
Hecht u ook veel waarde aan een goede hygiëne, 

duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen? 

Dan is Abena Re-Seller úw partner in disposables.



Wie zijn wij
ABENA RE-SELLER
Abena Re-Seller is onderdeel van de Abena Group. Abena Re-Seller importeert en distribueert 
(o.a. vanuit een eigen verkoopkantoor in China) een breed assortiment aan disposables en richt 
zich op horeca- en schoonmaakgroothandels en grote klanten in de voedingsindustrie. Kijk voor 
meer informatie op onze website www.abena-reseller.nl. 

ABENA GROUP
De geschiedenis van Abena gaat terug tot 1953. Abena is vertegenwoordigd in meer dan 55 
landen, telt 17 vestigingen wereldwijd en er werken ca. 1900 mensen. Abena Re-Seller maakt 
gebruik van de kennis en diensten van de Abena Group en heeft daardoor de beschikking 
over een wereldwijd sourcing netwerk en heeft de financiële slagkracht om te kunnen blijven 
innoveren. Onze klanten profiteren van onze schaalgrootte en kunnen vertrouwen op constante 
kwaliteit en levering van onze producten.

Vikan is meer dan een producent van schoonmaakartikelen.
Ze zijn pioniers met een missie: de voedselveiligheid verbeteren.

Bij Vikan zijn ze toegewijd aan permanente innovatie in hygiënische reiniging.
Vikan heeft de schoonmaakhulpmiddelen heruitgevonden.

Vikan levert hoogwaardige producten die de klanten keuze zekerheid bieden en stelt
de normen voor effectieve, efficiënte en duurzame reinigingsoplossingen.
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Ecologische labels & certificaten
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Het EcoLogo™ is het ecologisch label dat in 1988 werd gecreëerd door de Canadese 
regering en nu internationale faam geniet. Dit label is het equivalent van ons EU-Ecolabel. 
Het EcoLogo™ certificeert dat het product voldoet aan de strengste milieunormen. (www.
ecologo.org)

Het logo Food Contact garandeert dat het reinigingsproduct toepasbaar is in de voed-
ingsmiddelenindustrie en beantwoordt aan de normen voor het schoonmaken van lokalen 
en materieel (apparatuur, gereedschap, werktafels, ...) dat rechtstreeks in aanraking komt 
met levensmiddelen.

Het EU-Ecolabel is het milieukeurmerk van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein 
en IJsland. Het laat gebruikers toe om gemakkelijk milieuvriendelijk producten te herken-
nen. Het Ecolabel of De Bloem stimuleert het ontwerpen, het in de handel brengen en het 
gebruik van producten die minder schadelijk zijn voor het milieu tijdens heel hun levenscy-
clus. (www.ecolabel.be)

Green Seal werd in 1989 in de Verenigde Staten ontwikkeld. Dit logo is vergelijkbaar met 
het Europese Ecolabel en certificeert producten die voldoen aan betrouwbare, transpar-
ante en wetenschappelijk onderbouwde milieunormen. Green Seal maakt gebruik van een 
levensloopaanpak om een duidelijke vermindering van de hele ecologische voetafdruk te 
verzekeren. (www.greenseal.org)

Het begrip Biobased® werd in 2002 ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het doel ervan is 
het objectief kwantificeren van het aandeel grondstoffen van hernieuwbare oorsprong in 
een product in verhouding tot het aandeel grondstoffen van petrochemische oorsprong.
Per type product is een minimumgehalte aan organische stoffen van hernieuwbare oor-
sprong vastgelegd. Alleen de producten met een hoger gehalte dan deze waarden mogen 
het Biobased-logo dragen.
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Het label Biotechnological Product certificeert dat het product afkomstig is uit de biotech-
nologie en bijgevolg een of meerdere biologische werkstoffen bevat. 
Biotechnologie is een vernieuwende techniek die gebruik maakt van:

• heilzame bacteriën: levende organismen die geselecteerd zijn omwille van hun 
vermogen om verschillende soorten vuil te verteren.

• enzymen: biologische moleculen die geproduceerd zijn door micro-organismen; 
deze moleculen vernietigen vuil.

• biologische zuren: deze door micro-organismen geproduceerde zuren hebben 
ontkalkende en reinigende eigenschappen.

Deze drie bestanddelen worden gebruikt ter vervanging van de chemische stoffen die in 
talrijke onderhoudsproducten voorkomen. Hierdoor hebben biotechnologische producten, 
naast een unieke doeltreffendheid, een gering milieu-impact.

Multiproducts BVBA
Rijkmakerlaan 25 - B-2910 ESSEN – Tel.: 03.666.27.98 - Fax.: 03.666.98.31

info@multiproducts.be - www.multiproducts.be

 
 Vikan hygiëne systeem® 

2

Wanneer u een keuze maakt voor gereedschap uit het Vikan hygiene system®, dan bent u verzekerd van de volgende voordelen:

Gemaakt van grondstoffen die goedgekeurd zijn voor gebruik in de voedingsmiddelensector
• Massief blok in polipropyleen (glad oppervlak - geen luchtbelletjes)

 geen bacterieontwikkeling in de borstel zelf.
• Polyester vezels stevig op de blok verankerd d.m.v. roestvrij stalen hechtingen 

 de vezels raken niet los.
• Gebruikte materialen: polipropyleen, polyester en RVS (inox)

 geen chemische reactie, noch met ingrediënten noch met detergenten of ontsmettingsmiddelen.

Economisch en Ergonomisch
• Economisch  lange levensduur.
• Zorgt voor ergonomische werkomstandigheden verhoogt het comfort van het personeel.

Gemakkelijk schoon te maken
• Snel droog.
• Bestand tegen 121° Celsius (in een autoclaaf). 

(controleer steeds de technische fiche van het artikel)

Kleurcodering 
• kleurcodering geen gevaar voor kruisbesmetting.

Met het kleurcoderingssysteem van Vikan houdt u alles wat met de hygiëne in het bedrijf te maken heeft onder controle. 
Door gekleurde gereedschappen te gebruiken in van tevoren gedefinieerde ruimten is iedereen direct in staat om de Vikan producten 
op de juiste plaats en voor de juiste toepassing te gebruiken.
Zo wordt verspreiding van micro-organismen via reinigingsmateriaal voorkomen.

roze geel

groen oranje

blauw paars

rood zwart

wit metaal
detecteerbaar

1



VIKAN® HYGIËNE SYSTEEM  
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materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Straatborstel: 
polyester vezels 
hard - 177 x 69 x 300 mm 

2915/2 
2915/3 
2915/4 
2915/5 
2915/6 
2915/9 

1 Zeer stevige bezem met harde 
vezels. 

Straatborstel: 
polyester vezels 
hard - 177 x 69 x 470 mm 

2920/2 
2920/3 
2920/4 
2920/5 
2920/6 

1 Zeer stevige bezem met harde 
vezels. 

Veegborstel:  
polipropyleen vezels 
zacht/gespleten - 127 x 69 x 300 mm 

7066/2 
7066/3 
7066/4 
7066/5 
7066/6 
7066/9 

1 

Superzachte vloerveger voor 
fijne vervuiling, alleen te 
gebruiken in een droge 
omgeving. 

Veegborstel:  
polyester vezels 
medium - 131 x 69 x 300 mm 

7068/2 
7068/3 
7068/4 
7068/5 
7068/6 
7068/9 

1 Zachte vloerveger voor normale 
vervuiling in vochtige omgeving. 

Veegborstel: 
polyester vezels 
zacht & hard - 130 x 46 x 400 mm 

3174/1 
3174/2 
3174/3 
3174/4 
3174/5 
3174/6 
3174/7 
3174/8 
3174/9 

1 

Borstel bestaande uit 2 soorten 
vezels: 
• de harde vezels om 

hardnekkig vuil los te krijgen 
• de zachte vezels vegen het

vuil vervolgens weg 

Veegborstel: 
polyester vezels 
zacht & hard - 135 x 45 x 590 mm 

3194/2 
3194/3 
3194/4 
3194/5 
3194/6 
3194/9 

1 

Borstel bestaande uit 2 soorten 
vezels: 
• de harde vezels om 

hardnekkig vuil los te krijgen 
• de zachte vezels vegen het

vuil vervolgens weg

Veegborstel: 
polipropyleen vezels 
zacht/gespleten - 130 x 46 x 400 mm 

3178/2 
3178/3 
3178/4 
3178/5 
3178/6 

1 
Hygiënische vloerborstel 
Enkel te gebruiken op droge 
vloeren. 

Veegborstel: 
polyester vezels 
zacht - 125 x 48 x 400 mm 

3179/1 
3179/2 
3179/3 
3179/4 
3179/5 
3179/6 
3179/7 
3179/8 

1 
Borstel uitermate geschikt voor 
het verwijderen van fijne 
deeltjes (bloem, stof). 

Veegborstel: 
polyester vezels 
zacht - 130 x 45 x 590 mm 

3199/2 
3199/3 
3199/4 
3199/5 
3199/6 
3199/7 
3199/8 
3199/9 

1 
Borstel uitermate geschikt voor 
het verwijderen van fijne 
deeltjes (bloem, stof). 

2
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materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Borstel met rechte schroefdraad: 
polyester vezels 
medium - 140 x 50 x 300 mm 

3166/2 
3166/3 
3166/4 
3166/5 
3166/6 
3166/7 
3166/9 

1 

Bezem met rechte schroefdraad 
voor de voedingsindustrie. 
Geschikt voor het opvegen van 
fijn stof, bv bloem. 

Hoekbezem: 
polyester vezels 
hard - 270 x 40 x 300 mm 

2914/2 
2914/3 
2914/4 
2914/5 
2914/6 
2914/7 
2914/9 

1 
Voor reiniging van hoeken, langs 
plinten, nauwe ruimtes en 
goten. 

bezem:  
polyester vezels 
zacht - 179 x 34 x 235 mm 

3104/2 
3104/3 
3104/4 
3104/5 
3104/6 

1 
De extra lange vezelharen 
maken reiniging van smalle 
ruimten mogelijk. 

Hoekbezem:  
polyester vezels 
medium - 180 x 150 x 260 mm 

3105/2 
3105/3 
3105/4 
3105/5 
3105/6 
3105/9 

1 

De bezem is voorzien van vezels 
met 2 verschillende diameters 
voor een gelijkmatig resultaat, 
voor zowel droog als nat vuil. De 
schuine hoek biedt een 
ergonomische werkhouding. 

Hoekverstelbare borstel:  
gespleten polyester vezels 
zacht - 147 x 70 x 190 mm  

7067/2 
7067/3 
7067/4 
7067/5 
7067/6 

1 

Deze gepatenteerde borstel is in 
4 hoeken verstelbaar, voor een 
ergonomisch juiste werk-
houding. Voor zowel vloeren als 
hoog gelegen wanden. 

Handveger: 
polyester vezels 
zacht- 357x 40 x 65 mm 

4587/1 
4587/2 
4587/3 
4587/4 
4587/5 
4587/6 
4587/7 
4587/8 
4587/9 

1 

Zachte borstel met ergonomisch 
handvat. 

In combinatie met het vuilblik 
ref. 5660, geschikt voor het 
opvegen van fijn stof (bv bloem) 
op werktafels en vloeren. 

Handveger: 
polyester vezels 
medium - 350 x 110 x 45 mm 

4589/1 
4589/2 
4589/3 
4589/4 
4589/5 
4589/6 
4589/7 
4589/8 
4589/9 

1 

Borstel met medium vezels. 

Voor het verwijderen van 
grotere deeltjes. Geschikt voor 
gebruik in vochtig milieu. 

Vuilnisblik: 
polipropyleen 
320 x 100 x 295 mm 

5660/1 
5660/2 
5660/3 
5660/4 
5660/5 
5660/6 
5660/7 
5660/8 
5660/9 

1 Vuilnisblik ergonomisch 
handvat. 

Vuilnisblik set met borstel: 
polipropyleen, polyester, roestvrij staal, 
aluminium 
320 x 100 x 295 mm 

5661/2 
5661/3 
5661/4 
5661/5 
5661/6 
5661/9 

1 

Hersluitbare schep met schuin 
gesneden bezem, uitgerust met 
2 soorten vezels om het vegen 
van droge en / of natte deeltjes 
mogelijk te maken. 

3
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materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Vuilnisblik : 
Met rechte steel 
polypropyleen, aluminium 
330 x 200 x 75 mm 

5662/2 
5662/3 
5662/4 
5662/5 
5662/6 
5662/9 

1 

Het contactblad is ontworpen 
om fijne deeltjes gemakkelijk op 
te vegen.  

Te combineren met een Vikan 
veger. 

Handveger:  
polyester vezels 
zacht - 310 x 32 x 95 mm 

4582/2 
4582/3 
4582/4 
4582/5 
4582/6 

1 
Voor het aanvegen en wegvegen 
van meel, bloem, en andere 
fijne stoffen. 

Handschuurborstel “XL”: 
polyester vezels 
breed uiteinde 
extra hard - 60 x 120 x 250 mm 

3892/2 
3892/3 
3892/4 
3892/5 
3892/6 

1 Extra stevige handschuurborstel.  

Handschuurborstel “L”: 
polyester vezels 
hard - 60 x 70 x 200 mm 

3890/1 
3890/2 
3890/3 
3890/4 
3890/5 
3890/6 
3890/7 
3890/8 
3890/9 

1 

Multifunctionele handborstel, 
met schuine harde vezels om 
gemakkelijk te borstelen.  

De vezels aan het uiteinde van 
de borstel zijn nog harder, om 
gemakkelijk hardnekkig vuil los 
te krijgen en hoeken te reinigen 

Handschuurborstel “M”: 
polyester vezels  
medium - 45 x 50 x 165 mm 

3587/2 
3587/3 
3587/4 
3587/5 
3587/6 

1 Kleine stevige handborstel voor 
diverse doeleinden. 

Handschuurborstel “S” 
Nagelborstel: 
polyester vezels 
hard - 40 x 50 x 130 mm 

6440/1 
6440/2 
6440/3 
6440/4 
6440/5 
6440/6 
6440/7 
6440/8 
6440/9 

1 Extra stevige nagelborstel. 

Ronde handschuurborstel: 
polyester vezels 
hard - Ø 125 x 95 mm 

3885/2 
3885/3 
3885/4 
3885/5 
3885/6 

1 

Ergonomische doeltreffende 
handschuurborstel. 

Zeer geschikt voor het reinigen 
van emmers, pannen en ronde 
bakken. 

Kleine handborstel: 
polyester vezels 
medium - 70 x 40 x 260 mm 

3088/2 
3088/3 
3088/4 
3088/5 
3088/6 

1 

Allround kleine en lichte borstel, 
met een brede kop en een 
ergonomisch gehoekt handvat. 

Geschikt voor het reinigen van 
kleine oppervlakken, tafels, 
potten, snijplanken ... 

Ergonomische handborstel: 
polyester vezels 
zacht/gespleten - 70 x 65 x 325 mm 

4167/2 
4167/3 
4167/4 
4167/5 
4167/6 

1 
Voor industrie en 
cateringbedrijven. 

4
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materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Ergonomische handborstel: 
polyester vezels 
hard - 70 x 65 x 325 mm 

4169/2 
4169/3 
4169/4 
4169/5 
4169/6 

1 

De ergonomische handgreep 
maakt de borstel makkelijk om 
mee te werken. 
Door de uitstaande vezels kan 
goed in de hoeken en gleuven 
gewerkt worden, wat de 
efficiëntie verhoogd. 
De gespleten vezels zijn 
waterabsorberend. 

Handborstel met lange steel: 
polyester vezels 
medium - 400 x 50 x 70 mm 

4182/2 
4182/3 
4182/4 
4182/5 
4182/6 

1 

Professionele handborstel. 

Borstel lange steel speciaal 
geschikt voor het reinigen van 
machines. 

Handborstel met lange steel: 
polyester vezels 
hard - 400 x 50 x 70 mm 

4186/1 
4186/2 
4186/3 
4186/4 
4186/5 
4186/6 
4186/7 
4186/8 

1 

Professionele handborstel. 

Borstel lange steel speciaal 
geschikt voor het reinigen van 
machines. 

Handborstel met korte steel: 
polyester vezels 
medium - 255 x 48 x 70 mm 

4190/2 
4190/3 
4190/4 
4190/5 
4190/6 

1 

Professionele handborstel.  

Voor dagelijkse reiniging in de 
industrie, detailhandel en  
grootkeukens. 

Handborstel met korte steel: 
polyester vezels 
hard - 255 x 48 x 70 mm 

4192/1 
4192/2 
4192/3 
4192/4 
4192/5 
4192/6 
4192/7 
4192/8 
4192/9 

1 

Professionele handborstel.  

Voor dagelijkse reiniging in de 
industrie, detailhandel en  
grootkeukens. 

Handborstel met korte steel: 
polyester vezels 
zacht/gespleten - 255 x 48 x 70 mm 

4194/2 
4194/3 
4194/4 
4194/5 
4194/6 

1 

Professionele handborstel.  

Voor dagelijkse reiniging in de 
industrie, detailhandel en  
grootkeukens. 

Precisieborstel: 
polyester vezels 
extra hard - 220 x 25 x 12 mm 

4401/2 
4401/3 
4401/4 
4401/5 
4401/6 
4401/7 
4401/8 

1 

Harde smalle precisieborstel 
voor reiniging van voegen en 
randen van machines, 
keukeninrichting en apparatuur. 

Smalle handborstel:  
polyester vezels  
hard - 45 x 20 x 270 mm 

4195/2 
4195/3 
4195/4 
4195/5 
4195/6 

1 

Voor speciale 
oppervlaktereiniging; geschikt 
voor reiniging van voegwerk, 
smalle sleuven, en spleten, maar 
ook voor het ontschubben van 
vis. 

Kleine grillborstel: 
polypropyleen  
met hittebestendige Peek vezels 
255 x 24 x 330 mm 
max. 230° C. 

4288/5 1 

Professionele kleine grillborstel, 
voor barbecue grills, grillroosters 
en dergelijke. 

Met speciale hittebestendige 
Peek vezels. 
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materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Toastborstelset:  
polypropyleen  
met hittebestendige Peek vezels 
400 x 50 x 60 mm 
max. 180° C. 

3002/4 1 

Toastborstelset van 2 borstels 
met lange steel en smalle rij 
hittebestendige PEEK vezels. 

Speciaal voor reiniging van 
toastapparaten en andere 
moeilijk bereikbare hete 
plaatsen. 

Grill borstel: 
polypropyleen 
hittebestendig 
255 x 24 x 330 mm 
max. 170°C 

4753/5 1 

Borstel voor het reinigen van 
grills of hete oppervlakken. 

Voorzien van hittebestendige 
vezels 

Precisieborstel: 
polyester vezels 
hittebestendig 
extra hard - 205 x 20 x 60 mm 4402/3 1 

Harde smalle precisieborstel 
voor de reiniging van nog warme 
machines, kookplaten en grills. 

Snijmachine veiligheidsborstel: 
polyester vezels 
medium - 60 x 11 x 500 mm 4184/5 1 

Geschikt voor het reinigen van 
snijmachines, scherpe messen, 
en messenkoppen in machines. 

Afwasborstel:  
polyester vezels  
medium - 35 x 60 x 255 mm 

4237/1 
4237/2 
4237/3 
4237/4 
4237/5 
4237/6 
4237/7 

1 Stevige handborstel geschikt 
voor de reiniging van borden. 

Afwasborstel:  
polyester vezels 
medium - 33 x 24 x 255 mm 

4287/2 
4287/3 
4287/4 
4287/5 
4287/6 

1 Professioneel model smalle 
borstelkop. 

Handborstel - waterdoorvoer: 
polyester vezels 
hard - 55 x 45 x 350 mm 7056/3 

7056/5 1 

Voor reiniging met stromend 
water. 

Geschikt voor het reinigen van 
laarzen en onderzijde van 
profielzolen. 

Handborstel - waterdoorvoer: 
polyester vezels 
hard - 55 x 45 x 350 mm 
metalen snelkoppeling 

7056/3-Q 
7056/5-Q 1 

Voor reiniging met stromend 
water. 

Geschikt voor het reinigen van 
laarzen en onderzijde van 
profielzolen. 

Kwast:  
polyester vezels  
ultra zacht - 195 x 14,5 x 30 mm 

555230/2 
555230/3 
555230/4 
555230/5 
555230/6 

1 

Vikan kwastjes voldoen aan de 
hoogste hygiëne-eisen voor 
materialen die in direct contact 
komen met voedingsmiddelen. 

6
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materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Kwast:  
polyester vezels  
ultra zacht - 195 x 14,5 x 50 mm 

555250/2 
555250/3 
555250/4 
555250/5 
555250/6 

1 

Vikan kwastjes voldoen aan de 
hoogste hygiëne-eisen voor 
materialen die in direct contact 
komen met voedingsmiddelen. 

Kwast:  
polyester vezels  
ultra zacht - 195 x 14,5 x 70 mm 

555270/2 
555270/3 
555270/4 
555270/5 
555270/6 

1 

Vikan kwastjes voldoen aan de 
hoogste hygiëne-eisen voor 
materialen die in direct contact 
komen met voedingsmiddelen. 

Glazuurborstel:  
polyester vezels  
zacht - 415 x 70 x 80 mm 4181/3 1 

Glazuurborstel met veel zachte 
vezels in een nieuw 
ergonomisch design. 

Bedoeld voor het aanbrengen 
van water, topping, glazuur, … 
op brood en banket.  

Handschraper: 
polipropyleen en roestvrij staal 
50 x 235 x 22 mm 

4008/2 
4008/3 
4008/4 
4008/5 
4008/6 

1 
Voor het verwijderen van droge 
of kleverige materialen en voor 
het schrapen van verbrande 
afzettingen.  

De afgeronde beschermhoeken 
vermijden het risico van 
beschadiging van de 
oppervlakken. 

Handschraper: 
polipropyleen en roestvrij staal 
100 x 235 x 22 mm 

4009/1 
4009/2 
4009/3 
4009/4 
4009/5 
4009/6 
4009/7 
4009/8 

1 

Handschraper,  
met schroefdraad: 
polipropyleen en roestvrij staal 
50 x 205 x 32 mm 

4010/2 
4010/3 
4010/4 
4010/5 
4010/6 
4010/7 
4010/8 
4010/9 

1 

Voor het verwijderen van 
moeilijk te bereiken kleverige 
afzettingen of verbrande 
materialen. 

De afgeronde beschermhoeken 
vermijden het risico van 
beschadiging van de 
oppervlakken. 

Voorzien van een schroefdraad 
die past op alle gekleurde 
VIKAN-stelen van het Hygiëne 
gamma. 

Handschraper,  
met schroefdraad: 
polipropyleen en roestvrij staal 
100 x 205 x 32 mm 

4011/2 
4011/3 
4011/4 
4011/5 
4011/6 
4011/7 

1 

Handschraper,  
met schroefdraad: 
nylon 
100 x 205 x 32 mm 

4012/2 
4012/3 
4012/4 
4012/5 
4012/6 

1 

Het nylon blad is een goed 
alternatief om krassen op 
delicate oppervlakken te 
voorkomen. 

De 4012x is voorzien van een 
schroefdraad die past op alle 
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materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
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Handschraper: 
nylon 
100 x 235 x 20 mm 

4013/2 
4013/3 
4013/4 
4013/5 
4013/6 

1 

gekleurde VIKAN-stelen van het 
Hygiëne gamma 

Handschraper: 
polipropyleen  
75 x 210 x 18 mm (3’’)  

4060/1 
4060/2 
4060/3 
4060/4 
4060/5 
4060/6 
4060/7 
4060/8 
4060/9 

1 

Met de scherpe rand kan de 
verontreiniging gemakkelijk 
worden verwijderd. 

De handschraper is in één stuk 
gegoten. Handschraper: 

polipropyleen  
75 x 210 x 18 mm (3’’)  
metaal detecteerbaar 4060/99 1 

Handschraper: 
polipropyleen  
100 x 210 x 18 mm (4’’) 

4061/2 
4061/3 
4061/4 
4061/5 
4061/6 

1 

Met de scherpe rand kan de 
verontreiniging gemakkelijk 
worden verwijderd. 

De handschraper is in één stuk 
gegoten. 

Handschraper: 
polipropyleen  
100 x 210 x 18 mm (4’’) 
metaal detecteerbaar 4061/99 1 

Flexibele schraper: 
polipropyleen  
90 x 165 x 2 mm 

4051/2 
4051/3 
4051/4 
4051/5 
4051/6 

1 
Deze flexibele schraper is 
geschikt voor het reinigen van 
werkbanken, transportbanden, 
legen containers en emmers. 

Uitermate geschikt als 
deegschraper. 

Heeft aan 3 zijden een 
schraaprand. 

Flexibele schraper: 
polipropyleen  
90 x 165 x 2 mm 
metaal detecteerbaar 4051/99 1 

Vloer- of tafelschraper: 
polipropyleen 
blad in roestvrij staal 
175 x 33 x 260 mm 

2910/2 
2910/3 
2910/4 
2910/5 
2910/6 
2910/9 

1 
Verwijdert aangekoekt vuil, 
deeg, etc. van vloer en 
werkbladen. 

Schraper: 
nylon  
235 x 33 x 270 mm 2912/5 1 

Verwijdert aangekoekt vuil, 
deeg, etc. van vloer en 
werkbladen op een delicatere 
wijze. 
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Flexibele schraper: 
polypropyleen 
blad in roestvrij staal 
175 x 40 x 260 mm 

2911/3 
2911/4 

1 

Verwijdert aangekoekt vuil, 
deeg, etc. van vloer en 
werkbladen. Speciaal om poeder 
en andere residuen op verticale 
oppervlakken te verwijderen 
(silo's, vaten, reservoirs …).  
De afgeronde randen van het 
blad te vermijden het risico van 
beschadiging van de 
oppervlakken. 

Padhouder: 
polipropyleen 
steelmodel - 120 x 95 x 230 mm 

5500/2 
5500/3 
5500/4 
5500/5 
5500/6 
5500/7 

1 

Voor reiniging van wanden en 
vloeren; de vergrendelbare 
haken houden de pads op hun 
plaats. 

Padhouder: 
polipropyleen 
handmodel - 80 x 95 x 230 mm 

5510/2 
5510/3 
5510/4 
5510/5 
5510/6 

1 

Voor reiniging van wanden en 
vloeren; de vergrendelbare 
haken houden de pads op hun 
plaats. 

Pad : 
23 x 125 x 245 mm 

hard - brun 
medium - bleu 
zacht - wit 

5523 
5524 
5525 

10 De pad vereenvoudigt het 
reinigingswerk. 

Flexibele steel: 
roestvrij staal - 750 mm 

5351/5 1 

Voor inwendige reiniging van 
gebogen buizen, en leidingen. 
Schroefdraad past alleen op 
borstels 5354 en 5356 en op het 
verlengstuk 5345 en 5346. 

Flexibele steel: 
roestvrij staal - 765 mm 
koppeling aan beide uiteinden 

5346 1 

Flexibele steel: 
nylon - 1500 mm 

5352/5 1 

Flessenborstel flexibele steel: 
polyester vezels 
medium - ø12 x 190 mm 

5354/2 
5354/3 
5354/4 
5354/5 
5354/6 

1 Borstelkop met draadverbinding 
voor flexibele steel 

Flessenborstel flexibele steel: 
polyester vezels 
medium – ø20 x 200 mm 

5365/2 
5365/3 
5365/4 
5365/5 
5365/6 

1 Borstelkop met draadverbinding 
voor flexibele steel 

Flessenborstel flexibele steel: 
polyester vezels 
medium – ø40 x 200 mm 

5368/2 
5368/3 
5368/4 
5368/5 
5368/6 

1 Borstelkop met draadverbinding 
voor flexibele steel 

Flessenborstel flexibele steel: 
polyester vezels 
medium - ø60 x 205 mm 

5356/2 
5356/3 
5356/4 
5356/5 
5356/6 

1 Borstelkop met draadverbinding 
voor flexibele steel 

Flessenborstel flexibele steel: 
polyester vezels 
medium – ø90 x 205 mm 

5391/2 
5391/3 
5391/4 
5391/5 
5391/6 

1 
Borstelkop met draadverbinding 
voor flexibele steel 
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Afvoerborstel 
polyester vezels 
medium - ø15 x 293 x 135 mm 

5360/3 
5360/4 
5360/9 

1 
Speciale borstel voor het 
reinigen van afvoer van 
gootsteen, wasbak etc. 

Wormhuisborstel:  
cilindrische structuur 
polyester vezels 
medium - ø90 x 430 mm  

5381-90/2 
5381-90/3 
5381-90/4 
5381-90/5 
5381-90/6 
5381-90/9 

1 
Voor inwendige reiniging van 
gehaktmolens en andere 
machines. 

Borstelset Sundae : 
5357/5 1 

Set borstels speciaal geschikt 
voor softijsmachines en andere 
dispensers. 
bevat: 
• flessenborstel

Ø90x120/430 mm 
Ø38x75/480 mm 
Ø25x64/410 mm 
Ø25x50/350 mm 
Ø14x70/325 mm 

• 1 set van 3 zeer kleine
flessenborstels. 

• Kleine schuurborstel
30x115x150 mm 

Borstelset Sundae : 
5358/4 1 

Set borstels speciaal geschikt 
voor softijsmachines en andere 
dispensers. 
bevat: 
• flessenborstel 

Ø90x120/430 mm
Ø40x100/400 mm
Ø20x105/445 mm
Ø12x80/1200 mm
Ø10x110/350 mm
Ø9x115/250 mm 

• 1 set van 3 zeer kleine
flessenborstels. 

• Kleine schuurborstel
30x115x150 mm

Kit fijne borstels : 
polyester vezels  5362/3 

5362/4 
5362/5 

1 

Deze borstelset wordt gebruikt 
voor het reinigen van zeer kleine 
uiteinden, bijvoorbeeld voor het 
schoonmaken van 
koffiemachines of 
vruchtensapmachines.  
bevat: flessenborstel Ø2 mm,  
Ø5 mm, Ø6 mm 

Flessenborstel: 
polyester vezels 
medium – ø9 x 382 mm  5363/5 1 

Deze zeer smalle borstel met 
soepel uiteinde is aanbevolen 
voor het reinigen van buisjes, 
kleppen, en alle moeilijk 
bereikbare oppervlakken voor 
machines en accessoires. 

Flessenborstel: 
polyester vezels 
medium - ø10 x 500 x 130 mm  

5375/2 
5375/3 
5375/4 
5375/5 
5375/6 

1 Voor inwendige reiniging van 
pijpen, leidingen en flessen. 

Flessenborstel: 
polyester vezels 
medium - ø20 x 500 x 115 mm  

5376/1 
5376/2 
5376/3 
5376/4 
5376/5 
5376/6 
5376/7 
5376/8 
5376/9 

1 Voor inwendige reiniging van 
pijpen, leidingen en flessen. 
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Flessenborstel: 
polyester vezels 
hard - ø40 x 500 x 120 mm  

5378/1 
5378/2 
5378/3 
5378/4 
5378/5 
5378/6 
5378/7 
5378/8 
5378/9 

1 Voor inwendige reiniging van 
pijpen, leidingen en flessen. 

Flessenborstel: 
polyester vezels 
medium - ø50 x 500 x 110 mm  

5379/2 
5379/3 
5379/4 
5379/5 
5379/6 

1 Voor inwendige reiniging van 
pijpen, leidingen en flessen. 

Flessenborstel: 
polyester vezels 
medium - ø60 x 500 x 140 mm  

5370/1 
5370/2 
5370/3 
5370/4 
5370/5 
5370/6 
5370/7 
5370/8 
5370/9 

1 Voor inwendige reiniging van 
pijpen, leidingen en flessen. 

Flessenborstel voor steel: 
polyester vezels 
medium - ø50 x 140 mm  

5380-50/2 
5380-50/3 
5380-50/4 
5380-50/5 
5380-50/6 

1 

Past op alle VIKAN stelen. 

Voor inwendige reiniging van 
buizen, pijpen en leidingen. 

Flessenborstel voor steel: 
polyester vezels 
hard - ø63 x 150 mm  

5380-63/2 
5380-63/3 
5380-63/4 
5380-63/5 
5380-63/6 

1 

Past op alle VIKAN stelen. 

Voor inwendige reiniging van 
buizen, pijpen en leidingen. 

Flessenborstel voor steel: 
polyester vezels 
medium - ø77 x 155 mm  

5380-77/2 
5380-77/3 
5380-77/4 
5380-77/5 
5380-77/6 
5380-77/9 

1 

Past op alle VIKAN stelen. 

Voor inwendige reiniging van 
buizen, pijpen en leidingen. 

Flessenborstel voor steel: 
polyester vezels 
medium - ø90 x 160 mm  

5380-90/2 
5380-90/3 
5380-90/4 
5380-90/5 
5380-90/6 
5380-90/9 

1 

Past op alle VIKAN stelen. 

Voor inwendige reiniging van 
buizen, pijpen en leidingen. 

Flessenborstel voor steel: 
polyester vezels 
medium - ø103 x 160 mm  

5380-103/2 
5380-103/3 
5380-103/4 
5380-103/5 
5380-103/6 
5380-103/9 

1 

Past op alle VIKAN stelen. 

Voor inwendige reiniging van 
buizen, pijpen en leidingen. 

Flessenborstel voor steel: 
polyester vezels 
medium - ø175 x 160 mm  5380-175/3 

5380-175/4 1 

Past op alle VIKAN stelen. 

Voor inwendige reiniging van 
buizen, pijpen en leidingen. 

Wormhuisborstelkop: 
zachte polyester vezels 
medium - ø135 x 120 mm 

7035/2 
7035/3 
7035/4 
7035/5 
7035/6 

1 

Cilindrische vorm.  
Voor reiniging van tanks, buizen, 
containers, gehaktmolens en 
andere machines.  
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Tankborstel: 
polyester vezels 
hard - 95 x 135 x 210mm 

7037/1 
7037/2 
7037/3 
7037/4 
7037/5 
7037/6 
7037/7 
7037/8 
7037/9 

1 Voor de reiniging van smalle 
plaatsen. 

Tankborstel: 
polipropyleen vezels 
medium - 95 x 135 x 210 mm 

7039/2 
7039/3 
7039/4 
7039/5 
7039/6 

1 Voor de reiniging van smalle 
plaatsen. 

Schuurborstel -  
waterdoorvoer: 
polyester vezels 
hard - 100 x 65 x 270 mm 

7041/2 
7041/3 
7041/4 
7041/5 
7041/6 
7041/7 

1 

Schuurborstel voor de reiniging 
van ruwe en van sterk 
verontreinigde vloeren. 
Effectieve waterverdeling.  

Schuurborstel -  
waterdoorvoer: 
polyester vezels 
medium - 100 x 65 x 270 mm 

7043/2 
7043/3 
7043/4 
7043/5 
7043/6 

1 

Schuurborstel voor de reiniging 
van ruwe en van sterk 
verontreinigde vloeren. 
Effectieve waterverdeling. 

Schuurborstel: 
polyester vezels 
hard - 115 x 70 x 300 mm 

7060/1 
7060/2 
7060/3 
7060/4 
7060/5 
7060/6 
7060/7 
7060/8 
7060/9 

1 Schuurborstel. 
Breed model. 

Schuurborstel: 
polyester vezels 
hard - 110 x 70 x 470 mm 

7062/2 
7062/3 
7062/4 
7062/5 
7062/6 

1 Schuurborstel. 
Extra-breed model. 

Schuurborstel: 
polyester vezels 
hard - 110 x 70 x 225 mm 

7042/2 
7042/3 
7042/4 
7042/5 
7042/6 

1 Speciaal ontwikkeld voor kleine 
ruimtes. 

Hoekschrobber: 
polyester vezels 
medium - 110 x 145 x 245 mm 

7047/1 
7047/2 
7047/3 
7047/4 
7047/5 
7047/6 
7047/7 
7047/8 
7047/9 

1 

Schrobber in hoekvorm, speciaal 
voor randen, kanten, hoeken en 
moeilijk toegankelijke plaatsen, 
zoals onder machines en 
werktafels. 

Voegenborstel  
met kniegewricht: 
polyester vezels 
extra hard - 225 x 35 x 90 mm 

7040/2 
7040/3 
7040/4 
7040/5 
7040/6 

1 

Het kniegewricht garandeert de 
reiniging van moeilijk bereikbare 
plaatsen onder en tussen 
uitrustingen. 

De vezels staan in pijlvorm en 
zorgen voor een zeer efficiënte 
reiniging van voegen en spleten.  

De middelste rij vezels zijn 
harder dan de andere vezels en 
verhogen het schurend 
vermogen. 
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Afvoerborstel: 
polyester vezels 
hard - 275 x 96 x 60 mm 5361/9 1 

Speciale borstel voor het 
reinigen van afvoergoten.  
Voor gebruik met een Vikan-
steel. Uitstekend geschikt voor 
het reinigen van riolen met 
beperkte toegang. 

Handtrekker: 
polipropyleen - wit rubber  
230 x 45 x 250 mm 

7751/2 
7751/3 
7751/4 
7751/5 
7751/6 

1 

De handtrekker kan gebruikt 
worden daar waar de 40cm 
vloertrekker te groot is,  
bv voor het verwijderen van 
water op tafeloppervlakken 

Met inklikbaar cassettesysteem 

Vloertrekker: 
versterkt polipropyleen 
zwart sponzig rubber 
105 x 45 x 400 mm 

7752/2 
7752/3 
7752/4 
7752/5 
7752/6 

1 

Stevige vloertrekker met lange 
levensduur.  

Uitstekend voor gebruik in de 
voedingsindustrie. 

Met inklikbaar cassettesysteem. 

Vloertrekker: 
versterkt polipropyleen 
zwart sponzig rubber 
105 x 45 x 500 mm 

7753/2 
7753/3 
7753/4 
7753/5 
7753/6 
7753/9 

1 

Vloertrekker: 
versterkt polipropyleen 
zwart sponzig rubber 
105 x 45 x 600 mm 

7754/1 
7754/2 
7754/3 
7754/4 
7754/5 
7754/6 
7754/7 
7754/8 
7754/9 

1 

Vloertrekker: 
versterkt polipropyleen 
zwart sponzig rubber 
105 x 45 x 700 mm 

7755/2 
7755/3 
7755/4 
7755/5 
7755/6 

1 

Vloertrekker met draaibare kop: 
versterkt polipropyleen 
wit sponzig rubber 
107 x 45 x 400 mm 

7762/2 
7762/3 
7762/4 
7762/5 
7762/6 

1 

De flexibele hals garandeert een 
snelle en efficiënte reiniging op 
moeilijk toegankelijke plaatsen. 

Het plaatsen van het 
vervangrubber gebeurt zeer 
eenvoudig en heel hygiënisch 
zonder gebruik te maken van 
ander gereedschap. 

Geschikt voor smalle ruimtes 
met veel hinder van tafelpoten 
en hoeken. 

Geschikt voor gebruik in 
keukens. 

Vloertrekker met draaibare kop: 
versterkt polipropyleen 
wit sponzig rubber 
107 x 45 x 500 mm 

7763/2 
7763/3 
7763/4 
7763/5 
7763/6 

1 

Vloertrekker met draaibare kop: 
versterkt polipropyleen 
wit sponzig rubber 
107 x 45 x 600 mm 

7764/2 
7764/3 
7764/4 
7764/5 
7764/6 
7764/9 

1 

Vloertrekker met draaibare kop: 
versterkt polipropyleen 
wit sponzig rubber 
107 x 45 x 700 mm 

7765/2 
7765/3 
7765/4 
7765/5 
7765/6 

1 
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Vervangingscassette voor klassieke 
vloertrekker: 
sponzig rubber 

250 mm 
400 mm 
500 mm  
600 mm  
700 mm  

7771/5 
7772/5 
7773/5 
7774/5 
7775/5 

1 

Regelmatig schoonmaken 
voorkomt ophoping van 
bacteriën tussen de 2 rubberen 
strips.  

Geschikt voor de 7710 - 7720 - 
7750 - 7760 serie vloertrekkers 

Vervangingscassette voor klassieke 
vloertrekker: 
sponzig rubber 

400 mm 
500 mm  
600 mm  
700 mm  

7772/9 
7773/9 
7774/9 
7775/9 

1 

Regelmatig schoonmaken 
voorkomt ophoping van 
bacteriën tussen de 2 rubberen 
strips.  

Geschikt voor de 7710 - 7720 - 
7750 - 7760 serie vloertrekkers 

Handtrekker, tweebladig 2C: 
polipropyleen met rubber  
230 x 45 x 250 mm 

7711/2 
7711/3 
7711/4 
7711/5 
7711/6 

1 

De handtrekker kan gebruikt 
worden daar waar de 40cm 
vloertrekker te groot is,  
bv voor het verwijderen van 
water op tafeloppervlakken 

Met inklikbaar cassettesysteem 

Tweebladige vloertrekker 2C: 
polipropyleen en rubber 
105 x 45 x 400 mm  

7712/2 
7712/3 
7712/4 
7712/5 
7712/6 

1 

Tweebladige vloertrekker voor 
vloeren, in één enkel stuk 
gegoten, even doeltreffend als 
een klassieke vloerwisser. 

Nog meer gericht op de 
voedselveiligheid. 

Met inklikbaar cassettesysteem  

Tweebladige vloertrekker 2C: 
polipropyleen en rubber 
105 x 45 x 500 mm  

7713/2 
7713/3 
7713/4 
7713/5 
7713/6 

1 

Tweebladige vloertrekker 2C: 
polipropyleen en rubber 
105 x 45 x 600 mm 

7714/1 
7714/2 
7714/3 
7714/4 
7714/5 
7714/6 
7714/7 
7714/8 
7714/9 

1 

Tweebladige vloertrekker 2C: 
polipropyleen en rubber 
105 x 45 x 700 mm  

7715/2 
7715/3 
7715/4 
7715/5 
7715/6 

1 
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Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: 
polipropyleen et rubber 
107 x 45 x 400 mm  

7722/2 
7722/3 
7722/4 
7722/5 
7722/6 

1 

Tweebladige vloertrekker voor 
vloeren, in één enkel stuk 
gegoten, even doeltreffend als 
een klassieke vloerwisser. 

Nog meer gericht op de 
voedselveiligheid. 

Met inklikbaar cassettesysteem 

Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: 
polipropyleen et rubber 
107 x 45 x 500 mm  

7723/2 
7723/3 
7723/4 
7723/5 
7723/6 

1 

Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: 
polipropyleen et rubber 
107 x 45 x 600 mm  

7724/2 
7724/3 
7724/4 
7724/5 
7724/6 

1 

Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: 
polipropyleen et rubber 
107 x 45 x 700 mm  7725/2 

7725/5 1 

Vervangingscassette voor tweebladige 
vloertrekker 2C: 
gekleurd rubber 
250 mm 

7731/2 
7731/3 
7731/4 
7731/5 
7731/6 

1 

Regelmatig schoonmaken 
voorkomt ophoping van 
bacteriën tussen de 2 rubberen 
strips.  

Geschikt voor de 7710 - 7720 
serie vloertrekkers 

Vervangingscassette voor tweebladige 
vloertrekker 2C: 
gekleurd rubber 
400 mm 

7732/2 
7732/3 
7732/4 
7732/5 
7732/6 

1 

Vervangingscassette voor tweebladige 
vloertrekker 2C: 
gekleurd rubber 
500 mm 

7733/2 
7733/3 
7733/4 
7733/5 
7733/6 

1 

Vervangingscassette voor tweebladige 
vloertrekker 2C: 
gekleurd rubber 
600 mm 

7734/1 
7734/2 
7734/3 
7734/4 
7734/5 
7734/6 
7734/7 
7734/8 
7734/9 

1 

Vervangingscassette voor tweebladige 
vloertrekker 2C: 
gekleurd rubber 
700 mm 

7735/2 
7735/3 
7735/4 
7735/5 
7735/6 

1 
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Handtrekker, eenbladig: 
Versterkt met glasvezel 
polipropyleen en rubber 
205 x 37 x 270 mm 

7125/1 
7125/2 
7125/3 
7125/4 
7125/5 
7125/6 
7125/7 
7125/8 

1 
Uitermate geschikt voor de 
verwijdering van water op 
tafeloppervlakken. 

Eenbladige vloerwisser: 
versterkt met glasvezel 
polipropyleen en rubber 
95 x 40 x 400 mm 

7140/1 
7140/2 
7140/3 
7140/4 
7140/5 
7140/6 
7140/7 
7140/8 
7140/9 

1 

Vloerwisser in één enkel stuk 
gegoten (fixatie en rubber) en 
blad in volledig rubber: het 
toppunt inzake hygiëne 

De ultrahygiënische vloerwisser 
is uitzonderlijk geschikt voor het 
droogwissen van natte vloeren 
voor het verwijderen van grote 
hoeveelheden vuil, want het 
concept van het eenbladig 
rubber is uiterst eenvoudig te 
reinigen  

Uitermate geschikt voor het 
reinigen in klinieken, groot-
keukens, voedingsindustrie, en 
hygiëne kritische sectoren 

Eenbladige vloerwisser: 
versterkt met glasvezel 
polipropyleen en rubber 
95 x 40 x 500 mm 

7150/2 
7150/3 
7150/4 
7150/5 
7150/6 

1 

Eenbladige vloerwisser: 
versterkt met glasvezel 
polipropyleen en rubber 
95 x 40 x 600 mm 

7160/1 
7160/2 
7160/3 
7160/4 
7160/5 
7160/6 
7160/7 
7160/8 
7160/9 

1 

Eenbladige vloerwisser: 
versterkt met glasvezel 
polipropyleen en rubber 
95 x 40 x 700 mm 

7170/2 
7170/3 
7170/4 
7170/5 
7170/6 

1 

Condenstrekker : 
polipropyleen - zwart rubber 
107 x 45 x 400 mm 

7716/2 
7716/3 
7716/4 
7716/5 
7716/6 

1 

Maakt het mogelijk om 
condensatie te verwijderen op 
plafonds en buizen in 
productieruimtes. 

Te gebruiken met een steel met 
waterdoorvoer (telescopisch of 
vast).  

Het condenswater druppelt 
onderaan uit de steel en wordt 
in de flacon 1100 opgevangen of 
via de slang 9441 naar de vloer 
of afvoerputjes afgeleid. 

Flacon voor condenswater : 
polyethyleen HD 
0,5 litre 1100/5 1 

Flacon voor condenswater 

Geschikt voor de stelen 2973Q 
en 2991Q 

Uitlekslang : 
PVC, messing - 1,5 m 

9441/5 1 

Witte uitlekslang voor de 
condenstrekker.  

Snelkoppeling ½". 

Spatelblad: 
nylon  
220 x 30 x 112 mm 7011/5 1 

Spatelblad past op elke Vikan 
steel. 

Goed inzetbaar om te roeren en 
als spatel om de binnenkant van 
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materiaal art N° 
Vikan 
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/ doos toepassing foto 

Spatelblad: 
flexibel polyethyleen 
220 x 30 x 112 mm 7013/5 

vaten, pannen en ketels schoon 
te steken. 

Kleine roerspatel: 
nylon 
hittebestendig 
korte steel - 900 x 35 mm 
smal blad - 160 x 250 mm 

7007/5 1 

De roerspatels zijn zeer geschikt 
voor het mengen van 
ingrediënten in de wok of de 
kookpotten. 

Het afgeronde spatelblad heeft 
een zijde die rechter is dan de 
andere zijde, wat toelaat om 
dichter bij de wand van de 
kookpot of de bak te mengen. 

De 7007/5 en de 7009/5 zijn 
hittebestendig  
(max 170°C).  

Vermijdt om bij het koken de 
roerspatel onbeweeglijk in de 
wok of de pan te laten. 

Grote roerspatel: 
nylon 
hittebestendig 
lange steel - 1200 x 35 mm 
breed blad - 185 x 300 mm 

7009/5 1 

Roerspatel: 
polipropyleen  
lange steel - 1200 x 35 mm 
smal blad - 160 x 250 mm 7010/5 1 

Geperforeerde roerspatel: 
polipropyleen  
lange steel - 1200 x 35 mm 
breed blad - 160 x 300 mm 7012/5 1 

Geperforeerde roerspatel: 
polipropyleen  
lange steel - 1200 x 35 mm 
breed blad - 160 x 300 mm 
metaal detecteerbaar 

7012/99 1 

Schop:  
polipropyleen 
korte steel - 1150 mm 
groot blad - 380 x 340 x 90 mm 

5600/2 
5600/3 
5600/4 
5600/5 
5600/6 

1 
Ergonomische schop, 
schokbestendig, speciaal voor 
de voedingsindustrie. 

Schop:  
polipropyleen 
lange steel - 1300 mm 
groot blad - 380 x 340 x 90 mm 

5601/2 
5601/3 
5601/4 
5601/5 
5601/6 
5601/7 
5601/8 
5601/9 

1 
Ergonomische schop, 
schokbestendig, speciaal voor 
de voedingsindustrie. 

Schop:  
polipropyleen 
korte steel - 1150 mm 
smal blad - 330 x 270 x 75 mm 

5610/2 
5610/3 
5610/4 
5610/5 
5610/6 

1 
Ergonomische schop, 
schokbestendig, speciaal voor 
de voedingsindustrie. 
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Schop:  
polipropyleen 
lange steel - 1300 mm 
smal blad - 330 x 270 x 75 mm 

5611/2 
5611/3 
5611/4 
5611/5 
5611/6 

1 
Ergonomische schop, 
schokbestendig, speciaal voor 
de voedingsindustrie. 

Uitlekschep: 
polipropyleen 
korte steel - 1150 mm 
groot blad - 380 x 340 x 90 5603/5 1 

Ontwikkeld met uitlekgaten 
waardoor het water gemakkelijk 
verwijderd wordt. 

Uitermate geschikt voor de 
voedingsindustrie. 

Uitlekschep: 
polipropyleen 
lange steel - 1300 mm 
groot blad - 380 x 340 x 90 5604/9 1 

Ontwikkeld met uitlekgaten 
waardoor het water gemakkelijk 
verwijdert wordt. 

Uitermate geschikt voor de 
voedingsindustrie. 

Riek:  
polipropyleen 
steel - 1270 mm 
blad- 315 x 270 x 120 mm 5690/5 1 

Hygiënische riek, voor 
industrieel gebruik bij productie 
van voedingsmiddelen o.a. 
groente, fruit, vlees, en kip. 

Hark:  
polipropyleen 
blad- 156 x 200 x 200 mm 5691/5 1 

Ultra hygiënische vork voor de 
wijnindustrie. Tevens geschikt 
voor de vleesindustrie bv 
gevogelte-industrie maar 
eveneens voor salades en ander 
rauw materiaal. 

Schop:  
polipropyleen 
korte steel - 1040 mm 
groot blad - 350 x 380 x 90 mm 
gewicht 1,6 kg 

5623/2 
5623/3 
5623/4 
5623/5 
5623/6 

1 

Ergonomische en hygiënische 
gegoten schoppen, 
schokbestendig, voor gebruik in 
voedingsindustrie. 
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/ doos toepassing foto 

Schop:  
polipropyleen 
korte steel - 1040 mm 
plat blad - 270 x 330 x 50 mm 
gewicht 1,2 kg 

5625/1 
5625/2 
5625/3 
5625/4 
5625/5 
5625/6 
5625/7 
5625/8 
5625/9 

1 

Ergonomische en hygiënische 
gegoten schoppen, 
schokbestendig, voor gebruik in 
voedingsindustrie. 

Schop:  
polipropyleen 
korte steel - 1040 mm 
plat blad - 270 x 330 x 50 mm 
gewicht 1,4 kg 
metaal detecteerbaar 

5625/99 1 

Ergonomische en hygiënische 
gegoten schoppen, 
schokbestendig, voor gebruik in 
voedingsindustrie. 

Schop T-greep: 
polipropyleen 
korte steel - 1040 mm 
plat blad - 270 x 330 x 50 mm 
gewicht 1,3 kg 

5631/7 1 

Ergonomische en hygiënische 
gegoten schoppen, 
schokbestendig, voor gebruik in 
voedingsindustrie. 

Handschep:  
polipropyleen 
smal - 545 x 50 x 270 mm 
gewicht 0,5 kg 

5673/2 
5673/3 
5673/4 
5673/5 
5673/6 
5673/7 
5673/9 

1 De vlakke handscheppen zijn 
ook ideaal voor het 
overscheppen van ingrediënten.  

De handschoppen werden op 
dezelfde wijze ontwikkeld als de 
volwaardige schoppen, met 
eenzelfde en comfortabele 
handgreep. 

Handschep:  
polipropyleen 
smal - 545 x 50 x 270 mm 
gewicht 0,5 kg 
metaal detecteerbaar 

5673/99 1 
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Handschep: 
polipropyleen 
breed - 360 x 160 x 95 mm 

5670/2 
5670/3 
5670/4 
5670/5 
5670/6 

1 

Stevige handschep met 
schraprand. 

Voor polyvalent gebruik in alle 
zones. 

Inhoud: 2 Liter 

Handschep: 
polipropyleen 
breed - 360 x 95 x 160 mm 
metaal detecteerbaar 5670/99 1 

Stevige handschep met 
schraprand. 

Voor polyvalent gebruik in alle 
zones. 

Inhoud: 2 Liter 

Handschep: 
polipropyleen 
medium - 330 x 75 x 120 mm 

5675/1 
5675/2 
5675/3 
5675/4 
5675/5 
5675/6 
5675/7 
5675/8 

1 

Stevige handschep met 
schraprand. 

Voor polyvalent gebruik in alle 
zones. 

Inhoud: 1 Liter 

Handschep: 
polipropyleen 
medium - 330 x 75 x 120 mm 
metaal detecteerbaar 5675/99 1 

Stevige handschep met 
schraprand. 

Voor polyvalent gebruik in alle 
zones. 

Inhoud: 1 Liter 

Handschep: 
polipropyleen 
smal - 300 x 90 x 97 mm 

5677/1 
5677/2 
5677/3 
5677/4 
5677/5 
5677/6 
5677/7 
5677/8 

1 

Stevige handschep met 
schraprand. 

Voor polyvalent gebruik in alle 
zones. 

Inhoud: 0,5 Liter 

Handschep: 
polipropyleen 
smal - 300 x 90 x 97 mm 
metaal detecteerbaar 5677/99 1 

Stevige handschep met 
schraprand. 

Voor polyvalent gebruik in alle 
zones. 

Inhoud: 0,5 Liter 

Ronde schep: 
polipropyleen 
70 x 295 x 95 mm 

5681/1 
5681/2 
5681/3 
5681/4 
5681/5 
5681/6 
5681/7 
5681/8 

1 

Gegradueerd, rond hoosvat. 

Aan beide zijden voorzien van 
een schenktuit. Ideaal voor de 
verwerking van ingrediënten en 
vloeistoffen. 

Inhoud: 1 Liter 

Ronde schep: 
polipropyleen 
210 x 330 x 115 mm 

5682/2 
5682/3 
5682/4 
5682/5 
5682/6 

1 

Gegradueerd, rond hoosvat. 

Aan beide zijden voorzien van 
een schenktuit. Ideaal voor de 
verwerking van ingrediënten en 
vloeistoffen. 

Inhoud: 2 Liter 
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Mini - steel:  
polipropyleen 
ø 30 x 160 mm 

2934/2 
2934/3 
2934/4 
2934/5 
2934/6 
2934/7 
2934/8 

1 

Korte steel voor combinatie met 
verschillende Vikan 
gereedschappen o.a. 
spatelbladen, pijpenborstels, 
trekkers e.d. 

Steel:  
geanodiseerd aluminium 
ø 33 x 645 mm  

2981/2 
2981/3 
2981/4 
2981/5 
2981/6 

1 

Ergonomische verantwoorde 
korte steel met een goede grip, 
ronde dop en ophangoog,  

Geschikt voor alle Vikan-
artikelen met schroefdraad. 

Steel:  
roestvrij staal 
ø 31 x 1000 mm 

2983/2 
2983/3 
2983/4 
2983/5 
2983/6 

1 

Ergonomische verantwoorde 
korte steel met een goede grip, 
ronde dop en ophangoog,  

Geschikt voor alle Vikan-
artikelen met schroefdraad 

Steel: 
geanodiseerd aluminium 
ø 42 x 1300 mm 

2935/1 
2935/2 
2935/3 
2935/4 
2935/5 
2935/6 
2935/7 
2935/8 
2935/9 

1 
Ergonomisch verantwoorde 
steel met een goede grip, 
naadloos en afgeronde top. 

Geen versterkte schroeven.  

Het aluminium niet in contact 
brengen met zuren of 
bleekwater.  

Steel: 
geanodiseerd aluminium 
ø 42 x 1500 mm 

2937/1 
2937/2 
2937/3 
2937/4 
2937/5 
2937/6 
2937/7 
2937/8 
2937/9 

1 

Steel:  
polypropyleen 
ø 34 x 1300 mm  

2960/1 
2960/2 
2960/3 
2960/4 
2960/5 
2960/6 
2960/7 
2960/8 
2960/9 

1 

Ultra hygiënische, uiterst stevige 
steel. 

Ergonomisch verantwoord met 
een goede grip, naadloos en 
afgeronde top. 

Bestand tegen agressieve 
chemicaliën - geen corrosie. 

Steel:  
polypropyleen 
ø 34 x 1500 mm  

2962/1 
2962/2 
2962/3 
2962/4 
2962/5 
2962/6 
2962/7 
2962/8 
2962/9 

1 

Steel:  
polypropyleen 
ø 34 x 1700 mm  

2964/2 
2964/3 
2964/4 
2964/5 
2964/6 

1 
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Steel:  
roestvrij staal 
ø 42 x 1500 mm 

2939/2 
2939/3 
2939/4 
2939/5 
2939/6 

1 

Geschikt voor plaatsen waar 
aluminium of glasvezel niet is 
toegestaan.  

Geschikt voor CIP (cleaning in 
place) schoonmaakmiddelen. 

Telescoop steel: 
geanodiseerd aluminium 
ø 35 x 1300 - 1800 mm 2925/5 1 

Lengte van de steel aanpasbaar 
aan gebruiker om de 
werkomstandigheden te 
verbeteren. 

Telescoop steel:  
geanodiseerd aluminium 
ø 35 x 1675-2780 mm 

2975/2 
2975/3 
2975/4 
2975/5 
2975/6 
2975/9 

1 

Ergonomisch verantwoorde 
steel met goede grip voor 
wanden, plafond e.d. 

Voorkomt koude handen. 

Telescoop steel  
met waterdoorvoer:  
geanodiseerd aluminium  
ø 35 x 1675-2780 mm 
slangaansluiting 

2973/5 1 
Ergonomisch verantwoorde 
steel met goede grip voor 
wanden, plafond e.d., voorkomt 
koude handen.  

Gebruik water van max. 50°C en 
max. 6 bar. 

Telescoop steel  
met waterdoorvoer:  
geanodiseerd aluminium  
ø 35 x 1675-2780 mm 
metalen snelkoppeling 

2973/2-Q 
2973/3-Q 
2973/4-Q 
2973/5-Q 
2973/6-Q 

1 

Steel met waterdoorvoer:  
geanodiseerd aluminium 
ø 31 x 1500 mm 
slangkoppeling 2991/5 1 

Ergonomisch verantwoorde 
steel met goede grip voor 
wanden, plafond e.d., voorkomt 
koude handen.  

Gebruik water van max. 50°C en 
max. 6 bar. 

Steel met waterdoorvoer:  
geanodiseerd aluminium 
ø 31 x 1500 mm 
metalen snelkoppeling 2991/5-Q 1 

Telescoop steel: 
glasvezel 
ø 40 x 2190-6000 mm 
gewicht 1,425 Kg 2977 1 

Voor zeer hoge 
werkzaamheden.  

De steel buigt niet door tijdens 
gebruik; het lichtgewicht 
materiaal maakt de steel 
gemakkelijk te hanteren. 

Telescoop steel  
met waterdoorvoer: 
glasvezel 
ø 40 x 2190-5660 mm 
gewicht 1,8 Kg 

2977-Q 1 

Telescoopsteel met 
waterdoorlaat.  

Enkel te gebruiken met de 
condensatiewisser 7716, voor 
de verwijdering van condens op 
plafonds en leidingen. 

22



23

materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Steel:  
geanodiseerd aluminium 
ø25 x 1260 mm 

2958/2 
2958/3 
2958/4 
2958/5 
2958/6 
2958/7 
2958/8 
2958/9 

1 

Steel met gekleurd uiteinde. 
Past op alle Vikan-artikelen met 
schroefdraad. 

Steel:  
geanodiseerd aluminium 
ø25 x 1460 mm 

2959/2 
2959/3 
2959/4 
2959/5 
2959/6 
2959/7 
2959/8 

1 

Steel:  
geanodiseerd aluminium 
ø25 x 1050 mm 

2933/2 
2933/3 
2933/4 
2933/5 
2933/6 
2933/9 

1 

Buizenreiniger: 
polyester vezels 
medium - 500 x 230 x 50 mm 5374/3 1 

Borstel met verstelbare hoek en 
flexibele borstelkop die toelaat 
om oppervlakken van 
verschillende vormen en 
afmetingen te reinigen. 

Geschikt voor de reiniging in 
hoogte met de 2977 

Buizenreiniger: 
polyester vezels 
zacht - 500 x 230 x 50 mm 5371/3 1 

Borstel met verstelbare hoek en 
flexibele borstelkop die toelaat 
om oppervlakken van 
verschillende vormen en 
afmetingen te reinigen. 

Geschikt voor de reiniging in 
hoogte met de 2977 

Buizenreiniger: 
handmodel/steelmodel 
polyester vezels 
medium - 360 x 200 x 55 mm 

5372/2 
5372/3 
5372/4 
5372/5 
5372/6 
5372/9 

1 

Deze buizenreiniger is geschikt 
voor het reinigen van pijpen en 
buizen tot 100 mm 
buitendiameter.  

De borstelkop kan worden 
aangepast aan de diameter van 
de te reinigen buizen. 

In de handgreep is ook nog 
schroefdraad voor aansluiting 
op steel. 

Toiletborstel met houder: 
polyester vezels 
medium - ø 180 mm 
steel polypropyleen 
700 mm 

5051/5 1 

Sterke en efficiënte 
toiletborstel, met extra 
borstelkop voor onder de rand 
van de pot.  

Met lange ergonomische steel, 
en met wit kunststof houder, 
waarin de borstel komt te 
hangen. 

Muurbevestiging voorzien 
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Emmer 6 liter: 
polypropyleen – roestvrij staal 
255 x 257 x 246 mm 

5688/1 
5688/2 
5688/3 
5688/4 
5688/5 
5688/6 
5688/7 
5688/8 
5688/9 

1 

Stevige en gegradueerde emmer 
(6 liter) met veel extra's: vlakke 
achterkant voor eenvoudige 
ophanging, maatverdeling, 
hygiënische handgreep in 
bodem, speciale schenktuit, rvs 
handgreep en een verstevigde 
bodem. 

Temp -20°C tot +100°C 

Emmerdeksel: 
polipropyleen  
295 x 15 x 253 mm 

5689/1 
5689/2 
5689/3 
5689/4 
5689/5 
5689/6 
5689/7 
5689/8 
5689/9 

1 
Emmerdeksel voor 6L-emmer 
5686 voor bescherming van de 
inhoud. 

Emmer 12 liter: 
polipropyleen - roestvrij staal 
323 x 312 x 318 mm 

5686/1 
5686/2 
5686/3 
5686/4 
5686/5 
5686/6 
5686/7 
5686/8 
5686/9 

1 

Stevige en gegradueerde emmer 
(12 liter) met veel extra's: vlakke 
achterkant voor eenvoudige 
ophanging, maatverdeling, 
hygiënische handgreep in 
bodem, speciale schenktuit, rvs 
handgreep en een verstevigde 
bodem. 

Temp -20°C tot +100°C 

Emmerdeksel: 
polipropyleen  
373 x 25 x 310 mm 

5687/1 
5687/2 
5687/3 
5687/4 
5687/5 
5687/6 
5687/7 
5687/8 
5687/9 

1 
Emmerdeksel voor 12L-emmer 
5686 voor bescherming van de 
inhoud. 

Emmer 20 liter: 
polipropyleen - roestvrij staal 
380 x 470 x 470 mm 

5692/2 
5692/3 
5692/4 
5692/5 
5692/6 

1 

Stevige en gegradueerde emmer 
(20 liter) met veel extra's: twee 
ergonomische handvatten aan 
de zijkanten, handgreep in het 
hengsel, speciale schenktuit, 
maatverdeling en een 
verstevigde bodem. 
Een ideaal 'mixing station' waar 
vaste of vloeibare producten in 
kunnen worden bereid en 
bewaard. 

Temp -20°C tot +100°C 

Emmerdeksel: 
polipropyleen  
365 x 40 x 310 mm 

5693/2 
5693/3 
5693/4 
5693/5 
5693/6 

1 
Emmerdeksel voor 20L-emmer 
5692 voor bescherming van de 
inhoud. 

Wandhouder voor emmer: 
roestvrij staal  
372 x 37 x 65 mm 

16200 1 

Roestvrijstalen wandhouder 
voor het ophangen van de 6L of 
12L-emmer (ref 5686/x en ref 
5688/x). 

De schone emmer kan 
ondersteboven of gewoon 
opgehangen worden. 

Klein ophanghaakje voor deksel. 
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Ophangsysteem : 
Polipropyleen, rubber 
155 x 80 x 60 mm 
1 flexibele klem & 2 haakjes 

1017/1 
1017/2 
1017/3 
1017/4 
1017/5 
1017/6 
1017/7 
1017/8 
1017/9 

1 

Full colour ophangsysteem.  
De haken zitten op een 
gemakkelijk bereikbare plaats 
op de hoeken.  

Het is mogelijk om 
• meerdere rekjes met elkaar te

verbinden. 
• De plaats van de haakjes en 

rubberen klemmen te 
wijzigen. 

Makkelijk schoon te maken door 
de onderdelen simpelweg te 
verwijderen. 

Ophangsysteem : 
Polipropyleen, rubber 
393 x 80 x 60 mm 
4 flexibele klemmen & 2 haakjes 

1018/1 
1018/2 
1018/3 
1018/4 
1018/5 
1018/6 
1018/7 
1018/8 
1018/9 

1 

Haakjes voor ophangsysteem : 
polyamide 

1016/1 
1016/2 
1016/3 
1016/4 
1016/5 
1016/6 
1016/7 
1016/8 
1016/9 

1 
4 haken en 8 pinnetjes voor de 
ophangsystemen 1017 en 1016 

Klemmen voor ophangsysteem : 
rubber 

1019/1 
1019/2 
1019/3 
1019/4 
1019/5 
1019/6 
1019/7 
1019/8 
1019/9 

1 
4 rubber klemmen en 8 
pinnetjes voor de 
ophangsystemen 1017 en 1016 

Wandhouder: 
glasvezel / polipropyleen 
60 x 160 x 238 mm 

0615/2 
0615/3 
0615/4 
0615/5 
0615/6 
0615/9 

1 

Universele wandhouder, uit één 
stuk gegoten. 

Glad oppervlak, gemakkelijk 
schoon te houden, zonder 
gaatjes of spleten waar vuil zich 
kan verzamelen.  

Kleurcodering om de reiniging te 
systematiseren. 

Wandhouder: 
roestvrij staal 
58 x 70 x 48 mm 

0616 1 

Het materiaal grondig reinigen 
en ophangen voor een langere 
levensduur. 

Wandhouder: 
roestvrij staal 
58 x 70 x 305 mm 

0617 1 

Wandhouder: 
roestvrij staal 
58 x 70 x 462 mm 

0618 1 

US adaptor: 
polipropyleen 
Ø 25 x 85 mm 2995/5 1 

Adaptor US male / Vikan female. 
Maakt het mogelijk om 
producten met Amerikaans 
draad te gebruiken met een 
Vikan steel. 

Metaaldetectie test kit: 
polipropyleen  
45 x 45 x 8 mm 
metaal detecteerbaar 111199 1 

Test kit voor metaaldetectie van 
Vikan gereedschappen te 
controleren. 
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materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Rubber ring: 
per set van 5 ringen  
silicone rubber 
Ø 26 mm

9801/1 
9801/2 
9801/3 
9801/4 
9801/5 
9801/6 
9801/7 
9801/8 
9801/9 

1 

Een silicone rubber ring voor 
secundaire kleurcodering. 
Voor toepassing bij 
verschillende gebruiksplaatsen 
per afdeling. 2 afmetingen: 
• Ø 26 mm: past op alle

handgereedschap en op
stelen. 

• Ø 40 mm: past op alle
schoppen, maar ook 
bijvoorbeeld op de 
zuigmond/slang van de
stofzuiger 

Rubber ring: 
per set van 5 ringen  
silicone rubber 
Ø 40 mm

9802/1 
9802/2 
9802/3 
9802/4 
9802/5 
9802/6 
9802/7 
9802/8 
9802/9 

1 

Kraanaansluiting: 
verkleinstuk 
verchroomd messing 

0700 1 

Geschikt voor kraan met ½" of 
¾" buitendraad. 

Max 10 bar 

Temp. -30°C tot +80°C. 

Slangkoppeling: 
verchroomd messing 0701 1 

½"slangkoppeling inclusief 
slangklem. Max 10 bar. 

Temp. -30°C tot +80°C. 

Slangkoppeling: 
verchroomd messing 
Gardena / Hozelock-compatibel 

1701 1 

½"slangkoppeling inclusief 
slangklem. Past op 070752, 
070952, 297152C en 297352C. 
Past ook op de Gardena / 
Hozelock-systemen. 

Snelkoppeling met automatische 
waterstop: 
slangkoppeling  
verchroomd messing 

0703 1 

Snelkoppeling ½ ’’ met 
slangkoppeling ½’’ met 
automatische waterstop bij 
loskoppelen. 

Max 25 bar en 80ºC. 

Waterpistool: 
gechromeerd plastiekacetaat - 
verchroomd messing - rubber 9322/9 1 

Waterpistool voor het reinigen 
en spoelen met koud water. 
Verstelbare sproeier voor 
verneveling of geconcentreerde 
straal. Aanpassing van de 
hoeveelheid water. Aan / uit 
functie en ½ "aansluiting. 

Heavy Duty waterpistool 
messing, EPDM-rubber, roestvrij staal 
max 24 Bar, 95°C 

9324/2 
9324/3 
9324/4 
9324/5 
9324/6 
9324/9 

1 

Industrieel waterpistool. 

Door de druk op de trekker te 
variëren, wordt de kracht van de 
waterstraal aangepast. 

Koppelstuk m/m: 
verchroomd messing 0705 1 

Voor de koppeling van twee ½” 
slangen.  

Druk max 10 bar en 80°C. 

Slangpilaar: 
Verchroomd messing 0708 1 

½”en ¾" slangpilaar. 
Past op industrieel spuitpistool 
9324 

Snelkoppeling: 
verchroomd messing - ½’‘ 

idem ¾’‘ 

0712 

0715 

1 Past op industrieel spuitpistool 
9324 

26
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Slangkoppeling: 
verchroomd messing - ¾’‘ 0716 1 Past op 0715 bij gebruik van ¾” 

slang. 
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Het grootste aantal kleuren 

Vikan producten zijn beschikbaar in de kleuren … 
roze, groen, blauw, rood, wit, geel, oranje, paars en zwart. 

Op vraag van sommige distributeurs en eindgebruikers voldoet Vikan 
aan de wens om het palet uit te breiden met 3 nieuwe kleuren … 
Limoen, Bruin en Grijs 

26 produkten, 3 nieuwe kleuren! 

Door de toevoeging van de drie nieuwe kleuren kunnen meer 
gebruikers, zelfs deze met complexe kleurcodesystemen, 
gebruikmaken van Vikan-tools. 

De kleuren limoen, bruin en grijs brengen het totale assortiment op 
12 kleuren, wat overeenkomt met alle kleuren die momenteel op de 
markt zijn. 

Vikan biedt nu het grootste aantal artikelen in het breedste 
kleurenpallet van alle leveranciers van reinigingsmateriaal voor de 
voedingssector. 

De nieuwe kleuren hebben de volgende referenties ... 
bruin +66, limoen +77, grijs +88 

Het productgamma in deze nieuwe kleuren is enkel beschikbaar 
bij bestelling per volledige verpakking 

Internet site: www.vikan.com 

Lees meer over het Vikan hygiëne systeem® op onze website www.vikan.com, 
waar u alle nodige informatie terugvindt. 

• Productomschrijving
• Technische artikelgegevens
• Opslaan & afdrukken van de technische fiche
• Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
• Migratietesten (voor bepaalde producten)
• Opslaan van foto’s in hoge & lage resolutie

28
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materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Veegborstel: 
polyester vezels 
zacht & hard - 130 x 46 x 400 mm 

levering per volledige verpakking 

3174/66 
3174/77 
3174/88 

10 

Borstel bestaande uit 2 
soorten vezels: 
• de harde vezels om

hardnekkig vuil los te 
krijgen 

• de zachte vezels vegen het 
vuil vervolgens weg 

Handveger: 
polyester vezels 
zacht- 357x 40 x 65 mm 

levering per volledige verpakking 

4587/66 
4587/77 
4587/88 

15 

Zachte borstel met 
ergonomisch handvat. 

In combinatie met het vuilblik 
ref. 5660, geschikt voor het 
opvegen van fijn stof (bv 
bloem) op werktafels en 
vloeren. 

Handveger: 
polyester vezels 
medium - 350 x 110 x 45 mm 

levering per volledige verpakking 

4589/66 
4589/77 
4589/88 

15 

Borstel met medium vezels. 

Voor het verwijderen van 
grotere deeltjes. Geschikt voor 
gebruik in vochtig milieu. 

Vuilnisblik: 
polipropyleen 
320 x 100 x 295 mm 

levering per volledige verpakking 

5660/66 
5660/77 
5660/88 

10 Vuilnisblik ergonomisch 
handvat. 

Handborstel met korte steel: 
polyester vezels 
hard - 255 x 48 x 70 mm 

levering per volledige verpakking 

4192/66 
4192/77 
4192/88 

10 

Professionele handborstel.  

Voor dagelijkse reiniging in de 
industrie, detailhandel en  
grootkeukens. 

Precisieborstel: 
polyester vezels 
extra hard - 220 x 25 x 12 mm 

levering per volledige verpakking 

4401/77 10 

Harde smalle precisieborstel 
voor reiniging van voegen en 
randen van machines, 
keukeninrichting en apparatuur. 

Handschraper: 
polipropyleen  
75 x 210 x 18 mm (3’’)  

levering per volledige verpakking 

4060/66 
4060/77 
4060/88 

25 

Met de scherpe rand kan de 
verontreiniging gemakkelijk 
worden verwijderd. 

De handschraper is in één stuk 
gegoten. 

Tankborstel: 
polyester vezels 
hard - 95 x 135 x 210mm 

levering per volledige verpakking 

7037/66 
7037/77 
7037/88 

10 Voor de reiniging van smalle 
plaatsen. 
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materiaal 
art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Schuurborstel: 
polyester vezels 
hard - 115 x 70 x 300 mm 
 

 
 
levering per volledige verpakking 
 

7060/66 
7060/77 
7060/88 

16 
Schuurborstel. 
Breed model. 

 

Hoekschrobber: 
polyester vezels 
medium - 110 x 145 x 245 mm 
 

 
 
levering per volledige verpakking 
 

7047/66 
7047/77 
7047/88 

10 

Schrobber in hoekvorm, 
speciaal voor randen, kanten, 
hoeken en moeilijk 
toegankelijke plaatsen, zoals 
onder machines en werktafels. 

 

 

Vloertrekker: 
versterkt polipropyleen 
zwart sponzig rubber 
105 x 45 x 600 mm 
 

 
 
levering per volledige verpakking 
 

7754/66 
7754/77 
7754/88 

10 

Stevige vloertrekker met lange 
levensduur.  
 
Uitstekend voor gebruik in de 
voedingsindustrie. 
 
Met inklikbaar 
cassettesysteem. 

 

Eenbladige vloerwisser: 
versterkt met glasvezel 
polipropyleen en rubber 
95 x 40 x 400 mm 
 

 
 
levering per volledige verpakking 
 

7140/66 
7140/77 
7140/88 

15 

Vloerwisser in één enkel stuk 
gegoten (fixatie en rubber) en 
blad in volledig rubber: het 
toppunt inzake hygiëne 
 
De ultrahygiënische 
vloerwisser is uitzonderlijk 
geschikt voor het droogwissen 
van natte vloeren voor het 
verwijderen van grote 
hoeveelheden vuil, want het 
concept van het eenbladig 
rubber is uiterst eenvoudig te 
reinigen  
 
Uitermate geschikt voor het 
reinigen in klinieken, groot-
keukens, voedingsindustrie, 
en hygiëne kritische sectoren 

 

Eenbladige vloerwisser: 
versterkt met glasvezel 
polipropyleen en rubber 
95 x 40 x 600 mm 
 

 
 
levering per volledige verpakking 
 

7160/66 
7160/77 
7160/88 

15 
 

Schop:  
polipropyleen 
korte steel - 1040 mm 
plat blad - 270 x 330 x 50 mm 
gewicht 1,2 kg 
 

 
 
levering per volledige verpakking 
 

5625/66 
5625/77 
5625/88 

5 

Ergonomische en hygiënische 
gegoten schoppen, 
schokbestendig, voor gebruik 
in voedingsindustrie. 

 

Steel: 
geanodiseerd aluminium 
ø 42 x 1300 mm 
 

 
 
levering per volledige verpakking 
 

2935/66 
2935/77 
2935/88 

10 

Ergonomisch verantwoorde 
steel met een goede grip, 
naadloos en afgeronde top. 
 
Geen versterkte schroeven.  
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materiaal 
art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Steel: 
geanodiseerd aluminium 
ø 42 x 1500 mm 

levering per volledige verpakking 

2937/66 
2937/77 
2937/88 

10 

Het aluminium niet in contact 
brengen met zuren of 
bleekwater. 

Steel:  
polypropyleen 
ø 34 x 1500 mm  

levering per volledige verpakking 

2962/66 
2962/77 
2962/88 

10 

Ultra hygiënische, uiterst 
stevige steel. 

Ergonomisch verantwoord 
met een goede grip, naadloos 
en afgeronde top. 

Bestand tegen agressieve 
chemicaliën - geen corrosie. 

Emmer 6 liter: 
polypropyleen – roestvrij staal 
255 x 257 x 246 mm 

levering per volledige verpakking 

5688/66 
5688/77 
5688/88 

5 

Stevige en gegradueerde 
emmer (6 liter) met veel 
extra's: maatverdeling, 
hygiënische handgreep in 
bodem, speciale schenktuit, 
rvs handgreep en een 
verstevigde bodem. 

Temp -20°C tot +100°C 

Emmerdeksel: 
polipropyleen  
295 x 15 x 253 mm 

levering per volledige verpakking 

5689/66 
5689/77 
5689/88 

5 
Emmerdeksel voor 6L-emmer 
5686 voor bescherming van de 
inhoud. 

Emmer 12 liter: 
polipropyleen - roestvrij staal 
323 x 312 x 318 mm 

levering per volledige verpakking 

5686/66 
5686/77 
5686/88 

6 

Stevige en gegradueerde 
emmer (12 liter) met veel 
extra's: maatverdeling, 
hygiënische handgreep in 
bodem, speciale schenktuit, 
rvs handgreep en een 
verstevigde bodem. 

Temp -20°C tot +100°C 

Emmerdeksel: 
polipropyleen  
373 x 25 x 310 mm 

levering per volledige verpakking 

5687/66 
5687/77 
5687/88 

6 
Emmerdeksel voor 12L-emmer 
5686 voor bescherming van de 
inhoud. 
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art N° 
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stuks 
/ doos toepassing foto 

Ophangsysteem : 
Polipropyleen, rubber 
155 x 80 x 60 mm 
1 flexibele klem & 2 haakjes 

levering per volledige verpakking 

1017/66 
1017/77 
1017/88 

5 

Full colour ophangsysteem.  
De haken zitten op een 
gemakkelijk bereikbare plaats 
op de hoeken.  

Het is mogelijk om 
• meerdere rekjes met elkaar 

te verbinden. 
• De plaats van de haakjes en

rubberen klemmen te 
wijzigen. 

Makkelijk schoon te maken 
door de onderdelen 
simpelweg te verwijderen. 

Ophangsysteem : 
Polipropyleen, rubber 
393 x 80 x 60 mm 
4 flexibele klemmen & 2 haakjes 

levering per volledige verpakking 

1018/66 
1018/77 
1018/88 

5 

Haakjes voor ophangsysteem : 
polyamide 

levering per volledige verpakking 

1016/66 
1016/77 
1016/88 

5 
4 haken en 8 pinnetjes voor de 
ophangsystemen 1017 en 
1016 

Klemmen voor ophangsysteem : 
rubber 

levering per volledige verpakking 

1019/66 
1019/77 
1019/88 

5 

4 rubber klemmen en 8 
pinnetjes voor de 
ophangsystemen 1017 en 
1016 

Rubber ring: 
per set van 5 ringen  
silicone rubber 
Ø 26 mm

levering per volledige verpakking 

9801/66 
9801/77 
9801/88 

1 
Een silicone rubber ring voor 
secundaire kleurcodering. 
Voor toepassing bij 
verschillende gebruiksplaatsen 
per afdeling. 2 afmetingen: 
• Ø 26 mm: past op alle

handgereedschap en op
stelen. 

• Ø 40 mm: past op alle
schoppen, maar ook 
bijvoorbeeld op de 
zuigmond/slang van de
stofzuiger 

Rubber ring: 
per set van 5 ringen  
silicone rubber 
Ø 40 mm

levering per volledige verpakking 

9802/66 
9802/77 
9802/88 

1 
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materiaal art N° 
Vikan 

stuks 
/ doos toepassing foto 

Vloerveger: 
polyester vezels 
zacht - 95 x 50 x 400 mm 

3171/1 
3171/2 
3171/3 
3171/4 
3171/5 
3171/6 
3171/7 
3171/8 

1 

Voor het aanvegen van allerlei 
droog vuil in high-risk 
omgevingen.  

Het speciale patroon van de 
vezelbezetting zorgt voor een 
efficiënte en effectieve reiniging. 

Vloerveger: 
polyester vezels 
medium - 95 x 50 x 400 mm 

3173/1 
3173/2 
3173/3 
3173/4 
3173/5 
3173/6 
3173/7 
3173/8 

1 

Voor het aanvegen van allerlei 
droog en vochtig vuil in high-risk 
omgevingen.  

Het speciale patroon van de 
vezelbezetting zorgt voor een 
efficiënte en effectieve reiniging 

Handborstel met korte steel: 
polyester vezels 
hard - 100 x 70 x 260 mm 

4179/1 
4179/2 
4179/3 
4179/4 
4179/5 
4179/6 
4179/7 
4179/8 

1 

Geschikt voor het schoonmaken 
van transportbanden, 
productielijnen, machines, 
oppervlakken, emmers, bakken 
en containers in high-risk 
omgevingen.  

Het speciale patroon van de 
vezelbezetting zorgt voor een 
efficiënte en effectieve reiniging. 

Handborstel met lange steel: 
polyester vezels 
hard - 140 x 70 x 395 mm 

4196/1 
4196/2 
4196/3 
4196/4 
4196/5 
4196/6 
4196/7 
4196/8 

1 

Geschikt voor het schoonmaken 
van machines, emmers, bakken 
en containers in high-risk 
omgevingen.  

Het speciale patroon van de 
vezelbezetting zorgt voor een 
efficiënte en effectieve reiniging. 

Handveger: 
polyester vezels 
zacht - 135 x 35 x 330 mm 

4581/1 
4581/2 
4581/3 
4581/4 
4581/5 
4581/6 
4581/7 
4581/8 

1 

Zeer geschikt voor het opvegen 
van droge stoffen van 
transportbanden, voedsel-
bereidingsoppervlakten, tafels 
en machines in high-risk 
omgevingen.  

Het speciale patroon van de 
vezelbezetting zorgt voor een 
efficiënte en effectieve reiniging. 

Handveger: 
polyester vezels 
medium - 135 x 35 x 330 mm 

4585/1 
4585/2 
4585/3 
4585/4 
4585/5 
4585/6 
4585/7 
4585/8 

1 

Zeer geschikt voor het opvegen 
van droge/klamvochtige stoffen 
als van transportbanden, 
voedselbereidingsoppervlakken, 
tafels en machines in high-risk 
omgevingen.  

Het speciale patroon van de 
vezelbezetting zorgt voor een 
efficiënte en effectieve reiniging. 

Vloerschrobber: 
polyester vezels 
hard - 75 x 50 x 400 mm 

7064/1 
7064/2 
7064/3 
7064/4 
7064/5 
7064/6 
7064/7 
7064/8 

1 

Bijzonder doeltreffend voor het 
verwijderen van hardnekkig vuil, 
zowel op gladde en ruwe 
oppervlakken, in high-risk 
omgevingen.  

Het speciale patroon van de 
vezelbezetting zorgt voor een 
efficiënte en effectieve 
verwijdering van hardnekkige 
vuil. 
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Detail borstel: 
polyester vezels 
zacht - 30 x 10 x 205 mm 

555130/1 
555130/2 
555130/3 
555130/4 
555130/5 
555130/6 
555130/7 
555130/8 

1 

Speciaal ontworpen voor het 
schoonmaken van smalle of 
moeilijk bereikbare, droge 
oppervlakken.  

Zeer geschikt voor gebruik in 
omgevingen waar goede 
hygiëne essentieel is, bv. in 
allergene zones. 

Kan ook gebruikt worden als 
bakkwast of glazuurborstel in de 
bakkerijsector. 
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