porézní. V takovém 
případě je nutné provést výměnu. 

Kartáč byl používán na místě, kde 
došlo k poškození vláken a jejich 
vytažení – měl by být vyměněn.


