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Professionele zachte veger

Volle vezelbezetting in blank houten blok 

met steelhouder.

vezels: 55 mm

Professionele veger met zacht 

haarmengsel van paardenhaar en 

polypropyleen vezels voor een 

uitstekende veegcapaciteit op vloeren 

van hout, vinyl, laminaat en op 

andere gladde vloeren.

3180S 5 20,35 50 cm breed

3190S 5 23,80 60 cm breed

Professionele medium veger

Volle vezelbezetting in blank houten blok 

met steelhouder.

vezels: 55 mm

Professionele veger met medium 

haarmengsel van paardenhaar en 

polypropyleen vezels - veel vezels 

voor een uitstekende veegcapaciteit. 

Goed voor stof en grovere 

verontreiniging op gladde stenen 

vloeren (cement, beton, tegels) in 

magazijnen, werkplaatsen, winkels en 

vergelijkbare ruimtes. 

3192S 5 18,70 60 cm breed

Professionele harde arenga veger

Volle vezelbezetting in blank houten blok 

met steelhouder.

vezels: 55 mm

Professionele veger met natuurlijke 

vezels in een harde kwaliteit, zeer 

geschikt voor (hechtende) olieachtige 

en vette vloeren in garages en 

andere industrieën.

3197S 5 17,60 60 cm breed

Harde veger

Blank hout met steelaansluiting - harde 

arenga vezels

vezels: 73 mm

Harde veger met veel lange en 

stevige arenga vezels. 

Geschikt voor het opvegen van nat, 

olieachtig of vettig afval.

3117S 5 27,15 63 cm breed

Verbindingskap voor vegers

gegalvaniseerd metaal

400x55 mm - 585 g

Toepasbaar bij  3160-S tot 3197-S.

Verbindt twee vegers en creëert een 

brede veger van bijvoorbeeld 80, 100 

of zelfs 120 cm. 

Voor steel max. Ø 25 mm zonder 

schroefdraad.

64470 1 28,40

Lichtgewicht kunststof veger

Zwart kunststof blok - rode pvc vezels - 

hard

50x400 mm, vezels: 63 mm

Lichtgewichtkunststof veger met 

stevige vezels.

2018 5 8,00

Zachte kunststof veger

Wit kunststof - zacht vezelmengsel

90x300 mm, vezels: 50 mm

Lichte huishoudelijke veger met 

zachte vezels.

Steel: 2945 of 2947.

3150 5 6,70

Medium kunststof veger

Wit kunststof - medium vezelmengsel

63x430 mm, vezels: 50 mm

Handige en stevige veger met een 

mengsel van zwarte medium 

synthetische en natuurlijke vezels.

3108 5 11,00

Houten handveger

Houten handgreep

32x290 mm, vezels: 42 mm

Vol bezet met vezels. Voor een brede 

industriële toepassing.

De harde vezels zijn geschikt voor 

olieachtige en vette (hechtende) 

oppervlakken. Smelt niet op hete 

oppervlakken.

4590 5 4,90 zachte handveger

4594 5 4,50 harde arenga handveger

Kunststof handveger

polypropyleen, zacht haarmengsel

70x 320mm, vezellengte 50 mm

Prima handveger voor bij het stofblik. 

Combinatie van handveger en stofblik 

is de standaard uitrusting van elke 

werkwagen.

4550 5 4,45
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Stofblik met rubber rand

Wit kunststof met zwarte rubber rand

208x317 mm

Stevig kunststof stofblik met rubber 

aanveegrand.

5581 12 1,75

Metalen stofblik

Metaal, wit

240x380 mm 

Metalen stofblik die bestand is tegen 

gloeiende materialen zoals as, 

houtskool, sigaretten.

5585 10 4,75

Lichtgewicht luiwagen

Wit kunststof - witte polypropyleen vezels

70x300 mm, vezels: 25 mm

Handzame lichtgewicht 

vloerschrobber.

Steel: 2945 of 2947.

3660 5 5,05

Werkborstel

Houten handgreep - harde arenga vezels

70x203 mm, vezels: 45 mm

Werkborstel met comfortabele 

handgreep. 

De arenga vezels behouden hun 

stevigheid in contact met water.

3817 5 6,70

Toiletborstel

Wit kunststof - harde vezels

Ø110x370 mm - 115 g

vezels: 25 mm

Toiletborstel in vierkante houder

5045 12 4,15

Toiletborstel

Wit kunststof - harde vezels

Ø130x400 mm -  220 g

vezels: 25 mm

Professionele toiletborstel met extra 

opstaande borstel voor onder de 

randen. Harde witte polypropyleen 

vezels.

5055 10 6,55

Microvezeldoeken, 2 per set

Polyester / polyamide

320 x 380 mm

*saneringsartikel, beperkt leverbaar

Microvezeldoeken voor algemeen 

gebruik in de schoonmaak.

Droog of vochtig te gebruiken.

690302* 10 6,60 set van 2 doeken blauw en rood

690120* 5 3,10 rood

690220* 5 3,10 blauw

Microvezel droge mop

Polyester / polyamide, groen

400 x 140 mm

*saneringsartikel, beperkt leverbaar

Geschikt voor laminaat, tegelvloeren 

en linoleum.

690620* 5 8,30 per 5 stuks in plastic verpakking

690601* 1 9,50 per stuk in displayverpakking

Mop kit

Starterspakket met verstelbare steel, 85-

160 cm, mopframe en klamvochtige mop.

*saneringsartikel, beperkt leverbaar

Compleet starterspakket voor 

reiniging van vloeren, wanden en 

plafonds.

Per stuk in displayverpakking

693001* 10 20,20

Mopframe

Aluminium met klittenband, 40 cm

*saneringsartikel, beperkt leverbaar

Past op telescoopsteel en 

microvezelmoppen.

Per stuk in displayverpakking

692101* 10 9,50

Vlakmopframe met klittenband en 

klemgaten

aluminium, polypropyleen

40 cm breed

*saneringsartikel, beperkt leverbaar

Aluminium vlakmopframe met 

klittenband en flexibele klemgaten 

voor bevestiging van disposable 

vloerwisdoeken.

Past op alle Vikan click-fit stelen.

374818* 30 16,70
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Raamwasser, T-stuk

aluminium, polypropyleen

Houder is inclusief korte steel. 

Past op alle Vikan stelen met 

schroefdraad.  

Het raamwasbont (apart bestellen) 

kan eenvoudig over de aluminium 

houder getrokken worden. 

475118 10 7,10 25 cm breedte

475218 10 7,75 35 cm breedte

Raamwasbont

Microvezel, wit

Raamwasbont voor de houders 

475118 en 475218. 

Wasbaar tot 60°C en in 

droogautomaat maximaal 10 minuten, 

maximaal 60°C.

474115 10 7,10 25 cm breedte

474215 10 8,60 35 cm breedte

Raamtrekker

polypropyleen, synthetisch rubber

Stevig handmodel raamtrekker voor 

normaal gebruik.

Voor grotere ramen kan het brede 

model worden ingezet.

Adapter met schroefdraad om Vikan 

steel met schroefdraad met 

raamtrekker te combineren.          

476118 10 6,15 25 cm breedte

476218 10 6,75 35 cm breedte

282904 10 2,00 adapter voor steel

Handborstel lange steel

Kunststof handgreep - mengsel van 

zachte gele Peetex vezels

57x412 mm - 160 g, vezels: 48 mm

Volle bezetting van zachte vezels die 

veel water opnemen. Ideale 

autowasborstel. Te gebruiken tot 

60ºC. 

5220 5 3,65

Handborstel korte steel

Kunststof handgreep - mengsel van 

zachte gele Peetex vezels

73x250 mm - 150 g, vezels: 47 mm

Volle bezetting van zachte vezels die 

veel water opnemen.  Ideale 

autowasborstel. Te gebruiken tot 

60ºC. 

5229 5 3,65

Blokborstel, steelmodel

Hout - gele zachte pvc vezels

80x230 mm, vezels: 45 mm

met schroefdraad steelaansluiting

Blokborstel voor gebruik met steel. 

Neemt veel water op.

3219 5 6,40

Teerborstel, steelmodel:

Hout - zacht, zwart  haarmengsel

65x220 mm

vezels: 40 mm

Zachte borstel met dikke 

vezelbezetting. Grote opname 

capaciteit.

4810 5 11,15

Harde bezem

Hout - rode pvc vezels - medium

vezels: 106 mm

Allround bezem, voor algemeen 

gebruik in alle sectoren.

Bladvuil, zand, aarde, sneeuw en 

dergelijke blijven niet plakken aan 

deze bezem. 

Behoudt heel lang de stevigheid in de 

vezels.

2517 5 8,55 35 cm breedte, 17 rijen vezels

Zolenreiniger

voor laarzen, schoenen en klompen

Gegalvaniseerd metaal - hout met rode 

harde pvc vezels

480x320 mm

vezels: 95 mm

Stevige reiniger voor schoeisel. 

Ideaal voor entreeruimtes, 

kleedkamers, schoonloopsluizen en 

alle ruimtes waar veel mensen 

passeren.

0810 1 120,25
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Raamborstel met watertoevoer

Wit kunststof  - blauwe, gespleten, 

zachte vezels (polypropyleen)

80x160 mm , vezels: 49 mm

Zeer zachte vezels die veel water 

kunnen vasthouden. Bestand tegen 

heet water.

4750 5 6,80

Schrobborstel:

Polypropyleen met harde witte 

polypropyleen vezels

66 x 133 mm  

Door handzaam formaat goed 

geschikt als dekschrobber in moeilijke 

hoeken.

5453 5 6,75

Bootborstel met watertoevoer:   

Geschuimd polypropyleen, met zachte 

blauwe polypropyleen vezels

130x200 mm

Door vezels aan alle kanten prima 

geschikt voor moeilijke hoeken.

5452 10 15,50

Radiator borstel

metalen draad, kunststof handgreep, 

zachte polyester vezels

Ø30 x 700 mm

borstellengte ca. 400 mm

vezellengte 15 mm

Lange flexibele zachte borstel (model 

pijpborstel). 

Uitstekend geschikt voor reiniging 

achter radiator en tussen de radiator 

elementen en andere moeilijk 

bereikbare plaatsen. 

631216 10 5,35

Adapter 22mm voor steel:

geanodiseerd aluminium, polypropyleen, 

wit

Adapter van Vikan schroefdraad naar 

click-fit systeem.

Vikan Microfibre concept gebruikt een 

22 mm click-fit systeem.

5705020029943 2994 10 6,10

Onderdelen voor bevestiging

  

Losse steelhouder, geschikt voor 

bevestiging op het blok van de veger 

of bezem. 

Los schroefstuk, geschikt voor 

bevestiging op de steel.

216229 10 6,85 losse steelhouder, zwart  

212049 10 2,50 schroefstuk voor steel, zwart

Hoekadapter

Zwart kunststof elleboogverbinding

Ø28 x 140x45 mm

Elleboogverbinding met Vikan 

schroefdraad aan beide zijden 

(binnen- en buitendraad). Voor het 

bereiken van de moeilijkste plaatsen 

op grote afstand. 

Met schroefring voor het vastzetten in 

de juiste positie.

29989 50 5,70

Conus

Zwart kunststof met Vikan binnendraad

100x20x20 mm

Conus voor o.a. raamtrekkers en 

verfkwasten met holle steel. 

Past als adapter op alle Vikan stelen 

met schroefstuk.

282904 10 2,00 adapter voor steel

Schoonmaakdoek

10 stuks per pak

38x38 cm

*saneringsartikel, beperkt leverbaar

Groot absorptievermogen. Wassen 

op 60°C.

Prijs is per pak van 10 stuks.

690702* 36 2,45

Doeken drooglijn

20 meter, polypropyleen

*saneringsartikel, beperkt leverbaar

20 meter drooglijn voor doeken. 

Sterkte tot circa 200 kg belasting.

Per stuk verpakt.

695003* 10 3,20

Vikan Classic Concept: diversen

Vikan Classic Concept: marine borstels
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Aluminium steel

met kort schroefstuk

Ø22 mm diameter

Lichtgewicht aluminium steel met 

witte greep en ophangoog.

2945 10 4,95 130 cm lengte

2947 10 5,05 150 cm lengte

Houten steel Ø25 mm met schroefstuk

en zwart handvat:

Met Vikan schroefstuk aan het 

uiteinde en een kunststof handgreep 

(met ophangoog) aan de top. 

Past op alle Vikan borstels en 

bezems met een steelaansluiting.

2925155G 10 7,65 Ø25 mm diameter, 155 cm lengte

2925175G 10 7,85 Ø25 mm diameter, 175 cm lengte

Houten steel zonder schroefstuk

*saneringsartikel, beperkt leverbaar

Deze steel is glad en afgerond op de 

top en taps toelopend aan het 

uiteinde.

Voor alle Vikan borstels en bezems 

met gat voor steel.

Let op de dikte van de steel.

2923150* 12 3,25 Ø23 mm diameter, 150 cm lengte

Aluminium steel met schroefdraad

geanodiseerd aluminium

1500 mm, Ø22 mm

Stevige aluminium steel van 150cm; 

algemeen inzetbaar in de 

schoonmaak. 

De handgreep is in grijs uitgevoerd.

295918 10 6,65

Vikan Classic Concept: stelen

> Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
> Leveringen vanaf € 360,00 netto order zijn franco; daaronder € 17,50 bijdrage in verzendkosten.
> Artikelen uit dit Vikan Classic assortiment worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd.
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