WIADRA
PEŁNE KORZYŚCI
do higienicznego przechowywania żywności i czyszczenia

Wiadro o
pojemności 12 l

Nowe
ulepszone
wzornictwo

Wiaderko o pojemności 12 litrów z nowym i ulepszonym
wzornictwem sprawia, że nagrodzony asortyment wiaderek Vikan
jest jeszcze lepszą odpowiedzią na potrzeby klienta związane z
higienicznym przechowywaniem żywności i czyszczeniem.

Trzy wiaderka - jeden
higieniczny design
Dla klientów, którzy jeszcze nie korzystają z wiaderek firmy Vikan, nie ma lepszej
pory na rozpoczęcie. Optymalne wymiary, higieniczne wzornictwo, jakość
Vikan, a teraz nowa pojemność 12 l sprawiają, że te higieniczne narzędzia do
przechowywania żywności i czyszczenia są idealne do wszystkich zastosowań
związanych z żywnością i napojami.

Wiadro o pojemności 6 l
Idealne do przechowywania, przenoszenia i
przelewania mniejszych ilości mokrych lub
suchych składników. Idealne również do wszelkich
zastosowań związanych z czyszczeniem.

Nowe
ulepszone
wzornictwo

Wiadro o pojemności 12 l
Niezawodne do przechowywania żywności i czyszczenia,
obecnie z nowym i ulepszonym wzornictwem.
Co nowego!
• możliwość piętrowania
• pokrywa z zabezpieczeniem zamykania
• pochyły bok
• higieniczny otwór do odprowadzania cieczy
• łatwiejsze do odczytu podziałki
• ta sama kompatybilność z uchwytami ściennymi

Wiadro o pojemności 20 l
To duże i wytrzymałe wiadro jest idealne do
mieszania, przechowywania i transportu większych
ilości składników. Może równocześnie służyć jako
przepastny pojemnik do czyszczenia i namaczania
szczotek, czerpaków i innych urządzeń.

Dlaczego wiadra Vikan?
Wiadra Vikan są projektowane i wytwarzane w celu ochrony integralności
produktów, udoskonalania wydajności i bezpieczeństwa otoczenia pracy.
Wydatek na nie zwraca się wielokrotnie dzięki nadzwyczajnej jakości i
wytrzymałości.
Ochrona integralności
produktów
Jak wiedzą wszyscy w branży
żywności i napojów, spójność
produktu jest niezbędna dla
zachowania bezpieczeństwa
żywności, zadowolenia
klienta i sukcesu firmy. Dzięki
higienicznemu wzornictwu,
oznaczeniu kolorami,
niespotykanej dotąd jakości
i zgodności ze wszystkimi
odpowiednimi normami EU i FDA
nasze wiadra pomagają chronić
wysokie standardy i dobre imię
firmy.

Udoskonalona wydajność i
bezpieczeństwo otoczenia
pracy
Sukces firmy zależy od wydajnych,
bezpiecznych i zdrowych
pracowników. Pracownicy mogą
liczyć na to, że produkty firmy
Vikan ułatwią im życie i pozwolą
przyspieszyć pracę, sprawiając,
że będzie bezpieczna i że będzie
spełniała wymogi prawne.
Ergonomia, użyteczność, wygoda
i jakość produktu uwolni cały
potencjał pracowników każdego
dnia.

Faktyczna opłacalność
inwestycji
Im dłuższy czas korzystania z
narzędzi do przechowywania
żywności lub czyszczenia,
tym bardziej opłacalna staje
się inwestycja w nie. Idealna
jakość, wysoce trwałe materiały i
precyzja wykonania umożliwiają
wiaderkom i innym narzędziom
Vikan zachowanie swojej
wydajności, a przy tym zapewniają
bardzo wysoki zwrot z inwestycji
dzięki swojej znacznej trwałości.

Pokrywa z zabezpieczeniem
zamykania
Pokrywa z zabezpieczeniem
zamykania zwiększa bezpieczeństwo
— dokładnie tak, jak w przypadku
wiader o pojemności 6 i 20 l.
Piętrowalność
Oszczędność miejsca
przechowywania dzięki
możliwości łatwego
ustawienia wiader jednego
na drugim.

Łatwiejsze do odczytu
podziałki
Bardziej dokładne
odmierzanie produktów
dzięki łatwym do odczytania
oznaczeniom litrów i
galonów (WB i USA).

Wiadro o
pojemności
12 l z bliska

Pochyły bok
Szybsze i łatwiejsze niż
kiedykolwiek mieszanie,
miksowanie i opróżnianie
dzięki ręcznemu czerpakowi.

Otwór do odprowadzania cieczy
Zapobiega nagromadzeniu się
cieczy podczas przechowywania,
co zwiększa higienę.

Kompatybilność z uchwytami
ściennymi
Możliwość wykorzystania
istniejących uchwytów ściennych
(16200) do wiader i pokryw
(wyłącznie 5686x i 5688x).

Pasujące do siebie
wiadra i czerpaki
Czerpak ręczny Vikan w kształcie okrągłej miski i idealnie uzupełnia wiadra Vikan o
pojemności 6, 12 lub 20 l. Wszystkie czerpaki, w których ulepszono ostatnio przydatność
i higienę, mają hak do zawieszania w środku i na zewnątrz wiaderka.

Czerpak w kształcie okrągłej miski

Dwa dzióbki
Łatwe wylewanie cieczy
zarówno dla osób lewo-,
jak i praworęcznych.

Łatwiejsze do odczytu
podziałki
Bardziej dokładne
odmierzanie produktów
dzięki łatwym do odczytania
oznaczeniom uncji do
pomiarów cieczy (WB i USA).

Czerpak ręczny

Szczelna pokrywa
Bardziej dokładne i
łatwiejsze pozbywanie
się składników z
pojemników i czerpaków.

Czerpak (o pojemności 1 i 2 l) z higienicznym
wzorem do płynnych składników

Otwór do zawieszania
Umożliwia przechowywanie
na uchwytach ściennych
Vikan dzięki higienicznemu
otworowi do zawieszania w
kształcie kropli.

Hak do zawieszania
Oszczędność czasu i
wysiłku dzięki możliwości
przechowywania
czerpaka w środku i na
zewnątrz wiaderka Vikan.

Zaawansowany czerpak (0,5; 1 i 2 l) do
mokrych i suchych składników.

Bezproblemowe
wylewanie
Czerpak bez możliwości
zginania, co eliminuje
ryzyko gromadzenia się
zanieczyszczeń.

Otwór do zawieszania
Umożliwia przechowywanie
na uchwytach ściennych
Vikan dzięki higienicznemu
otworowi do zawieszania w
kształcie kropli.

Hak do zawieszania
Oszczędność czasu i
wysiłku dzięki możliwości
przechowywania
czerpaka w środku
wiaderka Vikan.

Wiaderko 6 Litrów - 5688x
Pokrywa do wiaderka 6 Litrów - 5689x

Wiadro 12 Litrów - 5686x
Pokrywa do wiadra 12 Litrów - 5687x

Wiadro 20 Litrów - 5692x
Pokrywa do wiadra 20 Litrów - 5693x
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Szufelka ręczna (0,5L) - 5677x

Szufelka ręczna (1L) - 5675x

Szufelka ręczna (2L) - 5670x
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Czerpak ręczny (1L) - 5681x

Czerpak ręczny (2L) - 5682x
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VIKAN SYSTEM HIGIENY · Profesjonalne rozwiązania
Aventes Sp. z o.o. · 91 4243366, 4243364, 4536565 · fax 91 8861834
www.aventes.pl · vikan@aventes.pl

Więcej informacji na stronie buckets.vikan.com/int

+99

Uchwyt ścienny - 16200
Pasuje do wiader 6 i 12 Litrowych

