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Vikan system higieny ®

Prezentujemy 
Nową generację 
ściągaczy do wody



Ściągacze do wody odgrywają centralną rolę w utrzymaniu optymalnej i efektywnej higienie 
zakładowej. Vikan zainwestował duży nakład pracy w dalszy rozwój i design tego produktu. 

W wyniku tych dążeń, powstała nowa generacja ściągaczy w trzech seriach:
 Ultra higieniczne - pełny odlew - ściągacz z pojedyńczym blatem  ( niezmieniony )
 Podwójny klasyczny ściągacz z kasetą wymienną  ( Nowy design )
 Ultra higieniczny - dwu składnikowy ściągacz z wymienną kasetę  (  Nowość  światowa  )

Pełna dostępność ściągaczy w systemie kolorowym, ułatwia użytkownikom w zapobieganiu 
krzyżowej kontaminacji i zarazem w utrzymaniu higieny zakładowej na wysokim standardzie -
wraz z pełną zgodnością HACCP.

Wszystkie ściągacze w Vikan hygiene system  ( VHS ) są produkowane w co najmniej sześciu 
kolorach.  Nowy wygląd i poprawa w ergonomii, doprowadzą do znacznego podniesienia jakości
higieny zakładowej.
 

Surowce dopuszczone przez FDA ( Food and Drug Administration )
Vikan hygiene system ®  spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej, dotyczące bezpieczeństwa  
żywności.  Jakość i trwałość używanych surowców jest dla Vikan, i końcowych odbiorców szczególnie
ważna. Z tego powodu Vikan używa tylko takich surowców, które mają dopuszczenie przez FDA.

VIKAN  VHS  -  światowy lider
wśród producentów sprzętu 
do utrzymanie higieny o pod-
wyższonym standardzie, 
posiada ponad sto artykułów
w osobnych kolorach w swojej
stałej ofercie. Każdy z nich został 
sumiennie zaprojektowany - 
produkowany i przetestowany 
na właściwą funkcje lub zadanie. 

  

Ta nowa generacja ściągaczy znacznie podniesie  
efektywność i bezpieczeństwo w produkcji m.i. spożywczej.





Pomimo żadnych zmian przy tej serii, jesteśmy dumni z tego produktu i nie chcielibyśmy 
przy tej okazji jego pominąć - i ponownie przedstawić zalety tej serii ściągaczy.
Jest to idealny i patentowy wzór do miejsc o bardzo wysokich wymogach higienicznych,
jak na przykład w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym.
Przede wszystkim - Bezpieczeństwo -. Pełny odlew i wykonanie jedno-blatowe umożliwia 
i ułatwia całkowite czyszczenie samego produktu, poprzez jednolitą i gładką powierzchnię
ściągaczki. Same ukształtowanie przeciwdziała tworzeniu się miejsc zalegających 
zabrudzeń i zarazem podłoże dla bakterii. Ta seria może być sterylizowana do temp. 121 stopni.

Ta seria - jedno-blatowy / pełny odlew, posiada liczne zalety : 

 Dostępne w pięciu rozmiarach, co ułatwia dobór do danych zadań.
 Najwyższa klasa bezpieczeństwa n.p. spożywcza, dzięki jednolitej konstrukcji.
 Sztywne mocowanie gwarantuje optymalną stabilność, szczególnie na dużych powierzchniach.  
 Kodowanie kolorami -  pełna zgodność z systemami HACCP.
 Materiały- surowce z pełnym dopuszczeniem FDA.  Możliwość sterylizacji do temp. 121 stopni.

Ultra higieniczne ściągacze do wody
Pełny odlew - w wersji jedno-blatowej

Ściągacz jedno-blatowy / pełny odlew ze sztywnym mocowaniem

4769 Ściągacz ręczny jedno-blatowy/pełny odlew , 25 cm

7070 Ściągacz jedno-blatowy/pełny odlew , 40 cm 

7071 Ściągacz jedno-blatowy/pełny odlew , 50 cm

7072 Ściągacz jedno-blatowy/pełny odlew , 60 cm

7073 Ściągacz jedno-blatowy/pełny odlew , 70 cm





 
połączyła optymalną funkcjonalność  z maksymalnym bezpieczeństwem spożywczym w jednym
i tym samym produkcie. Dla uzyskania optymalnej funkcjonalności,  pomysł nowego typu ściągacza 
startował faktycznie od zera. Wszystkie elementy zostały od nowa konstruowane i połączone. 
W wyniku tych prac powstał produkt, który - oprócz nowego kształtu - zawiera wszystkie atuty jak : 
optymalną funkcjonalność, bezpieczeństwo spożywcze, ergonomię i łatwość do czyszczenia. 
Do nowego asortymentu należą ściągacze ręczne, ściągacze ze sztywnym i ruchomym mocowaniem.

Nową serię, VIKAN VHS ściągacze z podwójnym blatem, cechuje znaczne ulepszenie dotyczące 
funkcjonalności i trwałości: 

 lepsze efekty czyszczenia na nierównych powierzchniach wobec serii ściągaczy z pojedynczym blatem.
 lepszy bezpieczeństwo spożywcze poprzez produkcjię podwójnego blatu z pełnego odlewu.
 proste czyszczenie i łatwa zmiana blatów - system kasetowy.
 Do wyboru - ściągacze ze sztywnym lub ruchomym mocowaniem   
 wybór typu ściągacza ze sztywnym mocowaniem = lepsza stabilność na dużych powierzchniach. 
 Materiały i surowce dopuszczone przez FDA – Sterylizacja do temp. 121° .
 Pełna zgodność z systemami  HACCP , - system kodowania kolorami.
 Dostępne w pięciu rozmiarach, co ułatwia wybór do danych zadań.

Nowość ! - 2-składnikowy ściągacz do wody
   z podwójnym blatem z pełnego odlewu

2K Ściągacz ze sztywnym mocowaniem 2K Ściągacz z ruchomym mocowaniem

7711 2K ściągacz ręczne , 25 cm 7721 2K ściągacz ręczne, 25 cm

7712 2K ściągacz  do wody   , 40 cm 7722 2K ściągacz do wody   , 40 cm

7713 2K ściągacz do wody    , 50 cm 7723 2K ściągacz do wody   , 50 cm

7714 2K ściągacz do wody , 60 cm 7724 2K ściągacz do wody   , 60 cm

7715 2K ściągacz do wody   , 70 cm 7725 2K ściągacz do wody    , 70 cm

2K Kasety  wymienne

7731 Kaseta wymienna , 25 cm

7732 Kaseta wymienna , 40 cm

7733 Kaseta wymienna , 50 cm

7734 Kaseta wymienna , 60 cm

7735 Kaseta wymienna , 70 cm





Ściągacz VIKAN klasyk - najlepszy wybór we wszystkich pomieszczeniach i zakresach HACCP, 
- z punktu widzenia efektywności i ekonomii.  Nasze ściągacze do wody z podwójnym blatem
gumowym oferujemy w trzech wersjach : jako ściągacze ręczne, ściągacze ze sztywnym i ruchomym 
mocowaniem. Wszystkie nasze modele są wyposażone w podwójny blat gumowy. 
Oprócz nowego kształtu, udało nam się ponownie ulepszyć jego funkcjonalność i ergonomię.
Poprzez konstrukcję nowego systemu kasetowego, udało nam się m.i. znacznie zmniejszyć 

 

Nowy VIKAN klasyk ściągacz do wody posiada następujące cechy:
 Lepsze i efektywniejsze właściwości czyszczenia poprzez podwójny blat gumowy
 Nowy i łatwiejszy system do wysuwania kasety - do wymiany samej kasety lub do 

czyszczenia samego ściągacza.
 Wersja ściągacza z ruchomym mocowaniem pozwoli na efektywniejszą funkcjonalność np. 

pod stołami, maszynami, w zakrętach itp..
 Możliwość sterylizacji do temp. 100° .
 Pełna zgodność z systemami HACCP, - system kodowania kolorami.
 Dostępne w pięciu rozmiarach, co ułatwia wybór do danych zadań. 

Nasz NOWY klasyczny ściągacz  
z podwójnym blatem gumowym

Kasety wymienne do klasycznego ściągacza

7771 Kaseta wymienna, podwójny blat gumowy, 25 cm

7772 Kaseta wymienna, podwójny blat gumowy, 40 cm

7773 Kaseta wymienna, podwójny blat gumowy, 50 cm

7774 Kaseta wymienna, podwójny blat gumowy, 60 cm

7775 Kaseta wymienna, podwójny blat gumowy, 70 cm

Klasyczny ściągacz ze sztywnym mocowaniem Klasyczny ściągacz z ruchomym mocowaniem

7751 Klasyczny ściągacz ręczny ,    25cm 7761 Klasyczny ściągacz ręczny,   25cm

7752 Klasyczny ściągacz do wody, 40 cm 7762 Klasyczny ściągacz do wody, 40 cm

7753 Klasyczny ściągacz do wody,  50 cm 7763 Klasyczny ściągacz do wody, 50 cm

7754 Klasyczny ściągacz do wody, 60 cm 7764 Klasyczny ściągacz do wody, 60 cm

7755 Klasyczny ściągacz do wody, 70 cm 7765 Klasyczny ściągacz do wody, 70 cm



Największy asortyment produktów na rynku 
         System Higieny Vikan ® charakteryzuje się nie tylko swoją wyjątkową jakością, ale również
szerokim i bogatym asortymentem produktów. Jesteśmy przekonani o łatwości utrzymania 
higieny, jeżeli  pracownicy będą mieli dostęp do sprzętu czyszczącego i odpowiednio 
dopasowanego do osób nim pracujących.

Za pomocą odpowiednich narzędzi poszczególni pracownicy zostaną zdecydowanie lepiej i
szybciej gotowi do wykonania zadań. 

                Duży asortyment ściągaczy do wody w Systemie Higieny Vikan ®  spełnia wszelkie 
wymogi higieniczne stawiane profesjonalnemu sprzętowi do utrzymania higieny w zakładach 
spożywczych oraz farmaceutycznych.

  iledom od ... ymug z  iledom hcynzcysalk do ćareibyw anżom ,anzcytsale ozdrab tsej atrefO
jednolitych – pełnych , odlew korpus wraz z gumą.

Można wybrać właściwy ściągacz wody do każdego zadania w każdym obszarze
higienicznym.
Najwyższy efekt bezpieczeństwa spożywczego może zastać osiągnięty przy wyborze 
odpowiedniego ściągacza dla danego zadania.
 
Z poniższej tabeli można się zorientować, który model ściągacza jest najbardziej optymalny 
do rodzaju podłogi oraz stopień higieny spożywczej.

Największy asortyment sprzętu do utrzymania
     higieny na rynku -  oferuje VIKAN  VHS

Higiena na poziomie
spożywczym

       ściąganie wody  bezpieczeństwo spoż.

równe powierzchnie nierówne powierzchnie

jedno-blatowy / pełny odlew ** * ***
dwu-blatowy / pełny odlew *** ** **
klasyczny dwublatowy gumowy *** *** *



A
rt. N

o: V
H

S
squeegee-D

E
D

K
-0608

      

www.vikan.pl
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