
80% wszystkich procesów 
mycia przeprowadzanych 
jest przy zastosowaniu kija. 
Wszystkie kije Vikan są za-
opatrzone w ergonomiczne 
rękojeści. Niektóre z nich 
mają regulowaną długość.

Mocny polipropylen z poliestrowym 
włosiem wzmocnionym kwasood-
pornymi klamrami. Wyprodukowany 
sprzęt poddany jest szczegółowej 
kontroli jakościowej

STOP rozprzestrzenianiu bakterii!
Zastosowanie sprzętu w pięciu odmiennych kolorach 

pozwala na rozróżnienie obszarów mycia.

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo produk-
tów spożywczych i higiena produkcji znajdują 
się w centrum powszechnego zainteresowania. 
System Higieny Vikan® spełnia wszelkie normy  
i wymogi przemysłu spożywczego.

System Higieny Vikan® eliminuje zakażenie krzyżowe

Powszechnie wiadomo, że szczotka używana do mycia podłogi nie może 
zostać użyta do czyszczenia stołu. Ta sama reguła dotyczy podziału na-
rzędzi pochodzących z różnych obszarów produkcji np. z uboju do pro-
dukcji. Jest to oczywiste, gdyż nie chcemy dopuścić do rozprzestrze-
niania się szkodliwych bakterii a tym samym psucia się żywności.
Dobrym pomysłem jest podzielenie zakładu produkcyjnego na 
strefy i oznaczenie ich kolorami odpowiadającymi kolorom narzędzi 
Vikan. Takie rozwiązanie dyscyplinuje pracowników do użycia sprzętu 
dedykowanego danej strefie, a tym samym wyklucza przemieszczanie się 
narzędzi. 

Dobre rzemiosło i wysoka jakość produkcji
wymagają wysokiego poziomu higieny

System higieny Vikan® został opracowany tak,  
aby spełnić wysokie wymagania w zakresie higieny

System higieny Vikan® - dla profesjonalistów w przemyśle mięsnym

Numer 1 w bezpieczeństwie żywności

• Wysoka jakość i trwałość
• Długa żywotność 
• Ergonomiczne wykonanie
• Higieniczne powierzchnie
• Antybakteryjne materiały

• Łatwe czyszczenie trudno dostępnych miejsc
• System 5 kolorów umożliwia zastosowanie  

w systemie HACCP
• Pomoc w kontroli utrzymania higieny produkcji 

System Higieny Vikan® - wytycza normy

FDA-godkendt   ISO certificeret kvalitet

Importer: 
Bastra
Centrum przemysłu
mięsnego i gastronomii
PL 41-503 Chorzów
ul .Adamieckiego 8
tel.: +48 32 245 60 14
fax: +48 32 770 79 05
e-mail: info@bastra.com.pl
http://www.bastra.com.pl
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Numer Numer  Wymiary Materiał Temp. 
zdjęcia artykułu w mm.  °C 

 4189 75x250 Poliester 136°

 7033 95x350 Ø90 Poliester 136° 

 4191 75x250 Poliester 136°

 5380-103 Ø103 Poliester 136° 
    

 4189 75x250 Poliester 136°

 4191 75x250 Poliester 136°

 3087 40x260 Poliester 136°

 4169 130x340 Poliester 136°

 4167 130x340 Poliester 136°

 7035 120x105 Poliester 136°

 3067 50x280 Poliester 136°

 4191 75x250 Poliester 136°

 3883 Ø130 Poliester 136°

 5380-63 Ø63 Poliester 136° 
 

 3892 40x260  Poliester 136°

 4191 75x250 Poliester 136°

 4193 75x250 Poliester 136°

 4767 240x230 Polipropylen 100°
   

 5375 120x500 Ø10 Poliester 136°
 5376 120x500 Ø20 Poliester 136° 
 5378 120x500 Ø40 Poliester 136°
 

 5379 120x500 Ø50 Poliester 136°
 5370 120x500 Ø60 Poliester 136°

 3067 50x280 Poliester 136°

 3885 Ø130 Poliester 136°

 4167 130x340 Poliester 136°

Numer Numer  Wymiary Materiał Temp. 
zdjęcia artykułu w mm.  °C 

 4184 70x500 Poliester 136° 
    

 4167 130x340 Poliester 136°

 5380-103 Ø103 Poliester 136° 
 

 3067 50x280 Poliester 136°

 2915 65x300 Poliester 136°

 055025 50x500 Polipropylen 100°
   

 055025 50x500 Polipropylen 100°
   

 055035 50x500 Polipropylen 100°
   

 7040 65x275 Poliester 136°

 055025 50x500 Polipropylen 100°
   

 5510 95x230 Polipropylen 136° 
   

 5500 95x230 Polipropylen 136°
   

 5523 125x245 Twarda=brown 100°
 5524 125x245 Średnia=blue 100°
 5525 125x245 Miękka=white 100°

 7067 70x200 Poliester 136°

 3179 50x400 Poliester 136°

 5600 Łopata 115, szufla 34x32 100°
  Polipropylen
 5601 Łopata 130, szufla 34x32 100°
  Polipropylen
 5610 Łopata 112, szufla 26x28 100°
  Polipropylen
 5611 Łopata 127, szufla 26x28 100°
  Polipropylen

 7011 170x112 Nylon 136°

 5675 330x120 Polipropylen 136°
   

 6440 40x115 Poliester 136°

 5660 330x305 Polipropylen 100°
   

 4587 40x340 Poliester 136°

Przegląd szczotek i akcesoriów zawartych w prospekcie

Dystrybutor:



Siatka wilka wymaga zasto-
sowania szczotki twardej z 
drobnym włosiem.
Polecamy nr 4189. 

Do czyszczenia gardzieli 
wilka potrzebna jest okrągła 
o odpowiedniej średnicy  
i długości, np. nr 7033. 

Ślimak wymaga zastosowa-
nia twardej szczotki z długim 
włosiem.
Proponujemy nr 4191. 

Przy czyszczeniu gardzieli 
wilka ważne jest stosowanie 
odpowiedniego rozmiaru 
szczotki. Polecamy nr 5380-
-103 z trzonkiem 2981.
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Sprzęt Systemu Higieny Vikan® ułatwia czyszczenie  
i gwarantuje wysoki poziom utrzymania higieny.

System higieny Vikan®
Kontrola, zalecenia i nadzór  
w zakresie higieny! 
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Po zakończonym myciu należy wyczyścić 
sprzęt i umieścić na wieszaku ściennym.  
W ten sposób sprzęt do czyszczenia szybciej 
schnie i dłużej zachowuje przydatność do 
użytku. Wieszak umożliwia łatwą ocenę 
aktualnego stanu sprzętu 
i zapewnia 
porządek.

Czyszczenie szczotek jest bardzo ważne.
Szczotki są odporne na wysoką temperaturę 
(do 136 °C). Ich czyszczenie w zmywarce lub w 

urządzeniu sterylizują-
cym gwarantuje, że 

wszystkie bak-
terie zostaną 

usunięte i że 
nie będą 
one prze-
noszone 
z jednego 
obszaru na 

drugi.

29

33 34

31

32

35 39

36 38

37

40

44

41 42

Wskazówki w zakresie kontroli i utrzymania  wysokiego 
poziomu higieny:
• Określić wszystkie powierzchnie które wymagają 

czyszczenia ze szczególnym uwzględnieniem punktów 
krytycznych.

• Sporządzić plan mycia określający powierzchnie, osoby 
odpowiedzialne, częst otliwość i  sposób mycia w rozbi-
ciu na poszczególne kroki.

• Zwrócić uwagę na prawidłowy dobór sprzętu do czysz-
czenia w zależności od wykonywanej pracy.

• Po zakończeniu myciu, sprzęt bardzo dokładnie oczy-
ścić i odwiesić na przewidzianym w tym celu wieszaku.

• Zwrócić uwagę na konsekwentne używanie sprzętu w 
różnych kolorach w celu oddzielenia różnych obszarów 
czyszczenia.
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Coraz bardziej zaostrzające się 
przepisy sprawiają, że nieodzowne stają się 
kontrole wewnętrzne oraz instruktaż personelu w za-
kresie higieny. W tym zakresie Vikan prowadzi działalność już od 
20 lat. Duże doświadczenie i wiedza widoczne są we wszystkich 
urządzeniach Systemu Higieny Vikan®. Dodatkowo opracowaliśmy 
wskazówki podpowiadające, jak osiągnąć wysoki poziom higieny w 
zakładzie.
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Zastosowanie maszyn i urządzeń przy produkcji mięsa oraz jego przetworów powoduje, iż 
powstaje wiele trudno dostępnych miejsc do mycia – tzw. miejsc krytycznych. Tym samym 
utrzymanie higieny produkcji wymaga specjalnych zabiegów. Wychodząc na przeciw tym wyma-
ganiom firma VIKAN stworzyła serię profesjonalnych narzędzi myjących.

Do mycia krajalnicy po 
demontażu tarczy tnącej 
idealna jest krótka twarda 
szczotka. Proponujemy  
nr 4189. 

Tarcze tnącą należy czyścić 
przy użyciu twardej szczotki. 
Tu również polecamy nr 
4189. 

Pod osłoną tarczy często 
gromadzi się brud i resztki. 
Polecamy szczotkę z bardzo 
długim włosiem, jak nr 4191.

Do czyszczenia krajalnicy 
wymagana jest solidna 
szczotka o długim trzonku, 
np. nr 4184.

Czyszczenie górnej we-
wnętrznej powierzchni rózgi 
jest trudne. Nr 4169  
to właściwy wybór.

Do czyszczenia krat  
ochronnych należy użyć 
dużej i miękkiej szczotki,  
np. nr 4167.

Do czyszczenia mis  
szczotka musi być o 
dpowiednio okrągła. Dobre 
połączenie to nr 7035  
z trzonkiem nr 2981.

Brud gromadzi się wokół 
koła piły do mięsa. Idealnym 
rozwiązaniem jest mała 
szczotka z twardym włosiem. 
My polecamy nr 3067.

Kolejne problematyczne 
miejsce: rogi obudowy.  
Nr 4191 to miękka szczotka  
z ukośnie ustawionym  
włosiem.

Poręczna szczotka, sięgająca 
trudno dostępnych szczelin 
i rogów stołu roboczego. 
Okrągła ręczna szczotka  
nr 3883.

W miejscach trudno dostęp-
nych takich jak na rys. po-
trzebna jest szczotka o dużym 
zasięgu. Rozwiązanie stanowi 
nr 5380-63 oraz 2981.

Płytę stołu rozbiorowego gdzie 
występują drobne szczeliny  
i szpary należy czyścić twardą 
szczotką. Najlepsze rozwiąza-
nie stanowi nr 3892.  

Sąsiedztwo płyty należy 
czyścić szczotka z długim 
włosiem. Polecamy nr 4191.

Usunięcie tłustych plam z 
metalowych powierzchni jest 
stosunkowo trudne. Miękka 
szczotka – nr 4193 – ułatwia 
to zadanie. 

W celu usunięcia wody 
wymagana jest solidna i po-
ręczna stołowa ściągaczka 
do wody. Polecamy nr 4767.

Czyszczenie lejka nadziewarki 
może być trudne. Vikan oferuje 
solidne szczotki do czyszczenia 
rur o pięciu różnych średnicach. 
Nr 5380 -50, -63, -77, -90, -103.

Pod stalową pokrywą 
nadziewarki tłokowej przyda 
się szczotka z wygiętym 
uchwytem, np. nr 3067.

Przy tłokach potrzebny jest 
duży nacisk na szczotkę. 
Polecamy wypróbowanie 
szczotki nr 3885.

Najlepsze rezultaty przy czyszcze-
niu powierzchni maszyn, osiągamy 
używając szczotki z ukośnie usta-
wionym włosiem oraz z uchwytem. 
Polecamy nr 4167.

Używając tej szczotki 
eliminują Państwo niebez-
pieczeństwo skaleczenia 
się nożami kutra. Numer 
szczotki 4184.

Duże powierzchnie wymagają za-
stosowania dużej, ergonomicznej 
szczotki ręcznej, która umożliwi 
usunięcie całego tłustego osadu. 
Właściwa szczotka to nr 4167.

Okrągła szczotka z trzonkiem 
umożliwia dotarcie do prze-
strzeni pomiędzy pulpitem ste-
rowniczym a misą. Polecamy nr 
5380-103 z trzonkiem nr 2981.

Mała szczotka z długim trzonkiem 
idealnie nadaje się do czyszcze-
nia górnej obudowy skruszacza 
do mięsa (tzw. steaker). Nr 3067 
to właściwa szczotka.

Ta sama szczotka umożli-
wia skuteczne czyszczenie 
miejsc pomiędzy ostrzami 
skruszacza do mięsa. Nr 
3067.

Podłogi muszą być wyszorowane. 
Twarda szczotka do szorowania 
zawsze znajdzie zastosowanie. 
Polecamy naszą szczotkę do szo-
rowania z przepływem wody  
o numerze 7040.

Obrotowy przegub ułatwia 
omijanie przeszkód i podnosi 
efektywność.  

Podłogowa ściągaczka do 
wody jest dostępna w czte-
rech różnych szerokościach. 
Jest idealna do osuszania 
dużych powierzchni.

Zamiatanie to pierwszy etap 
czyszczenia podłogi. Przy-
datna jest solidna miotła z 
twardym włosiem. Polecamy 
nr 2915.

Podłogowa ściągaczka do wody 
Vikan doskonale osusza mokre 
podłogi, podnosząc poziom hi-
gieny. Nr 055025 ma szerokość 
50 cm oraz obrotowy przegub.

Podłogowa ściągaczka do 
wody Vikan jest bardzo 
ekonomiczna z uwagi na 
wymienny gumowy wkład.
.

Nr  
artykułu
2981 

2935 

2936 

2937 

2938 

2972 

2991 
 
 

2973 

Wymiary
w mm
650-Ø31 

1300-Ø31 

1300-Ø31 

1500-Ø31 

1500-Ø31 

1700-Ø31 

1500-Ø31 
 
 

1500-2780
Ø31

Materiał

Anodowane 
aluminium
Anodowane 
aluminium
Włókno 
szklane
Anodowane 
aluminium
Włókno 
szklane
Włókno 
szklane
Anodowane 
aluminium z 
przepływem 
wody
Anodowane 
aluminium
kij teleskopowy 
z przepływem 
wody

Ściany i lady sklepowe muszą 
być czyste i wyglądać repre-
zentacyjnie. Uchwyt z padami 
do szorowania o numerze 5510 
stanowi ciekawe rozwiązanie. 

Czysto ściany i okna wy-
glądają okazale. Polecamy 
uchwyt do czyszczenia z wy-
miennymi padami o numerze 
5510 

Uchwyt do padów 5500 jest 
idealny do czyszczenia ścian 
i listew przypodłogowych. 
Pady dostępne są w wersji 
miękkiej, średniej i twardej.

Czyszczenie okien stanie się 
łatwiejsze i szybsze dzięki 
dwustopniowej regulacji 
szczotki z przepływem wody 
Vikan nr 7067 z kijem 2973.

Do sprzątania podłóg w 
sklepie proponujemy solidną 
miotłę nr 3179 dostępną w 
różnych szerokościach. 

Solidna, ergonomiczna łopata wyko-
nana z higienicznego polipropylenu. 

Do mieszania Vikan stworzył łopatkę 
nr 7011, pasującą do wszystkich 
trzonków i kijów Vikan, np. do nr 
2981.

Przy dozowaniu dużą pomocą są 
nowe szufelki do produktów sypkich, 
np. mała szufelka ręczna nr 5675. 

Do utrzymania higieny dłoni Vikan 
stworzył bardzo poręczną szczotkę 
do czyszczenia paznokci - nr 6440.

Bardzo pojemna szufelka nr 5660 
ściśle przylega do podłogi.

Przy zamawianiu produktów prosimy o zaznaczenie jednego z poniższych 
kodów kolorów.


