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Vikan
Πρωτοπόρος στα Εργαλεία Καθαρισμού

 Χρωματική κωδικοποίηση 

έως 12 χρωμάτων για να ελαχιστοποιήσετε 

την επιμόλυνση

 Πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα

 Συμμορφώνονται στους κανονισμούς 

HACCP

 Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες 

 Υγιεινός σχεδιασμός & εργονομία

 Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Η Χρωματική Κωδικοποίηση 

αποτελεί καινοτομία της Vikan!

Η χρωματική κωδικοποίηση στα εργαλεία καθαρισμού συμβάλλει στην 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιμόλυνσης των προϊόντων από τα 

μικρόβια και τα κατάλοιπα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 

αλλεργιογόνων, των χημικών ουσιών και των ξένων σωμάτων.

Λειτουργεί με την ανάθεση ενός συγκεκριμένου χρώματος εργαλείων 

καθαρισμού για χρήση σε συγκεκριμένες περιοχές ή για συγκεκριμένες 

εργασίες.
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ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ:

Η σωστή αποθήκευση των εργαλείων 

καθαρισμού μετά τη χρήση τους,

εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα υγιεινής στον χώρο

και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.

Εμποδίζεται η ανάπτυξη 

μικροοργανισμών και 

βακτηριδίων

 Καθαρίζονται εύκολα

 Στεγνώνουν γρήγορα

Στηρίγματα τοίχου
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Κουζίνα

Vikan Βουρτσάκι Detail 205mm πολύ 

σκληρό

Εύκολος καθαρισμός δυσπρόσιτων σημείων

όπως οι επίμονοι ρύποι γύρω από το νεροχύτη ή 

τον κάδο απορριμμάτων

Vikan Βούρτσα χειρός Large 200mm σκληρή

Εύκολος καθαρισμός επίμονων ρύπων λόγω των πιο 

σκληρών τριχών στο ένα άκρο της βούρτσας

Vikan Βούρτσα χειρός Small 130mm σκληρή

Κατάλληλη για τον καθαρισμό νυχιών και άλλων

μικρών επιφανειών όπως ξύλα κοπής
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Επιλέξτε το 

μέγεθος βάσει 

της επιφάνειας 

που πρέπει να 

καθαριστεί και 

του μεγέθους της 

παλάμης του 

χρήστη 

Διατίθεται και σε Medium & 

Extra Large
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Κουζίνα

Vikan Βουρτσάκι Λάντζας 280mm 

μεσαίο

Με άκρη απόξισης για επίμονους ρύπους

Vikan Βούρτσα χειρός Στρογγυλή Ø110mm

σκληρή

Εργονομικός σχεδιασμός με ανυψωμένη λαβή που 

απομακρύνει το χέρι του χρήστη από την επιφάνεια 

καθαρισμού μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού. 

Κατάλληλη για καθαρισμό των καζανιών, των δοχείων

και των κάδων

Το σχήμα της βούρτσας διευκολύνει στην άσκηση

υψηλότερης πίεσης στη βούρτσα κατά τη χρήση.

Vikan Βούρτσα χειρός Εxtra Large 240mm

πολύ σκληρή

Με έντονες γωνίες για εύκολο καθαρισμό των 

δυσπρόσιτων σημείων όπως γωνίες σε μεγάλα 

δοχεία/καζάνια 
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Κουζίνα

Vikan Βούρτσα με Κοντή Λαβή 270mm 

μεσαία

Κατάλληλη για τον καθημερινό καθαρισμό του 

εξοπλισμού, των πάγκων και των τραπεζιών. Η 

άνετη λαβή επιτρέπει στο χρήστη να τη 

χρησιμοποιεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Vikan Λάστιχο Επιφανειών 245mm

Έχει μονή λεπίδα χωρίς ενώσεις για υψηλά επίπεδα 

υγιεινής και είναι ιδανικό για την απομάκρυνση νερού 

και υπολειμμάτων τροφίμων από τις επιφάνειες 

παρασκευής τροφίμων

Vikan Ξύστρα Χειρός Εύκαμπτη 165mm με 

3 πλευρές απόξεσης

Κατάλληλη για κοπή ζύμης & καθαρισμό πάγκων 

εργασίας και δοχείων
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Κουζίνα

Vikan Βούρτσα High-Low

265mm μεσαία

Εύκολος καθαρισμός των δαπέδων, 

των τοίχων και της σύνδεσής τους.

Ιδανική και για τον καθαρισμό των 

δεξαμενών & των αποχετεύσεων.

Vikan Βούρτσα Crevice 225mm 

πολύ σκληρή

Εύκολος καθαρισμός των αρμών και 

άλλων δυσπρόσιτων σημείων λόγω 

του σχεδιασμού της λαβής που 

επιτρέπει την κλίση δεξιά - αριστερά 

(180°)

Vikan Λάστιχο Δαπέδου Διπλό

605mm

Διπλό λάστιχο για εξαιρετικό 

καθαριστικό αποτέλεσμα

* Το λάστιχο διατίθεται και ως 

ξεχωριστός κωδικός

5906

44 45 46 47 51 524948 50 5906 23 24 25 2726

5907

49 50 51 52 56 575453 55

Vikan Σκούπα 410mm με 2 διαφορετικές 

πλευρές: μαλακή & σκληρή

Αποτελεσματικός καθαρισμός των δαπέδων. 

Μαλακή πλευρά για το σκούπισμα των 

λεπτών σωματιδίων, όπως σκόνη και 

αλεύρι και σκληρή πλευρά για τους πιο 

επίμονους ρύπους, όπως λεκέδες από 

λάδια.
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 Εξειδικευμένα εργαλεία 

καθαρισμού για εύκολο 

και γρήγορο καθαρισμό

 Αντέχουν σε υψηλές 

θερμοκρασίες, ώστε να 

είναι εφικτή η 

αποστείρωση σε κλίβανο 

(έως 121C°).

 Χρωματική 

κωδικοποίηση για να 

ελαχιστοποιήσετε την 

επιμόλυνση

Vikan Βουρτσάκι Detail 205mm πολύ σκληρό

Εύκολος καθαρισμός δυσπρόσιτων σημείων πχ. 

επίμονοι ρύποι γύρω από τον νιπτήρα

Vikan Λάστιχο Επιφανειών 245mm

Κατάλληλο για την απομάκρυνση νερού από γυάλινες επιφάνειες 

Πχ. καμπίνα ντουζιέρας

Vikan Βούρτσα 270mm με λαβή σκληρή

Κατάλληλη για τρίψιμο επίμονων ρύπων πχ. αντηλιακών, 

υπολειμμάτων σαπουνιού

Vikan Βούρτσα Δαπέδου Waterfed 270mm πολύ σκληρή

Κατάλληλη για τρίψιμο επίμονων ρύπων πχ. αντηλιακών

Vikan Βούρτσα Crevice 225mm πολύ σκληρή

Κατάλληλη για τον καθαρισμό των αρμών
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Housekeeping


