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V katalogu, který je před Vámi, nabízíme ucelený sortiment nástrojů 

a potřeb pro úklid ve výrobních prostorách potravinářských provo-

zů. Snažili jsme se o uvedení kompaktní nabídky veškerých potřeb, 

které jsou třeba k čištění a sanitaci, případně přímo konkrétním 

výrobním postupům. K prodávaným artiklům nabízíme poradenství, 

své načerpané zkušenosti a doporučení. Rádi Váš provoz navštíví-

me, poradíme, případně přímo doporučíme nejvhodnější skladbu 

nástrojů právě pro Vaši fi rmu.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, pro všechny artikly platí 

bezpodmínečné použití ve veškerých provozech potravinářského 

průmyslu. Uvedené artikly splňují kritéria HACCP, certifi kací BRC, 

IFS případně jiných. Specifi kace artiklů a prohlášení o shodách 

s příslušnými směrnicemi dodáme na vyžádání.
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Ruční kartáč

Malý ruční kartáč

Ruční kartáč XL

Ruční kartáč 

kulatý

Ruční kartáč

Rozměry: 

70 x 40 x 260 mm  

Délka vláken: 22 mm           

Tvrdost: střední                    

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

60 x 70 x 200 mm 

Délka vláken: 36 mm                 

Tvrdost: tvrdý                  

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

45 x 50 x 165 mm  

Délka vláken: 20 mm         

Tvrdost: střední                   

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

60 x 110 x 240 mm 

Délka vláken: 33 mm             

Tvrdost: velmi tvrdý                   

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

110 x 110 x 110 mm 

Délka vláken: 44 mm          

Tvrdost: tvrdý                   

Teplota při použití: 

- 20 až + 80°C

Rozměry: 

40 x 35 x 165 mm 

Délka vláken: 18 mm

Tvrdost: tvrdý                   

Teplota při použití: +80°C

3088

3890

3587

3892

3885

3950

Malý kartáč 

s rukojetí

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Ergonomický ruční 

kartáč

Glazurovací 

kartáč

Ergonomický ruční 

kartáč 

Kartáč s dlouhou 

rukojetí

Ruční kartáč 

ULTRA SAFE

Ruční kartáč na 

kutrové nože

Rozměry: 

110 x 105 x 330 mm 

Délka vláken: 50 mm           

Trvdost: měkký                

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

80 x 70 x 415 mm

Délka vláken: 60 mm      

Tvrdost: měkký                    

Teplota při použití: 

-20 až +80°C 

Rozměry:

110 x 95 x 330 mm 

Délka vláken: 35 mm 

Tvrdost: tvrdý                    

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

80 x 70 x 415 mm 

Délka vláken: 36 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

100 x 70 x 260 mm 

Délka vláken: 37 mm 

Trvdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

145 x 145 x 500 mm

Délka vláken: 40 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

4167

4181

4169

4182

4179

4184
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Kartáč s dlouhou rukojetí

Rozměry:

75 x 71 x 415 mm 

Délka vláken: 36 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

85 x 70 x 270 mm 

Délka vláken: 36 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

4186

Ruční kartáč s krátkou rukojetí

Rozměry:

85 x 70 x 270 mm

Délka vláken: 36 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

4190

Ruční kartáč s krátkou rukojetí

4192

Ruční kartáč s krátkou rukojetí

Rozměry:

85 x 70 x 270 mm

Délka vláken: 40 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití:

-20 až +80°C

4194

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Ruční kartáč s krátkou rukojetí

Rozměry: 70 x 20 x 300 mm  

Délka vláken: 33 mm

Tvrdost: velmi tvrdý 

Teplota při použití: 

- 20 až +80°C

Rozměry: 

55 x 60 x 280 mm

Délka vláken: 23 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

65 x 25 x 290 mm

Délka vláken: 24 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití:

-20 až +80°C

4195

4237

4287

4196

Ruční kartáč ULTRA SAFE

Rozměry: 

140 x 70 x 395 mm 

Délka vláken: 37 mm

Trvdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Kartáč na nádobí, střední

Malý kartáč na nádobí, střední
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Kartáč s kovovým vláknem

Rozměry: 

65 x 30 x 290 mm

Délka vláken: 25 mm

Tvrdost: tvrdý (kovový)

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

135 x 35 x 330 mm

Délka vláken: 57 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

4288

Malý kompaktní ruční kartáč

Rozměry: 

40 x 20 x 205 mm

Délka vláken: 15 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

4401

Ruční smetáček ULTRA SAFE

4581

Ruční kartáč

Rozměry:

100 x 31 x 300 mm

Délka vláken: 60 mm  

Tvrdost: měkký

Teplota při čištění: 

-20 až +80°C

4582

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN



9

Ruční smetáček ULTRA SAFE

Rozměry:

135 x 35 x 330 mm

Délka vláken: 57 mm

Tvrdost: střední

Teplota při čištění:

-20 až +80°C

Rozměry:

110 x 35 x 330 mm

Délka vláken: 50 mm

Tvrdost: střední

Teplota při čištění:

-20 až +100°C

Rozměry: 

55 x 65 x 150 mm

Délka vláken: 20 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

4585

4589

4753

4587

Ruční smeták

Rozměry: 

110 x 35 x 330 mm

Délka vláken: 50 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při čištění: 

-20 až +100°C

Ruční smeták

Kartáč na drhnutí
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Sada kartáčků na 

poháry a shakery

Kartáč na trubky pro 

ohebnou tyč ø 60

Spirálový kartáč, 

tvrdý, Ø 15 mm

Sada kartáčků na 

poháry a shakery

Kartáč na trubky, 

tvrdý, Ø 55 mm

Rozměry: 

12 x 12 x 200 mm 

Délka vláken: 5 mm                       

Tvrdost: střední                   

Teplota při použití: 

- 20 až +80°C

Pro použití s 5346, 

5351, 5352

Rozměry: 

100 x 260 x 500 mm

Délka vláken: různá

Tvrdost: střední               

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 60 x 65 x 200 mm 

Délka vláken: 28 mm                    

Tvrdost: střední                     

Teplota při použití:

 - 20 až +80°C

Pro použití s 5346, 

5351, 5352

Rozměry: 

22 x 22 x 310 mm

Délka vláken: 5 mm  

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

105 x 105 x 490 mm   

Délka vláken: různá            

Tvrdost: různá                       

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

60 x 96 x 275 mm

Délka vláken: 55 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

5354

5358

5356

5360

5357

5361

Kartáč na trubky pro 

ohebnou tyč ø 12

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Sada 3ks kartáčků,                   

ø 2, ø 5, ø 6 mm

Kartáč na trubky 

pro ohebnou tyč, 

Ø 40 mm

Kartáč na trubky, 

střední, ø 9 mm 

Kartáč na trubky,         

Ø 60 mm

Kartáč na trubky pro 

ohebnou tyč, ø 20 mm 

Kartáč na čištění 

trubek z vnějšku

Rozměry: 

150 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

20 x 40 x 200 mm

Tvrdost: střední                 

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Pro použití s 5346, 

5351, 5352

Rozměry: 

23 x 23 x 375 mm

Tvrdost: střední                      

Teplota při použití: +80°C

Rozměry: 

60 x 65 x 510 mm

Délka vláken: 27 mm   

Tvrdost: střední                  

Teplota při použití: 

- 20 až +80°C

Rozměry: 

20 x 20 x 200 mm 

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Pro použití s 5346, 

5351, 5352

Rozměry: 

170 x 230 x 530 mm

Délka vláken: 55 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

5362

5368

5363

5370

5365

5371
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Kartáč na čištění trubek z vnějšku, střední

Rozměry: 

55 x 200 x 360 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80 °C

Rozměry: 

22 x 22 x 480 mm

Délka vláken: 3 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití:

 -20 až +80°C

5372

Kartáč na čištění trubek, z vnějsku, střední

Rozměry: 

120 x 190 x 510 mm

Délka vláken: 25 mm   

Tvrdost: střední              

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

5374

Kartáč na trubky, ø 10 mm

5375

Kartáč na trubky, střední, Ø 20 mm

Rozměry: 

25 x 25 x 500 mm

Délka vláken: 9 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

- 20 až +80°C

5376

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Kartáč na trubky, tvrdý, Ø 40 mm

Rozměry: 40 x 40 x 510 mm

Délka vláken: 17 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

100 x 100 x 170 mm

Délka vláken: 37 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití:

 -20 až +80°C

Rozměry: 

90 x 90 x 160 mm

Délka vláken: 30 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

5378

5380103

5380175

5379

Kartáč na trubky, střední, Ø 50 mm

Rozměry: 50 x 50 x 510 mm

Délka vláken: 23 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 103 mm

Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 175 mm
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Kartáč na trubky na násadu, tvrdý, Ø 50 mm

Rozměry:

50 x 140 x Ø50 mm

Délka vláken: 10 mm 

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

80 x 155 x Ø77 mm

Délka vláken: 24 mm 

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

538050

Kartáč na trubky na násadu, tvrdý, Ø 63 mm

Rozměry: 

65 x 145 x Ø63 mm                                      

Délka vláken: 11 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

538063

538077

538090

Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 77 mm

Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 90 mm

Rozměry: 

90 x 160 x Ø 90 mm

Délka vláken: 30 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Rozměry: 

92 x 200 x Ø 90 mm                                 

Délka vláken: 100 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Pro použití s 5346, 

5351, 5352

Rozměry: 

40 x 50 x 130 mm

Délka vláken: 17 mm 

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

115 x 130 x 130 mm              

Délka vláken: 33 mm           

Tvrdost: střední                  

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

5391

6440

7035

538190

Kartáč na trubky s rukojetí, středně tvrdý

Rozměry: 

90 x 430 x Ø 90 mm                                 

Délka vláken: 32 mm

Tvrdost: středně tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Kartáč na trubky, střední, Ø 90 mm

Kartáček na nehty

Cylindrický kartáč, střední, Ø 130 mm
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Kartáč na nádrže, tvrdý

Rozměry: 

100 x 130 x 205 mm

Délka vláken: 40 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

270 x 40 x 290 mm

Délka vláken: 170 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

7037

Kartáč na nádrže, střední

Rozměry: 

100 x 130 x 205 mm

Délka vláken: 40 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +60°C

7039

2914

2915

Smeták do úhlu, tvrdý, 290 mm

Smeták tvrdý, 330 mm

Rozměry:

170 x 100 x 330 mm

Délka vláken: 109 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Rozměry: 

175 x 35 x 260 mm

Délka vláken: 75 mm

Tvrdost: měkký/tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

140 x 60 x 310 mm

Délka vláken: 78 mm   

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

95 x 50 x 400 mm

Délka vláken: 54 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +80°C 

3104

3166

3171

2920

Smeták tvrdý, 530 mm

Rozměry: 

175 x 90 x 530 mm

Délka vláken:109 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Smeták měkký, 260 mm

Smeták, střední s přímou objímkou, 310 mm

Podlahový smeták, ULTRA SAFE, měkký, 400 mm

17
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Podlahový smeták, ULTRA SAFE, střední, 400 mm

Rozměry: 

95 x 50 x 400 mm

Délka vláken: 54 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C  

Rozměry: 

130 x 65 x 410 mm

Délka vláken: 60 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +40°C

3173

Podlahový smeták, měkký/tvrdý, 410 mm

Rozměry:

120 x 90 x 410 mm

Délka vláken: 52 mm

Tvrdost: měkký/tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C  

3174

3178

3179

Podlahový smeták, měkký,  410 mm

Podlahový smeták, měkký,  410 mm

Rozměry: 

130 x 65 x 410 mm

Délka vláken: 52 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Rozměry: 

125 x 65 x 610 mm

Délka vláken: 56 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

90 x 35 x 225 mm

Délka vláken: 40 mm

Tvrdost: extra tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

105 x 80 x 245 mm

Délka vláken: 36 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

3199

7040

7044

3194

Podlahový smeták, měkký/tvrdý, 610 mm

Rozměry: 

125 x 70 x 610 mm

Délka vláken: 60 mm

Tvrdost: měkký/tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Podlahový smeták, měkký, 610 mm

Úzký kartáč, extra tvrdý, 225 mm

Dvoufázový kartáč na podlahy, tvrdý, 245 mm
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Kartáč se zahnutou konstrukcí, střední, 265 mm

Rozměry: 

100 x 150 x 265 mm

Délka vláken: 41 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

115 x 80 x 470 mm

Délka vláken: 45 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

7047

Kartáč na podlahy, tvrdý, 305 mm

Rozměry: 

110 x 85 x 305 mm

Délka vláken: 46 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

7060

7062

7064

Kartáč na podlahy, tvrdý, 470 mm

Podlahový smeták, ULTRA SAFE, tvrdý, 400 mm

Rozměry: 

75 x 50 x 400 mm

Délka vláken: 37 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C 

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Rozměry: 

130 x 90 x 300 mm

Délka vláken: 60 mm

Tvrdost: střední 

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

95 x 75 x 270 mm

Délka vláken: 24 mm

Tvrdost: velmi tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

100 x 75 x 270 mm

Délka vláken: 32 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

7068

7041

7043

7066

Podlahový smeták, měkký, 300 mm

Rozměry: 

125 x 85 x 300 mm

Délka vláken: 58 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +40°C

Podlahový smeták, střední, 300 mm

Průtočný kartáč na podlahy, tvrdý, 270 mm

Průtočný kartáč na podlahy, střední, 270 mm

21
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Průtočný kartáč, tvrdý

Rozměry: 

95 x 45 x 355 mm

Délka vláken: 25 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +40°C

Rozměry: 

145 x 130 x 240 mm

Délka vláken: 44 mm

Tvrdost: měkká

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

7056

Průtočný kartáč s rychlospojkou

Rozměry: 

105 x 50 x 330 mm

Délka vláken: 25 mm

Tvrdost: tvrdý

Teplota při použití: 

-20 až +40°C

7056Q

7067

4051

Úhlově nastavitelný kartáč, průtočný

Ruční stěrka, pružná, 165 mmmm

Rozměry: 

92 x 2 x 165 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Rozměry: 

104 x 50 x 245 mm

Materiál: polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

90 x 80 x 400 mm

Materiál: 

polypropylen, guma                                

Teplota při použití: 

-20 až +50°C

Rozměry: 

85 x 75 x 500 mm 

Materiál: 

polypropylen, guma                                

Teplota při použití: 

-20 až +50°C

7125

7140

7150

405199

Ruční stěrka, pružná, detekovatelná, 165 mm

Rozměry: 

92 x 2 x 165 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Stěrka s jednoduchou čepelí, 245 mm

Stěrka s jednoduchou čepelí, 400 mm

Stěrka s jednoduchou čepelí, 500 mm
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Stěrka s jednoduchou čepelí, 600 mm

Rozměry:

95 x 80 x 600 mm 

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +50°C

Rozměry:

95 x 70 x 250 mm 

Materiál: 

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +50°C

7160

Stěrka s jednoduchou čepelí, 700 mm

Rozměry:

85 x 70 x 700 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +50°C

7170

7711

7712

2C ruční stěrka s dvojitou čepelí, 250 mm

2C stěrka s dvojitou čepelí, 405 mm

Rozměry:

105 x 70 x 405 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +50°C    

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Rozměry:

110 x 80 x 605 mm 

Materiál: 

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +50°C 

Rozměry: 

110 x 80 x 700 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +50°C 

Rozměry:

80 x 130 x 400 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

7714

7715

7716

7713

2C stěrka s dvojitou čepelí, 505 mm

Rozměry:

100 x 70 x 505 mm 

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +50°C

2C stěrka s dvojitou čepelí, 605 mm 

2C stěrka s dvojitou čepelí, 700 mm

Stěrka na kondenzát, 400 mm
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2C stěrka s dvojitou čepelí a otočnou objímkou, 405 mm

Rozměry:

75 x 100 x 405 mm 

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +50°C 

Rozměry:

70 x 100 x 600 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +50°C

7722

2C stěrka s dvojitou čepelí a otočnou objímkou, 505 mm

Rozměry:

70 x 105 x 505 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-20 až +50°C 

7723

7724

2C stěrka s dvojitou čepelí a otočnou objímkou, 600 mm

m
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Rozměry:

45 x 30 x 400 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-30 až +50°C

Rozměry:

45 x 25 x 500 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-30 až +50°C

Rozměry:

45 x 25 x 600 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-30 až +50°C

7732

7733

7734

7731

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 250 mm

Rozměry:

45 x 25 x 250 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-30 až +50°C

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 400 mm

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 500 mm

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 600 mm
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Náhradní pryž pro 2C stěrku, 700 mm

Rozměry:

45 x 25 x 700 mm

Materiál:

polypropylen, guma

Teplota při použití: 

-30 až +50°C

Rozměry:

110 x 90 x 400 mm

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Teplota při použití: 

-20 až +80°C     

7735

Klasická ruční stěrka, 250 mm

Rozměry:

110 x 70 x 250 mm

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Teplota při použití: 

-20 až +80°C     

7751

7752

7753

Klasická stěrka, 400 mm

Klasická stěrka, 500 mm

Rozměry:

115 x 70 x 500 mm

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Rozměry:

110 x 80 x 700 mm

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

75 x 110 x 400 mm 

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Teplota při použití: 

-20 až +80°C 

Rozměry:

75 x 110 x 500 mm

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Teplota při použití: 

-20 až +80°C 

7755

7762

7763

7754

Klasická stěrka, 600 mm

Rozměry:

115 x 85 x 600 mm

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Klasická stěrka, 700 mm

Klasická stěrka s otočnou objímkou, 400 mm

Klasická stěrka s otočnou objímkou, 500 mm

29
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Klasická stěrka s otočnou objímkou, 600 mm

Rozměry:

75 x 100 x 600 mm

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Teplota při použití: 

-20 až +80°C 

Rozměry: 

45 x 30 x 250 mm

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Stěrka: 7751

Teplota při čištění: 

90°C

7764

Klasická stěrka s otočnou objímkou, 700 mm

Rozměry:

75 x 100 x 700 mm

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Teplota při použití: 

-20 až +80°C    

7765

7771

7772

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 250 mm

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 400 mm

Rozměry:

45 x 30 x 400 mm 

Materiál: polypropylen, 

pěn. pryž

Stěrka: 7752, 7762

Teplota při čištění: 90°C

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Rozměry:

45 x 30 x 600 mm

Materiál:

polypropylen, pěn. pryž

Stěrka: 7754, 7764

Teplota při čištění: 90°C

Rozměry: 

45 x 30 x 700 mm

Materiál: 

polypropylen, pěn. pryž

Stěrka: 7755, 7765

Teplota při čištění: 90°C

7774

7775

7773

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 500 mm

Rozměry: 

45 x 30 x 500 mm

Materiál: polypropylen, 

pěn. pryž

Stěrka: 7753, 7763

Teplota při čištění: 90°C

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 600 mm

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 700 mm

500 mm
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Ruční špachtle, 

nerez, 50 mm

Špachtle s pružným 

nerezovým nožem

Ruční špachtle, 

nerez, 100 mm

Pružná špachtle

Ruční špachtle/

násada nerez, 

50 mm

Rozměry:

30 x 175 x 260 mm

Materiál: 

polypropylen, nerez

Teplota při použití: 

-20 až +170°C

Rozměry: 

235 x 22 x 50 mm

Materiál: 

polypropylen, nerez

Teplota při použití: 

-20 až +200°C

Rozměry: 

175 x 40 x 260 mm 

Materiál: 

polypropylen, nerez

Teplota při použití: 

-20 až +170°C

Rozměry: 

235 x 22 x 100 mm

Materiál: 

polypropylen, nerez

Teplota při použití: 

-20 až +200°C

Rozměry: 

240 x 33 x 270 mm 

Materiál: polyamid 

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

205 x 32 x 50 mm

Materiál: 

polypropylen, nerez

Teplota při použití: 

-20 až +200°C

2910

4008

2911

4009

2912

4010

Stolní a podlahová 

špachtle
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Ruční špachtle/násada 

nerez, 100 mm

Ruční špachtle, 

nylon, 105 mm

Ruční špachtle/

násada nylon, 

100 mm

Ruční špachtle 

jednolitá, 75 mm

Ruční špachtle nylon, 

100 mm

Ruční špachtle 

jednolitá, 

detekovatelná 75 mm

Rozměry: 

205 x 32 x 100 mm 

Materiál: 

polypropylen, nerez

Teplota při použití: 

-20 až +200°C

Rozměry: 

240 x 60 x 105 mm 

Materiál: 

polypropylen, polyamid

Teplota při použití: 

-20 až +175°C

Rozměry: 

205 x 32 x 100 mm 

Materiál: nylon 

Teplota při použití: 

-20 až +175°C

Rozměry:

210 x 18 x 75 mm 

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

235 x 20 x 100 mm 

Materiál: nylon 

Teplota při použití: 

-20 až + 175°C

Rozměry: 

210 x 18 x 75 mm 

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

4011

4055

4012

4060

4013

406099
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Lopata velká, 

1310 mm

Ruční špachtle jednolitá, 

detekovatelná,102 mm

Lopata s otvory, 

1145 mm

Lopata velká, 

1140 mm

Lopata s otvory, 

1305 mm

Rozměry:

210 x 18 x 102 mm 

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

225 x 345 x 1310 mm 

Materiál: polypropylen 

Plocha lopaty: 

380 x 340 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

210 x 18 x 102 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

220 x 350 x 1145 mm

Materiál: polypropylen

Plocha lopaty: 

380 x 340 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

215 x 345 x 1140 mm

Materiál: polypropylen

Plocha lopaty: 

380 x 340 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

220 x 350 x 1305 mm

Materiál: polypropylen

Plocha lopaty: 

380 x 340 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

4061

5601

406199

5603

5600

5604

Ruční špachtle 

jednolitá,102 mm
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Lopata, 1110 mm

Lopata D úchyt, 

malá pracovní 

plocha, 1040 mm

Lopata, 1280 mm

Lopata T úchyt, 

malá pracovní 

plocha, 1035 mm

Lopata D úchyt,

1035 mm

Lopata D úchyt, malá 

pracovní plocha, 1040 

mm, detekovatelná

Rozměry: 

195 x 271 x 1110 mm

Materiál: polypropylen      

Plocha lopaty: 

340 x 270 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

120 x 271 x 1040 mm

Materiál: polypropylen

Plocha lopaty: 

327 x 271 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

200 x 271 x 1280 mm

Materiál: polypropylen

Plocha lopaty:

340 x 270 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

120 x 172 x 1035 mm

Materiál: polypropylen

Plocha lopaty: 

327 x 271 mm

Teplota při použití: 

- 20 až +100°C 

Rozměry:

140 x 346 x 1035 mm

Materiál: polypropylen

Plocha lopaty:

379 x 345 mm 

Teplota při použití: 

-20 až +100°C 

Rozměry:

120 x 271 x 1040 mm

Materiál: polypropylen

Plocha lopaty: 

327 x 271 mm 

5610

5625

5611

5631

5623

562599
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Malá ruční 

lopatka, 550 mm

Ruční lopatka, 

velká,160mm

Malá ruční 

lopatka, 550 mm, 

detekovatelná

Ruční lopatka, velká, 

detekovatelná

Ruční lopatka, 

střední, 340 mm

Rozměry: 

100 x 295 x 330 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

110 x 275 x 550 mm

Materiál: polypropylen 

Plocha: 327 x 271 mm 

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry

130 x 370 x 160 mm

Materiál: polypropylen

Objem: 2 litry

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

110 x 275 x 550 mm

Materiál: polypropylen

Plocha: 327 x 271 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

130 x 370 x 160 mm

Materiál: polypropylen 

Objem: 2 litry

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

110 x 120 x 340 mm

Materiál: polypropylen 

Objem: 1 litr

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

5660

5673

5670

567399

567099

5675

Lopatka na smetí
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Ruční lopatka, střední,        

340 mm, detekovatelná

Kulatá naběračka, 

1 litr

Ruční lopatka, malá, 

300 mm 

Kulatá naběračka, 

2 litry

Ruční lopatka, malá, 

300 mm, detekovatelná

Teleskopická násada, 

hliník, 1305 mm

Rozměry:

110 x 120 x 340 mm

Materiál: polypropylen 

Objem: 1 litr

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

95x155x295 mm

Materiál: polypropylen

Objem: 1 litr

Teplota při použití: 

-20 až + 100°C

Rozměry:

80 x 95 x 300 mm

Materiál: polypropylen

Objem: 0,5 litru

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

115 x 195 x 330 mm

Materiál: polypropylen

Objem: 2 litry

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

80 x 95 x 300 mm

Materiál: polypropylen

Objem: 0,5 litru

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

32 x 32 x 1305 mm

Materiál: 

polypropylen, hliník 

Průměr: 32 mm

567599

5681

5677

5682

567799

2925
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Ergonomická násada, 

hliník 1510 mm

Krátká násada, 160 mm

Ergonomická násada, 

nerez, 1510 mm

Ergonomická násada, 

hliník 1310 mm

Ergonomická násada, 

hliník, 1260 mm 

Rozměry:

25 x 25 x 1050 mm

Materiál:

polypropylen, hliník 

Průměr: 25 mm 

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

31 x 31 x 1510 mm

Materiál:

polypropylen, hliník

Průměr: 31 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

30 x 30 x 160 mm

Materiál: polypropylen

Průměr: 28 mm

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

31 x 31 x 1510 mm

Materiál: polypropylen, 

nerez, Průměr: 31 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

31 x 31 x 1310 mm

Materiál: 

polypropylen, hliník

Průměr: 31 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

25 x 25 x 1260 mm

Materiál: 

polypropylen, hliník, 

Průměr: 25 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

2933

2937

2934

2939

2935

2958

Hliníková násada, 

1050 mm
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Ergonomická násada, 

hliník, 1460 mm 

Vysoce hygienická 

násada, 1700mm

Vysoce hygienická 

násada, 1300mm

Teleskopická 

průtočná násada, 

hliník 1615-2780 mm

Vysoce hygienická 

násada, 1500mm

Teleskopická průtočná 

násada s rychlospojkou, 

hliník, 1600-2780 mm

Rozměry:

25 x 25 x 1460 mm

Materiál: 

polypropylen, hliník

Průměr: 25 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Materiál: polypropylen

Průměr: 34 mm

Teplota při použití: 

-20 až +40°C

Materiál: polypropylen 

Průměr: 34 mm 

Teplota při použití: 

-20 až +40°C

Rozměry: 

32 x 32 x 1615 mm 

Materiál: 

polypropylen, hliník

Průměr: 32 mm

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Materiál: polypropylen

Průměr: 34 mm 

Teplota při použití: 

-20 až +40°C

Rozměry: 

32 x 32 x 1600 mm

Materiál:

polypropylen, hliník 

Průměr: 32 mm

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

2959

2964

2960

2973

2962

2973Q
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Teleskopická násada, 

laminát,

2195-5810 mm, šedá

Teleskopická násada, 

laminát, 1880-6000 mm, 

šedá 

Ergonomická násada, 

650 mm

Teleskopická násada, 

laminát, 1925-6000 mm, 

šedá

Ergonomická násada, 

hliník, 1260 mm 

Rozměry:

32 x 32 x 1575 mm

Materiál:

polypropylen, hliník

Průměr: 32 mm

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

37 x 37 x 2195 mm

Materiál:

polypropylen, laminát, 

Průměr: 37 mm

Teplota při použití: +80°C

Rozměry:

34 x 34 x 1880 mm

Materiál: 

polypropylen, laminát

Průměr: 34 mm

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

31 x 31 x 650 mm

Materiál:

polypropylen, hliník

Průměr: 31 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

34 x 34 x 1925 mm

Materiál:

polypropylen, laminát, 

Průměr: 34 mm

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

31 x 31x 1025 mm

Materiál: 

polypropylen, nerez 

Průměr: 31 mm

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

2975

2979 2977

2981

2977Q

2983

Ergonomická teles. 

násada, 1575-2780 

mm
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Průtočná násada, 

hliník, 1565 mm

Ohebná tyč, 

nerez, 755 mm

Průtočná násada s 

rychlospojkou, hliník, 

1540 mm

Nylonová ohebná tyč,

1505 mm

Ohebná prodlužující tyč, 

nerez, 785 mm

Adaptér, 85 mm

Rozměry:

31 x 31 x 1565 mm

Materiál: 

polypropylen, hliník

Průměr: 31 mm

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

5 x 5 x 755 mm

Materiál: 

polypropylen, nerez

Průměr: 5 mm

Pro použití s 5354, 5356, 

5368, 5391

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

31 x 31 x 1540 mm

Materiál:

polypropylen, hliník

Průměr: 31 mm

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

6 x 6 x 1505 mm

Materiál:

polypropylen, polyamid, 

nerez Průměr: 6 mm

Pro použití s 5354, 5356, 

5368, 5391

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

5 x 5 x 785 mm

Materiál: nerez

Průměr: 5 mm

Pro použití s 5354, 5356, 

5368, 5391

Teplota při použití: 

+5 až +100°C

Průměr: 85 mm

Materiál: polypropylen

2991

5351

2991Q

5352

5346

2995



42

Pad, tvrdý, 245 mm

Držák padu na násadu, 

235 mm

Pad, střední, 245 mm

Držák na pady, ruční,           

235 mm

Pad, měkký, 245 mm

Rozměry: 

47 x 52 x 395 mm

Délka vláken: 46 mm

Tvrdost: střední

Teplota při použití: 

-20 až +100°C  

Rozměry: 

25 x 115 x 245 mm

Materiál: směs polyesteru

Rozměry: 

75 x 100 x 235 mm

Materiál:

polypropylen, nerez, nylon

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

25 x 115 x 245 mm

Materiál: směs polyesteru

Rozměry:

80 x 100 x 235 mm

Materiál:

polypropylen, nerez, nylon

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

25 x 115 x 245 mm

Materiál: směs polyesteru

3002

5523

5500

5524

5510

5525

Kartáč na topinkovače, 

2ks, střední, 395 mm

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Cukrářský štětec, 

měkký, 30 mm

Ultra Safe, 

kartáček měkký

Cukrářský štětec, 50 mm

Kbelík, 6l

Cukrářský štětec, 70 mm

Víko na kbelík, 6l

Rozměry:

190 x 10 x 30 mm

Délka vláken: 45 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +40°C

Rozměry:

10 x 30 x 205 mm

Délka vláken: 57 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry:

190 x 11 x 50 mm

Délka vláken: 45 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +40°C

Rozměry: 

258 x 270 x 260 mm

Materiál: 

polypropylen, nerez

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry:

195 x 12 x 70 mm

Délka vláken: 45 mm

Tvrdost: měkký

Teplota při použití: 

-20 až +40°C

Rozměry: 

20 x 250 x 295 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

555030

555130

555050

5688

555070

5689
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Hygienické hrábě, 

205 mm

Víko na kbelík, 12 l 

Kbelík, 20l

Hygienické vidle, 

1275 mm

Víko na kbelík, 20 l 

e, 

Rozměry: 

330 x 330 x 325 mm 

Materiál: 

polypropylen, nerez

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

230 x 210 x 205 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

40 x 310 x 365 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

470 x 470 x 380 mm 

Materiál: 

polypropylen, nerez

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

120 x 265 x 1275 mm 

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

40 x 310 x 365 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

5686

5691

5687

5692

5690

5693

Kbelík, 12l

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Nástěnný věšák na 

kbelíky, nerez, 370 mm 

Vařečka, dlouhá 

rukojeť, malá 

plocha, 1200 mm

Vařečka, krátká rukojeť, 

malá plocha, 890 mm

Veslovitá stěrka, 

nylon, 220 mm

Vařečka, dlouhá rukojeť, 

velká plocha, 1190 mm

Vařečka, dlouhá rukojeť, 

velká plocha, děrovaná, 

1200 mm

Rozměry: 

50 x 80 x 370 mm

Materiál: nerez

Použitelné s produkty: 

5686 a 5688

Rozměry: 

33 x 163 x 1200 mm 

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

33 x 160 x 890 mm

Materiál: polyamid

Teplota při použití: 

-20 až +175°C

Rozměry: 

33 x 115 x 220 mm

Materiál: polyamid, nylon 

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

33 x 185 x 1190 mm

Materiál: polyamid

Teplota při použití: 

-20 až +175°C

Rozměry: 

37 x 163 x 1200 mm 

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

16200

7010

7007

7011

7009

7012
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Nástěnný věšák, 

240 mm

Veslovitá stěrka, 

polyetylen 220 mm

Nástěnný věšák, 

nerez, 85 mm

Uzavřená lopatka 

s koštětem

Nástěnný věšák, 

nerez, 320 mm

Rozměry: 

37 x 163 x 1200 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

60 x 170 x 240 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

220 x 33 x 115 mm

Materiál: polyethylen

Teplota při použití: 

-20 až +70°C

Rozměry: 

55 x 65 x 85 mm

Materiál: nerez

Rozměry: 

240 x 370 x 1170 mm

Materiál: 

polypropylen, polyester, 

nerez, hliník

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

Rozměry: 

65 x 80 x 320 mm

Materiál: nerez

701299

0615

7013

0616

5661

0617

Vařečka, dlouhá rukojeť, 

velká plocha, děrovaná, 

detekovatelná, 1200 

mm

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Spojka ke kohoutu

Nástěnný věšák 

na 1-3 produkty, 

160 mm

Nástěnný věšák, nerez, 

470 mm

Nástěnný věšák 

na 4-6 produktů, 

395 mm

Háčky pro věšák, 1017 

a 1018, 4 ks, 140 mm

Pryžové svorky pro 

věšák 1017 a 1018, 4 ks, 

120 mm 

Rozměry:

40 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Teplota při použití: 

-30 až +40°C

Maximální tlak: 25 barů

Rozměry: 

60 x 80 x 160 mm 

Materiál: polypropylen, pryž

Teplota při použití: 

-10 až +80°C

Rozměry: 

60 x 80 x 470 mm

Materiál: nerez

Rozměry: 

60 x 80 x 395 mm

Materiál: polypropylen, pryž

Teplota při použití: 

-10 až +80°C

Rozměry: 35 x 80 x 140 mm

Materiál: polyamid

Teplota při použití: 

-10 až +80°C

Rozměry:

20 x 80 x 120 mm

Materiál: pryž

Teplota při použití: 

-20 až +80°C

0700

1017

0618

1018

1016

1019
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Spojka pro hadice

Spojka se stop ventilem

Rychlospojka 1/2"

Spojka pro hadice

Spojka pro 3/4" 

hadice

Rozměry: 

40 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Teplota při použití: -30 až 

+40°C

Maximální tlak: 25 barů

Rozměry:

50 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Teplota při použití: 

-30 až +70°C

Maximální tlak: 25 barů

Použití: 9324

Rozměry: 

40 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Teplota při použití: 

-30 až +40°C 

Maximální tlak: 25 barů

Rozměry: 

40 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Teplota při použití: 

-30 až +70°C

Maximální tlak: 25 barů

Rozměry:

45 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Teplota při použití: 

-30 až +70°C

Maximální tlak: 25 barů

Rozměry:

35 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Teplota při použití: 

-30 až +70°C

Maximální tlak: 25 barů

0701

0708

0703

0712

0705

0715

Spojka na hadice

Spojka pro hadice 3/4" Spojka pro 1/2" hadice 

aut.

Adaptér na Gardena 1/2, 

30x30
Rozměry:

50 x 67 x 160 mm

Materiál:

pochromovaná mosaz 

Teplota při použití: 

-30 až +40°C

Maximální tlak: 25 barů

Rozměry:

40 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 25 barů

Rozměry: 

50 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 25 barů

0716

070652 070752
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Adaptér pro 1/2" 

spojku Gardena

Rozměry:

40 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 25 barů

070952

1/2" spojka na 3/4" 

hadice

Rozměry:

40 x 67 x 160 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz 

Maximální tlak: 25 barů

071352

Lahev na sběr 

kondenzátu, 100 mm

Rozměry: 

185 x 100 x 100 mm

Materiál: 

polyethylen, pochromovaná 

mosaz

Objem: 0,5 litru

1100

Souprava sacích hadic, 

1/8"

Rozměry: 

25 x 140 x 140 mm

Materiál: polypropylen, 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 10 barů

9481

Hadice, max. 70°C, 15m

Rozměry:

110 x 350 x 360 mm

Materiál: PVC, 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 20 barů

93363

Sada trysek

Rozměry: 

12 x 35 x 75 mm

Materiál: polypropylen

9378

Hadice, max. 70°C, 20m

Rozměry: 

120 x 380 x 380 mm

Materiál: PVC, 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 20 barů

93373

MiniMix, směšovač - 

dávkovač, 1/2"

Rozměry:

85 x 250 x 280 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz 

Maximální tlak: 10 barů 

9472

Rozměry:

100 x 320 x 340 mm

Materiál: PVC, 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 20 barů

93353

Hadice, max. 70°C, 10m
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Pryžový pásek Ø 40 mm

Vodní pistole

Pěnový postřikovač, 

vč.trysky, 1/2"

Pryžový pásek 

Ø 26 mm

Pěnový postřikovač, 

vč. trysky, 1/2"

Rozměry:

8 x 45 x 55 mm

Materiál: polypropylen

Teplota při použití: -20 až 

+100°C

Průměr: 40 mm

Materiál: silikonová pryž

Teplota při použití: 

-20 až +100°C

Rozměry: 

55 x 145 x 170 mm

Materiál: 

mosaz, pryž, nerez

Maximální tlak: 24 barů

Rozměry:

210 x 285 x 290 mm

Maximální tlak: 10 barů

Objem: 2,5 litru

Teplota při použití: 

+5 až +60°C

Průměr: 26 mm

Materiál: silikonová pryž

Teplota při použití:

-20 až +100°C

Rozměry:

175 x 190 x 290 mm

Maximální tlak: 10 barů

Objem: 1,4 litru

Teplota při použití: 

+5 až +40°C

111199

9802

9324

9301

9801

9305

Sada detekovatelných 

částic, 55 mm

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Náhradní nádoba, 

165 mm

Tryska se sací 

hadicí 

Náhradní nádoba, 

240 mm

Sací hadice, 160 mm

Pěnovací pistole se sací 

hadicí, 1/2"

Plastové víko na nádobu 

postřikovače, 110 mm

Rozměry: 

150x150x165 mm

Maximální tlak: 10 barů

Objem: 1,4 litru

Teplota při použití: 

+5 až +60°C

Použití: 9301, 9305

Rozměry:

70 x 110 x 260 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz, PVC

Maximální tlak: 10 barů                 

Rozměry: 

195 x 195 x 240 mm

Maximální tlak: 10 barů

Objem: 2,5 litru

Teplota při použití: 

+5 až +60°C 

Použití: 9301, 9305

Rozměry:

10 x 100 x 160 mm

Materiál: PVC

Maximální tlak: 10 barů

Teplota při použití: 

+5 až +60°C

Rozměry:

215 x 290 x 290 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz, PVC

Maximální tlak: 10 barů

Rozměry:

27 x 110 x 110 mm

Materiál: vinyl

Teplota při použití: 

+5 až +60°C                   

9310

9314

9311

9317

9313

9318
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Nastavitelná tryska 

1/2"

Vodní pistole 

s ergonomickou rukojetí 

pro pěnový postřikovač

Vypouštěcí hadice 

1/2"

Šikmá tryska s malou 

hubicí

Vodní pistole

Rozměry: 

30 x 125 x 165 mm

Materiál: polyamid, 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 6 barů

Teplota při použití: +5 až 

+40°C

Rozměry:

22 x 22 x 70 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 25 barů

Rozměry:

35 x 145 x 190 mm

Materiál: 

polyamid, polypropylen, 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 12 barů

Teplota při použití: 

+5 až +80°C                   

Rozměry: 

35 x 290 x 1500 mm   

Materiál:

PVC,pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 20 barů

Rozměry: 

30 x 135 x 65 mm

Materiál: polyamid, 

pochromovaná mosaz

Maximální tlak: 6 barů

Rozměry:

15 x 65 x 630 mm

Materiál: mosaz, hliník

Maximální tlak: 12 barů

9320

9354

9321

9441

9322

9352

Kombinovaná vodní 

pistole pro pěnový 

postřikovač

+1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88 +99+5VIKAN
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Spojka proti zpětnému 

toku vody,  1/2"

Plastová tryska

Nástěnný věšák na 

hadice, max. 20m

 Hadice, max. 40°C, 

10m

Nástěnný věšák na 

hadice a pěnový 

postřikovač

Hadice, max. 40°C, 15m

Rozměry: 

30 x 30 x 135 mm

Materiál: 

pochromovaná mosaz                          

Maximální tlak: 25 barů                          

Rozměry: 

31 x 31 x 182 mm

Materiál: nylon                   

Maximální tlak: 10 barů

Rozměry: 

220 x 275 x 550 mm   

Materiál: nerez   

Rozměry: 

125 x 260 x 275 mm

Materiál: PVC, 

pochromovaná mosaz                                      

Maximální tlak: 12 barů                                        

Rozměry: 

210 x 290 x 290 mm   

Materiál: nerez   

Rozměry: 

125 x 260 x 275 mm

Materiál: PVC, 

pochromovaná mosaz                                     

Maximální tlak: 12 barů                                        

9340

9350

9345

93315

9348

93325
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Ecojet pistole tlak do 20 barů

Plastová sprcha

Turbo cleaner

vodní pistole pro potravinářský průmysl speciálně 

pro porážky a mlékárny, kombinuje účinnost a 

nízkou spotřebu vody, tlak vody lze jednoduše 

nastavovat a voda je automaticky zastavena 

při uvolnění spouště, tlak do 25 barů, všechny 

části dodáváme také jako náhradní díly

polyetylenová sprcha nejvyšší 

kvality, nerezové koncovky 

včetně háčků a vnitřního 

příslušenství, použitelná pro 

teplotu do 85°C, maximální tlak 

4 bary, všechny části dodáváme 

také jako náhradní díly

speciální směšovací pistole kombinuje sílu 

vzduchu a vody pro optimalizaci čistících 

možností a minimalizuje spotřebu vody, poměr 

vody a vzduchu lze jednoduše kombinovat, proud 

vody smíšený se vzduchem při nárazu smáčí 

místo rozstřiku do prostoru, váha 650 g, tlak do 

5 barů, praktické očko pro zavěšení v provozu, 

všechny části dodáváme také jako náhradní díly

02/916W

02/914B

02/917B 02/917W02/916B

02/914W

02/919

Nástroje pro čistění výrobních prostor
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5/70610 

Kartáč široké provedení 

300 x 70 mm

středně tvrdé, polyesterové 

štětiny 30 mm, Ø 0,50 mm

5/70711 5/70712 5/70713 5/707145/70710

50 cm 

5/70700 bílá

40 cm

5/70720 bílá

Podlahová stěrka 

stěrka s černou, mechovou, 

nevýměnnou gumou

Kartáč krátké provedení 

280 x 50 mm 

středně tvrdé, polyesterové 

štětiny 26 mm, Ø 0,50 mm

5/70621 5/70622 5/70623 5/706245/70620

400 x 60 mm 

středně tvrdé, polyesterové 

štětiny 26 mm, Ø 0,50 mm

5/70621 5/70622 5/70623 5/706245/70620

Kartáč dlouhé provedení

Hygienický program Best4Food

Kvalitní, profesionální, hygienický program s dlouhou dobou životnosti jednotlivých komponent. 

Doporučujeme v oblastech, které vyžadují vysoký hygienický standard, zejména v potravinářském 

průmyslu, tj. v řeznictvích, rybářských farmách, mlékárnách, pekárnách, apod. Nejprodávanější 

druhy nástrojů ve speciálním programu vhodném jak do malých, tak i velkých provozů. 

Vhodný pro kompletní čištění. Speciální uzamykací systém, skládající se z osmihranného 

kuželu a nylonem vyztužené plastové matky, je osvědčený pro svou manipulaci 

a snadné čištění. Jednoduše vložte, zašroubujte a hůl je pevně připojena.
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Kartáč malé provedení

Podlahová škrabka s hliníkovou tyčí

Stěrka na okna

Násada - Carbonstiel tyč

225 x 60 mm

středně tvrdé, polyesterové 

štětiny 26 mm, Ø 0,50 mm

250 x 35 x 1382 mm

hliníková tyč s polyamidovou 

škrabkou

210 x 350 x 48 mm

hliníková stěrka na skleněné povrchy

1450 x 25 mm 

laminátová násada pro Best4Food 

systém, extrémně odolné provedení, 

nízká hmotnost, otvor k zavěšení, 

barevné varianty konců

5/710012 5/710013

5/72200

5/710014 5/710015
5/71001

5/71120

5/70910
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Násada hliníková

Násada hliníková, teleskopická

Průtočná, hliníková násada s kartáčem

Koště průmyslové I.

1450 x 25 mm

hliníková násada pro Best4Food systém, 

pevnější provedení, otvor k zavěšení

1485/2500 x 25 mm

extrémně pevná, hliníková tyč, 

speciální kónické upevnění 

nástavců, otvor k zavěšení

9/71012 – tyč 1450 x 25 mm, modrý

9/71820 – kartáč 225 x 60 mm, 

délka štětin 50 mm, modrý

400 x 60 mm 

tvrdé, polyesterové štětiny 26 mm, Ø 1,00 mm

5/71000

5/71013 

9/71012 9/71820

5/70800

Hygienický program Best4Food

Koště průmyslové II.

300 x 70 mm 

tvrdé, polyesterové štětiny 65 mm, Ø 1,00 mm

5/70830
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Koště dlouhé

Koště průmyslové III.

Koště extra dlouhé

Koště krátké

Koště střední

400 x 60 mm

měkké, polyesterové štětiny 

50 mm, Ø 0,25 mm

400 x 60 mm 

tvrdé, polyesterové štětiny 

50 mm, Ø 1,00 mm

600 x 60 mm

měkké, polyesterové štětiny 

50 mm, Ø 0,25 mm

5/71805 modré

5/71806 zelené

5/71807 žluté

5/71808 červené

280 x 52 mm

polyesterové štětiny 55 mm, Ø 0,25 mm

400 x 60 mm 

středně tvrdé, polyesterové 

štětiny 40 mm, Ø 0,50 mm 5/70841

5/70842

5/70843

5/70844

5/70840

5/70816

5/70811

5/70823

5/70812

5/70824

5/70813 5/70814

5/70820

5/708100
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Koště extra dlouhé, tvrdé

Koště po místnosti

600 x 60 mm

tvrdé, polyesterové štětiny 65 mm, Ø 1,00 mm

400 x 60 mm 

světlé, měkké, polyesterové štětiny 50 mm

5/70810

Hygienický program Best4Food

5/71201

Smetáček na mouku

Kartáč na chléb

285 x 30 mm

měkké, polyesterové, modré 

štětiny 55 mm, Ø 0,22 mm

5/70551 modrý

5/70552 červený

395 x 60mm

polyesterové štětiny 58 

mm, Ø 0,22 mm

5/70652  červený

5/70651 modrý

Ruční kartáč s prodlouženou rukojetí

400 x 48 mm

středně tvrdé, polyesterové štětiny 80 

mm, Ø 0,50 mm, otvor pro zavěšení

5/70110 bílý

5/7011  modrý
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Kbelík 17l s vnitřní stupnicí

Smetáček

310 x 40 mm 

polyetylenový, kalibrovaný kbelík 

do výrobních prostor, vnitřní 

stupnice v kalibru 1l, nerezové 

držadlo s plastovým vyztužením 

pro komfortnější uchycení prsty

310 x 40 mm 

polypropylenový smetáček na úklid, měkké, 

polyesterové, modré štětiny 50 mm, Ø 0,25 mm

5/67000

5/70960

61

Masivní ruční kartáč

270 x 70 mm

středně tvrdé, polyesterové štětiny 55 mm, 

Ø 0,50 mm, krátká rukojeť s anatomickým 

tvarováním pro prsty a palec, otvor pro zavěšení

5/70100  bílý

5/70101 modrý

5/70102 zelený

5/70103 žlutý

5/70104 červený

Lopatka

300 x 70 mm 

350 x 222 mm 

polypropylenová lopatka na úklid

5/70970 5/70971 5/70972 5/70973 5/70974

Lopatka se smetáčkem, set

opatka se smetáčkem dle výše 

uvedených specifikací v setu

5/70950 5/70951 5/70952 5/70954
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LEO Kartáče KP61

Ruční mycí kartáč

Kartáč na výlevky
středně tvrdé, polyesterové 

štětiny 55 mm, Ø 0,60 mm

5/73520 

Ledvinový kartáč LEO, 

206 x 70 mm

světle modrý

5/73530

Kartáč s rukojetí LEO, 

270 x 70 mm, světle modrý

184 x 64 mm 

středně tvrdé, polyesterové štětiny 

55 mm, Ø 0,50 mm, rýhované oblé 

hrany pro pohodlnější uchopení

Profesionální mycí 

kartáč se škrabkou

300 x 45 mm

středně tvrdé, polyesterové 

štětiny 45 mm, Ø 0,50 mm

240 x 40 mm 

tvrdé, polyesterové štětiny 45 

mm, Ø 0,40 mm, jednoduché 

pohodlné použití pomocí 

prodloužené rukojeti

Ocelový kartáč na 

dřevěné špalky

185 x 75 mm

pozinkované, ploché štětiny 

37 mm, Ø 3,30 x 0,60 mm, 

hygienické provedení těla 

kartáče s nylonovým třmenem, 

tělo kartáče zabraňuje svým 

tvarem a zaoblenými kraji 

zranění ruky při čištění

5/70500

Hygienický program Best4Food

5/73530

5/70200 5/70201 5/70202 5/70203 5/70204

5/70160

Profi  kartáč s ostrými 

hranami 

280 x 50 mm

středně tvrdé, polyesterové 

štětiny 45 mm, Ø 0,50 mm, 

otvor pro zavěšení

5/70150 5/70151

Ledvinový kartáč na 

hrnce

206 x 70 mm

tvrdé, polyesterové štětiny 55 

mm, Ø 0,60 mm, dva sklony štětin 

čistí zároveň plochy i vnitřní hrany 

a rohy (nahoře a uprostřed)

5/70000 

5/73520
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Kartáč na kutrové nože

495 x 10 mm 

středně tvrdé, polyesterové štětiny 

155 x 45 mm, Ø 0,50 mm, ochrana 

rukou Ø 150 mm, ochrana rukou 

prostřednictvím kruhového krytu 

5/70350

Výlevková štětka Ruční kartáček na nehty 

s toulcemdélka 500 mm

polyesterové štětiny, Ø 0,50 mm, nerezový 

drát V-2-A drát, poutko pro zavěšení

5/70415 15 mm bílá

5/70420 20 mm  bílá

5/70440 40 mm  bílá

5/70460 60 mm  bílá

polyesterové štětiny, Ø 0,35 mm

Násada pro hlavu na 

čistění strojků na maso

650 x 25 mm

polypropylen

5/71003

Ruční kartáč na mlýnky 

na maso  (kartáč 

včetně násady)

délka 400 mm, hlava 

135 mm, Ø 90 mm

tvrdé, polyesterové štětiny 

40 mm, Ø 0,50 mm

5/70300

5/70210

Ruční kartáček na 

nehty s třmínkem

5/70220

polyesterové štětiny, Ø 0,35 mm

Mycí hubička Profi 

houba s drsným rounem, 

balení 6 ks

5/74300

Nerezová drátěnka

dodáváno v PE sáčcích po 10 ks

5/74350 50 g

5/74355 25 g

Nerezová drátěnka na 

hrnce

dodáváno v PE sáčcích po 10 ks

5/74360 60 g
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Špachtle

Lopata STANDARD

Příruční lopatka

Lopata JUMBO

250 x 110mm

polypropylenová špachtle na čištění pracovních 

desek a stolů, tyto artikly jsou na vyžádání 

k dispozici také v detekovatelné verzi

5/72760 bílá

5/72761 modrá

5/72762 zelená

5/72763 žlutá

5/72764 červená

355 x 255 x 1050 mm

extrémně odolná lopata z ušlechtilého 

polypropylenu, dlouhá životnost.

5/72000 bílá

5/72000B modrá

5/72000G zelená

5/72000Y žlutá

5/72000R červená  

polypropylenová, příruční 

lopatka pro manuální 

práci v potravinářských 

provozech, tyto artikly jsou 

na vyžádání k dispozici také 

v detekovatelné verzi

mini 207 x 107 x 77 mm, 500 g

5/72400  bílá

5/72410  modrá

5/72420  zelená

5/72430  červená

5/72440  žlutá

malá 250 x 150 x 110 mm, 1000 g

5/72500  bílá

5/72510  modrá

5/72520  zelená

5/72530  červená

5/72540  žlutá 

střední 310 x 187 x 138 mm, 1500 g

5/72600  bílá

5/72610  modrá

5/72620  zelená

5/72630  červená

5/72640  žlutá

velká 355 x 230 x 167 mm, 2000 g

5/72700  bílá

5/72710  modrá

5/72720  zelená

5/72730  červená

5/72740  žlutá

400 x 340 x 1110 mm

extrémně odolná lopata z ušlechtilého 

polypropylenu, dlouhá životnost, tyto artikly jsou 

na vyžádání k dispozici také v detekovatelné verzi

5/72100 bílá

5/72100B modrá

5/72100G zelená

5/72100Y žlutá

5/72100R červená  

Hygienický program Best4Food
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Stěrka velká
21 x 12,8 cm

9/299 - černá, detekovatelná

9/300 - béžová

9/299B - modrá

Naběračka
420 x 230 x 90 mm

objem: 2l, polypropylen, teplotně 

odolná do 120°C, závěsný hák

5/72750 bílá

5/72751 modrá

Štětec
230 x 75 mm

jemné, polyesterové štětiny 

50 mm, Ø 0,22 mm

5/70510 bílý

5/70511 modrý

Lopatka ve tvaru lžíce
pracovní lopatka z polypropylenu

5/38500 250 ml

5/38510 500 ml

5/38520 700 ml

Škrabka na plastové desky DICK 9 0028 00

9 cm

řezací škrabka k čistění a srovnávání 

plastových, pracovních ploch

Náhradní břit 

do hoblíku Giesser

5x2 cm

výměnná čepel k hoblíku

8/6867kl

51/9002800

Hoblík Giesser 6867

17 cm, 400g

škrabka na PE desky a bloky k začišťování 

pracovních ploch PE špalků

8/6867
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Kontrolní sada detekovatelných částic

Tester k detektorům kovů CARD

Tester k detektorům kovů CUBE

Tester k detektorům kovů FLEXI STICK

Tester k detektorům kovů LAMINATED CARD

55 x 45 x 8 mm

polypropylenová, detekovatelná, testovací 

sada pro kontrolu, zda detekční zařízení 

reaguje na detekovatelné náčiní Vikan

2/111199

80x40x5 mm

velikost kuličky 3,5 mm

P0508

20x20x20 mm

velikost kuličky 3,14 mm

P0509

100x12x10 + 500 mm

velikost kuličky 4,5 mm

P0510

108X64 mm

velikost kuličky 2,5 mm

P0382

Detekovatelné nástroje pro čistění výrobních prostor 

Detekovatelné nástroje jsou relativně novými v porovnání s tradičními artikly. Jejich podstata spočívá 

v dohledání případných částí nástroje, které by byly odloučeny od celku a zamezení jejich expedice 

ke konečnému zákazníkovi pomocí detektoru na výstupu ve výrobní části podniku. Každý detektor 

má svá specifika pro detekci magnetických a nemagnetických částí. Doporučujeme proto kontrolu 

detekce pomocí testerů, které každý výrobce detekovatelných artiklů dodává právě pro tyto účely.

Testry pro X-RAY záření případně další rádi nabídneme na vyžádání
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Ruční lopatka, malá, 0,5L, Vikan 567799

Ruční lopatka střední, 1L, Vikan 567599

Ruční lopatka velká, 2L, Vikan 567099

Malá ruční lopatka Vikan 567399

80 x 95 x 300 mm

polypropylenová, detekovatelná, 

ruční lopatka o objemu 0,5l 

2/567799 tmavě modrá

110 x 340 x 120 mm

polypropylenová, detekovatelná, 

ruční lopatka o objemu 1,0l

2/567599  tmavě modrá

130 x 160 x 370 mm

polypropylenová, detekovatelná, 

ruční lopatka o objemu 2,0l

2/567099 tmavě modrá

110 x 550 x 275 mm

polypropylenová, detekovatelná lopatka

2/567399
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Detekovatelná, měřící lopatka 

P0168 mini

Detekovatelná, měřící lopatka 

P0170 malá

Detekovatelná, měřící lopatka 

P0172 střední

Detekovatelná, měřící lopatka 

P0174 velká

Detekovatelná lopata P2363

77 x 207 mm, 175 g

P0168-1  bílá

P0168-2  modrá

P0168-3  červená

P0168-4  žlutá

P0168-5  zelená

100 x 260 mm, 500 g

P0170-1 bílá

P0170-2  modrá

P0170-3  červená

P0170-4  žlutá

P0170-5  zelená

138 x 310 mm, 750 g

P0172-1  bílá

P0172-2 modrá

P0172-3 červená

P0172-4  žlutá

P0172-5 zelená

160 x 360 mm, 1000 g

P0174-1  bílá

P0174-2 modrá

P0174-3  červená

P0174-4 žlutá

P0174-5  zelená

320 x 270 mm, 540 mm

P2363-2 modrá

P2363-3 červená

P2363-4 žlutá

P2363-5 zelená

Detekovatelná, měřící lopaatka 

0168 mini

atka

Detekovatelné nástroje pro čistění výrobních prostor 
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Detekovatelná lopata 

P0498

Detekovatelná lopata P0496
270 x 340 mm, 1120 mm

P0496-2  modrá

P0496-3  červená

Lopata D-úchyt, 1040 

mm, Vikan 562599
1040 x 271 x 120 mm, plocha 327 

x 271 x 50 mm 

polypropylenová, 

detekovatelná lopata

2/562599 tmavě modrá

Detekovatelná lopata 

P0497
270 x 340 mm, 1330 mm

P0497-2  modrá

P0497-3 červená

330 x 380 mm, 1120 mm

P0498-2  modrá

P0498-3 červená

Detekovatelná lopata 

P0499
330 x 380 mm, 1330 mm

P0499-2  modrá

P0499-3  červená

Detekovatelná lopatka na 

smetí P0480
300 x 310 mm

P0480-2  modrá

P0480-3  červená

P0480-4  žlutá

P0480-5  zelená

Detekovatelný kartáč s rukojetí P0470
340 x 35 mm

detekovatelné štětiny 60 mm, 

Ø 0,60 mm, tělo nedetekovatelné 

P0470-1 bílý

P0470-2 modrý

P0470-3 červený

P0470-4 žlutý

P0470-5 zelený

P0470-6 černý

P0470-7 oranžový

P0470-8 fi alový

P0470-12 hnědý
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Detekovatelný, ruční 

smeták na mouku P0474
300 x 20 mm, 

detekovatelné štětiny 60 mm, 

Ø 0,60 mm, tělo nedetekovatelné 

P0474-2  modrý

Detekovatelný, ruční 

smetáček P1470
340 x 35 mm, 

detekovatelné štětiny 60 mm, 

Ø 0,35 mm, tělo nedetekovatelné 

P1470-2 modrý

Detekovatelný kartáč 

s rukojetí P0472
410 x 55 mm

detekovatelné štětiny 60 mm, 

Ø 0,60 mm, tělo 

nedetekovatelné

P0472-2  modrý

P0472-5  zelený

Detekovatelný smeták 

s detekovatelnými 

vlákny P1834
400 x 50mm

detekovatelné štětiny 55 mm, 

Ø 0,60 mm, tělo nedetekovatelné

P1834-2 modrá

P1834-5 zelená

Detekovatelné nástroje pro čistění výrobních prostor 

210 x 70 mm

detekovatelné štětiny 40 mm, 

Ø 0,60 mm, tělo nedetekovatelné 

P0473-2  modrý

P0473-3  červený

P0473-4  žlutý

Detekovatelný kartáč 

k drhnutí P0473

Detekovatelný smeták s detekovatelnými vlákny P1835
280 x 48mm

detekovatelné štětiny 70 mm, Ø 0,60 mm, 

tělo nedetekovatelné

P1835-1 bílý

P1835-2 modrý

P1835-3 červený

P1835-4 žlutý

P1835-5 zelený

P1835-6 černý

P1835-7 oranžový

P1835-8 fi alový

P1835-12 hnědý

Vařečka, dlouhá rukojeť, 

velká, Vikan 701299
37 x 1200 x 163 mm

polypropylenová, detekovatelná 

vařečka s malou čepelí 

s otvory a dlouhou rukojetí

2/701299 tmavě modrá



71

Ruční špachtle jednolitá, 

75 mm, Vikan 406099
210 x 18 x 75 mm

polypropylenová, detekovatelná, 

ruční špachtle

2/406099 tmavě modrá

Ruční špachtle 

jednolitá, 102 mm, 

Vikan 406199
210 x 102 x 18 mm

polypropylenová, 

detekovatelná, ruční špachtle

2/406199

Detekovatelná, 

ergonomická škrabka 

jednolitá P0479
200 x 100 mm

škrabka pro očištění výrobních 

povrchů od nečistot

P0479-2 modrá

Ocelová škrabka 

s detekovatelnou rukojetí 

4 cm
ocelová škrabka s detekovatelnou 

rukojetí o šířce záběru 40mm

P2351-2  modrá

P2351-3  červená

P2351-4  žlutá

P2351-5  zelená

Detekovatelná, škrabka 

s rukojetí 7,5 cm
250 x 75 mm

pružná škrabka pro odstranění 

nečistot z rovných ploch

P0187-1 bílá

P0187-2  modrá

P0187-3 červená

P0187-4  žlutá

P0187-5  zelená

P0187-7 oranžová

Detekovatelná, škrabka 

s rukojetí 11 cm
250 x 110 mm

pružná škrabka pro odstranění 

nečistot z rovných ploch

P0188-1 bílá

P0188-2  modrá

P0188-3 červená

P0188-4  žlutá

P0188-5  zelená

Ocelová škrabka 

s detekovatelnou rukojetí 8 cm
ocelová škrabka s detekovatelnou 

rukojetí o šířce záběru 80mm

P2355-2   modrá

P2355-3  červená

P2355-4  žlutá

P2355-5  zelená

Ocelová škrabka s detekovatelnou 

rukojetí 12 cm
ocelová škrabka s detekovatelnou rukojetí o šířce záběru 120mm

P2359-2 modrá

P2359-3  červená

P2359-4  žlutá

P2359-5 zelená
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Detekovatelná, 

pružná stěrka 

s otvorem P1844118 x 230 mm

pružná, stěrka pro stírání díla 

z výrobních nádob a strojů

P0191-1 bílá

P0191-2  modrá

P0191-3  červená

P0191-4  žlutá

P0191-5  zelená

Stěrka ruční, pružná, 

165 mm, Vikan 405199
165 x 2 x 92 mm

polypropylenová, 

detekovatelná stěrka

2/405199 tmavě modrá

Detekovatelná, pružná 

stěrka s otvorem
146 x 98 mm

pružná, stěrka s otvorem 

na prst pro stírání díla 

z výrobních nádob a strojů

P1843-2  modrá

P1843-3 červená

P1843-4  žlutá

P1843-5 zelená

Detekovatelná, ergonomická 

stěrka jednolitá
200 x 125 mm

masivní, ruční stěrka pro použití ve 

výrobních prostorech, velký záběr

P0477-2  modrá

160 x 125 mm

pružná, stěrka s otvorem 

na prst pro stírání díla 

z výrobních nádob a strojů

P1844-2  modrá

P1844-3  červená

P1844-4  žlutá

P1844-5  zelená

Detekovatelná, pružná 

stěrka 15 cm
97 x 150 mm

pružná, stěrka pro stírání díla 

z výrobních nádob a strojů

P0190-1 bílá

P0190-2  modrá

P0190-3  červená

P0190-4  žlutá

P0190-5  zelená

Detekovatelné nástroje pro čistění výrobních prostor 

Detekovatelná, pružná 

stěrka 22 cm
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PVA Micro PVA Micro

Breazy

MicroTuff  Base

WiPro antibakteriální

38 x 35 cm

univerzální utěrka z pleteného mikrovlákna, 

rychle čistí a nezanechává šmouhy, vhodná 

pro všechny tvrdé povrchy, balení 5 ks

143585 modrá

143586 červená

143587 žlutá

143588 zelená

35 x 35 cm

utěrka pro krátkodobé použití k čištění povrchů 

s patentovanou vlnitou 3D strukturou, která 

zachytí i větší nečistoty, balení 25 ks

120119 modrá

120120 červená

120122 zelená

120121 žlutá

36 x 36 cm, 190 g/m²

kvalitní, pletená (,,švédská‘‘) utěrka z mikrovlákna, 

kterou lze prát až několikasetkrát, balení 5 ks

145841 modrá

145842 červená

145843 žlutá

145844 zelená

36 x 42 cm, 170 g/m²

vysoce savá utěrka s dlouhou životností a latexovým 

podkladem pro náročné úklidové operace, 

obsahuje ionty stříbra s antibakteriálním účinkem, 

absorbuje až 9krát více vody než sama váží

137000 žlutá

137001 modrá

137002 zelená

137003 červená

Vileda Professional
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PUR Active

Houbička na drhnutí Strong

Miraclean houbička na skvrny

40 x 38 cm

opakovaně použitelná utěrka z nejjemnějšího 

vlákna na trhu na bázi technologie Evolon®, 

mimořádně odolná vůči roztržení, lze prát 

i několikasetkrát při teplotě až do 95°C, 

vhodná i pro sterilizaci, balení 5 ks

152105 modrá

152106 červená

152107 žlutá

152108 zelená

15 x 7 cm

unikátní houbička s ergonomickým držadlem, 

snadno odstraňuje znečištění i mastnotu 

a nepoškrábe povrch, balení 10 ks

123111 zelená

123112 červená

123113 žlutá

123114 modrá

15 x 7 cm

vysoce kvalitní houbička s pohodlným pěnovým 

úchytem, který chrání prsty a garantuje 

ploché přiléhání k povrchu a maximalizuje tak 

kontakt s čištěnou plochou, balení 10 ks

125603 zelenožlutá

10 x 6 cm

houbička odstraňující různé skvrny – např. skvrny 

od propisek ze stolů, šmouhy z podlah, film vodního 

kamene a mastnotu z umyvadel, otisky prstů, popisy 

na kancelářských tabulích a nečistoty obecně, 

používá se namočená do vody, balení 12 ks

102750 bílá

MicronQuick
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Rukavice ,,Contract‘‘

Rukavice Multipurpose

rukavice z přírodní gumy se speciálním 

povlakem zajišťujícím jejich dlouhou 

životnost (5x delší ve srovnání s běžnými 

rukavicemi pro domácnost), balení 1 pár

100538 velikost S žluté

100539 velikost M  žluté

100540 velikost L  žluté

101969 velikost XL  žluté

vysoce odolné rukavice z přírodního latexu pro 

nejrůznější čistící úkony, jsou velmi ekonomické a 

při používání poskytují vysoký anatomický komfort, 

dobrá chemická odolnost proti detergentům a čistícím 

přípravkům, bavlněná výplň pro příjemné nošení,

barevně kódované pro maximální bezpečnost 

hygieny, CE kat. III., balení 1 pár. Rukavice 

splňují kritéria norem EN 388 a EN 374.

100152 červené S

100158 zelené S

100155 modré S

100161 žluté S

100153 červené M

100159 zelené M

100156 modré M

100162 žluté M

100154 červené L

100160 zelené L

100157 modré L

100163 žluté L

101970 červené XL

100546 zelené XL

101971 modré XL

101972 žluté XL

Vileda Professional
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Bunda a kalhoty Flexothan
oblečení pro čištění provozů nejvyšší kvality, pohodlná, 

pružná tkanina s polyuretanovým nánosem se výborně 

nosí a je extrémně odolná vůči mycím a desinfekčním 

prostředkům, střih oblečení přizpůsoben tak, aby 

maximálně bránil proniknutí čistících látek k tělu, zapínání 

na zip s překrývací manžetou na druky, druky také pro 

upnutí rukávů na zápěstí, kapuci pro krytí hlavy je možno 

schovat do límce, dlouhá životnost, lze prát do 90 °C. 

Splňují kritéria normy EN 14605:2005 + A1:2009

Velikost Bunda Kalhoty 

S 29660 29610 modré

M 29661 29611  modré

L 29662 29612  modré

XL 29663 29613  modré

2XL 29604 29614  modré

3XL  29665 29675 modré

4XL  29666 29676 modré

5XL  29667 29677 modré

Plášť Neptun s kapucí
100% polyester/PVC, voděodolný plášť s 

kapucí, prodloužená délka, dvě přední kapsy 

kryté légami proti průniku vody, vnitřní manžeta 

do gumy, ventilace na zádech a v podpaží, 

praktické, dobře skladovatelné balení

91/230  zelený

Oblečení a rukavice pro úklid
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Rukavice DG Universal 65 cm

Rukavice NIKÉ

Rukavice PVC/Nitril UNIVERSAL 35 cm

pevné, pracovní rukavice do potravinářských 

provozů, nános nitrilu na tkaninu, pevné 

a odolné provedení, bezpodmínečné 

použití v potravinářském průmyslu, splňují 

kritéria norem EN 374 a EN 388.

5/26891 vel. M (8) modré

5/26892 vel. L (9)  modré

5/26893 vel. XL (10)  modré

5/26894 vel. XXL (11)  modré

délka s návlekem: 65 cm, bez návleku 35 cm

pracovní, pětiprsté rukavice pro čištění udíren 

a podobných, znečištěných strojů v provozu, 

bavlněný úplet, máčené v PVC s nitrilem, poskytují 

ochranu proti mechanickým a chemickým rizikům, 

rukavice nemají prohlášení pro styk s potravinami, 

splňují kritéria norem EN 374 a EN 388.

91/154 zelené

síla 0,3 mm, šířka 150 mm, délka 

rukavice 250 mm (+ - 10%).

vnitřní semiš, dezén v prstové a dlaňové části umožňuje 

lepší uchopení předmětů při práci ve vlhkém prostředí, 

bezpodmínečné použití v potravinářském průmyslu.

8/9055 vel. S (7) světle zelené

8/9056 vel. M (8)  světle zelené

8/9057 vel. L (9)  světle zelené

8/9058 vel. XL (10)  světle zelené

délka 35 cm = 10

pracovní, pětiprsté rukavice pro čištění udíren a 

podobných, znečištěných strojů v provozu, šitý, 

bavlněný úplet máčený v PVC s nitrilem, ochrana 

proti mechanickému a chemickému riziku, 

rukavice nemají prohlášení pro styk s potravinami, 

splňují kritéria norem EN 374 a EN 388.

94/7810  zelené

Rukavice PHULAX nitril, modré
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e-mail pro objednávky:
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telefon: +420 733 643 182
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