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Manere si raclete pentru 
tras apa - VIKAN

Raclete tras apa,cu prindere mobila sau fixa,cu lamela dubla din burete (40 - 50 - 60 - 70 cm)

Raclete tras apa,cu prindere mobila sau fixa,cu lamela dubla din cauciuc flexibil (40 - 50 - 60 - 70 cm)

Rezerve lamele duble din cauciuc flexibil (40 - 50 - 60 - 70 cm)

Rezerve lamele duble din burete
(40 - 50 - 60 - 70 cm)

Racleta pentru colectarea condensului 
de pe tavane si pereti

Manere din aluminiu/fibra pentru perii,
maturi si raclete Vikan (130 - 150 - 170 cm)

Raclete ultraigienice pentru tras apa,cu lamela din cauciuc flexibil (40 - 50 - 60 - 70 cm)

Cele mai multe dintre produsele Vikan
se pot furniza pe coduri de culoare pentru 
utilizare conform cerintelor H.A.C.C.P.

Pentru a va alege si comanda produsele dorite
pe marimi si coduri de culoare, solicitati catalogul
Vikan sau intrati pe www.vikan.com  
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Maturi, perii, lopeti  
si alte echipamente - VIKAN

Pentru a va alege si comanda produsele dorite
pe marimi si coduri de culoare, solicitati catalogul
Vikan sau intrati pe www.vikan.com  

Cele mai multe dintre produsele Vikan
se pot furniza pe coduri de culoare pentru 
utilizare conform cerintelor H.A.C.C.P.

Perie pentru curatarea 
exterioara a conductelor

Perie cu racord
la apa

Perii de pardoseala si pereti, cu fire tari/medii/moi

Perii de mana cu maner,
pentru curatat mese de lucru,

navete,cimbere si utilaje

Perie unghiulara pentru pereti
Perie cu fire tari pentru pavimente

Perie cu fire tari pentru pavimente

Perie pentru pulberi fine

Perie pentru 
masina de tocat

Perie cu fire medii/moi pentru
vane,recipiente,cimbere,rezervoare etc.

Matura cu fire lungi si tari

Perii de mana cu fire medii/tari

Perie de mana cilindrica
(ex. pentru salamurile crud-uscate)

Perie pentru conducte
si tuburi,cu maner inox

Perie pentru curatarea 
interioara a tuburilor si conductelor

(ex.: pentru masina de tocat) LOPETI DIN PLASTIC,cu maner lung/scurt

PISTOALE 
ECONOMICE 

“DINGA” 
PENTRU APA
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