
Hak – Wieszak do wiadra 

Przykrywka – Dekiel Nr 5687-

System Higieny Vikan – wiadro przyszłości  Nr  5686-

Nowy model wiadra z Systemu Higieny Vikan jest przykładem, że przedmioty użytkowe i piękny wygląd 
mogą iść w parze. 

Wiadro jest przystosowane do wysokich wymagań w przemyśle. Składa się z materiałów 
dopuszczonych przez FDA do środków pomocniczych dla przemysłu spożywczego. 
Powtarzane testy wykazały, że nawet przy użyciu z gorącą wodą materiał nie ulega zmianie, pozostaje 
nadal sztywny i stabilny. Użytkownik nie jest niepotrzebnie narażony.
      Skala w wiadrze pokazuje 12 litrów, wiadro mieści 13 litrów. 
Wiadro  tak jak pozostałe produkty z Systemu Higieny Vikan dostępne jest w 7-miu kolorach.
      Do ochrony zawartości w wiadrze dostępny jest również dekiel. 

Nr  0620 

Do zawieszenia wiadra mamy wieszak ze 
stali nierdzewnej, specjalnie dla niego wykonany. 
Wiadro po jego użytkowaniu i wymyciu można 
dowolnie zawiesić, dnem do góry lub do dołu. 

Wiadra dostępne są z przykrywką do 
zabezpieczenia odmierzanego w nim surowca.
Przykrywka jest utrzymana w tym samym stylu co
wiadro tworząc razem harmonijną i uniwersalną całość.

Wylew:
Wylew z wiadra jest stosunkowo szeroki. Skonstruowany jest tak aby płyn 
wylewał się jednym strumieniem, zamiast rozlewać się po ściankach wiadra.

Tylna ścianka wiadra:
Spłaszczona tylna ścianka wiadra umożliwia noszenie go bez obijania się jego o nogi. 
Przy tym wiadro pozostaje stabilne bez kręcenia i  przechylania się.

Uchwyt wiadra:
Uchwyt wiadra wykonany jest ze stali nierdzewnej. Zamocowany jest 
w jego wewnętrznej stronie, co daje dodatkowe zabezpieczenie np. pozwala 
uniknąć zahaczenia o odzież. 

Skala:
Wiadro posiada wewnątrz skalę w litrach, US galonach i UK galonach. 
Dobrze czytelna skala umożliwia właściwe odmierzenie zawartości.

Dno wiadra:
Dno wiadra znajduje się wyżej o 240 mm od jego dolnego rantu.
Dzięki temu nawet przy jego gorącej zawartości nie traci na swojej stabilności. 
Podniesione dno ułatwia jego opróżnienie.

Odlewany uchwyt:
Przy tym wiadrze jest wyjątkowy, odlewany uchwyt. Uchwyt ten znajduje się 34 mm nad podłożem, 
bardzo pomocny przy opróżnianiu jego zawartości.  

www.vikan.pl


	wiadro_2

