Lepsza ergonomia – lepsza higiena
Nowy kij z Vikan hygiene system ®
Wygodniejsze pracowanie dzięki zmienniej grubości uchwytu kija

Ergonomiczne Kije

Nowy kij z asortymentu Vikan
Hygiene System ® udoskonalony
w wielu punktach.
Monotonna postawa szkodzi
zdrowiu. Szczególnie przy
sprzątaniu mamy do czynienia z jednostajnymi
ruchami. Sprzątanie to
w 80% praca z rękojeścią
w dłoni.

Z powodu specjalnego procesu produkcyjnego, kij jest tak złożony, że
nie powstają żadne szczeliny ani wgłębienia, w których mogłyby „ukryć‘
się bakterie. Pozatym zmieniliśmy sam uchwyt kija: nowy kształt
umożliwia wygodniejsze czyszczenie i daje pewniejsze chwytanie
i ruszanie kijem.

Vikan hygiene system ®
koncentruje się ponownie
na konstrukcji kija:
•

Zmienna średnica
odciąża partie mięśni
dłoni.

•

Przyjemniejsza praca
dzięki wygodnej, zaokrąglonej końcówce

•

Specjalna powierzchnia
umożliwia mocny i wygodny chwyt odciążający
mięśnie rąk i ramion.

•

Prosta w czyszczeniu
budowa kija.

Pełne kodowanie kolorystyczne
Zdecydowaliśmy się na pełne
kodowanie kolorystyczne kii z
włókna szklanego.
Tym samym są łatwe

Wszystkie kije z włókna
szklanego są jednokolorowe.
Dostępne w 5 kolorach.

Wszystkie kije dostępne w 5 kolorachproszę podać przy zamawianiu
kod koloru.
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Nr.
art. :
2935
2936
2937
2938
2939
2972

Wymiary:

Materiał:

31/34-1300 mm
31/34-1300 mm
31/34-1500 mm
31/34-1500 mm
31/34-1500 mm
31/34-1700 mm

Alu./Polypropylen
wł. szkl. / Polyipropylen
Alu./Polyipropylen
wł. szkl. /Poli propylen
stal nierdzewna/polyprop.
wł. szkl. /Poli propylen

Aventes Sp. z o.o.
Kresowa 24
71-770 Szczecin
tel - 91 4243366, 4243364
fax - 91 8861834, 4536565
info@aventes.pl

www.vikan.pl

Temperatura:
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C

Jednokolorowe :
Nie
Tak
Nie
Tak
N ie
Tak
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•

Mocno udoskonalona ergonomia
Dokonaliśmy zmian przy rękojeści kija , posiada ona zróżnicowaną
grubość. Pozwala to na wygodną
zmianę postawy podczas pracy
i zapewnia lepszą ergonomię.

