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Ergonomische top-gereguleerde 

telescoopsteel:

aluminium, polypropyleen

met click-fit aansluiting

1050-1700 mm, Ø28 mm

levering per 

volle 

verpakking

Unieke top-gereguleerde telescoopsteel van 

Vikan. Met een drukknop in de top van de steel 

wordt eenvoudig de juiste lengte ingesteld. 

Het lange geïsoleerde manchet heeft een 

handvriendelijke diameter en zorgt daardoor 

nauwelijks voor spierbelasting. 

De steel is in ergonomisch opzicht de beste in 

zijn soort.

5705022962187 296218 6 33,80

Korte ergonomische telescoopsteel:

aluminium, polypropyleen

met click-fit aansluiting

500-800 mm, Ø28 mm

levering per 

volle 

verpakking

Stevige en ergonomische korte telescoopsteel. 

Het geïsoleerde manchet heeft een 

handvriendelijke diameter en zorgt daardoor 

nauwelijks voor spierbelasting.

5705022956186 295618 4 24,80

Ergonomische steel:

aluminium, polypropyleen

met click-fit aansluiting

1500 mm, Ø28 mm

levering per 

volle 

verpakking

Stevige en ergonomische steel met lang 

geïsoleerd manchet; de handvriendelijke 

diameter zorgt voor nauwelijks spierbelasting.

5705022952188 295218 4 16,85

Swish ergo telescoopsteel: 

aluminium, kunststof zwart manchet

met click-fit aansluiting

950-1600 mm, Ø29 mm

levering per 

volle 

verpakking

Stevige telescoopsteel met ergonomisch 

handvat. Telescopische functie door een 

draaibeweging in het midden.

5705022903005 290300 10 18,05

Swish korte telescoopsteel: 

aluminium, kunststof zwart handvat

met click-fit aansluiting

650-1100mm, Ø26 mm

levering per 

volle 

verpakking

Korte stevige telescoopsteel voor het 

schoonmaken met vlakmop op werkhoogte.

5705022904002 290400 10 8,65

Swish steel:

aluminium, kunststof handvat

met click-fit aansluiting

1500mm, Ø22 mm

levering per 

volle 

verpakking

Stevige aluminium click-fit steel met een 

standaard lengte; algemeen inzetbaar in de 

schoonmaak. 

5705022908000 290800 10 6,75

Adapter 22mm voor steel:

geanodiseerd aluminium, polypropyleen, 

wit

levering per 

volle 

verpakking

Adapter van Vikan schroefdraad naar click-fit 

systeem.

Vikan Microfibre concept gebruikt een 22 mm 

click-fit systeem.

5705020029943 2994 10 6,10

Click-fit adapter:

polypropyleen, zwart

levering per 

volle 

verpakking

Click-fit adapter met Vikan schroefdraad.

5705023809009 380900 10 2,00

Vlakmopframe, inklapbaar 40cm:

polypropyleen

click-fit aansluiting

Lichtgewicht inklapbaar vlakmopframe 40cm 

voor alle pocketmops. Het dunne en gladde 

formaat geeft een optimaal bereik en door de 

uitgebalanceerde gewichtsverdeling is het 

frame zeer stabiel.

Met het voetpedaaltje kunnen de moppen snel 

vervangen worden.

5705023740180 374018 10 25,25

Composiet vlakmopframe 25cm:

polystyreen

click-fit aansluiting

Sterk en hygiënisch composiet 25cm mopframe 

met verwisselbare klittenbandstrips. Het dunne 

en gladde formaat geeft een optimaal bereik. 

Op het aansluitpunt is een lock-functie om het 

frame te stabiliseren.

5705023741187 374118 10 17,00

Composiet vlakmopframe 40cm:

polystyreen

click-fit aansluiting

Sterk en hygiënisch composiet 40cm mopframe 

met verwisselbare klittenbandstrips. Het dunne 

en gladde formaat geeft een optimaal bereik. 

Op het aansluitpunt is een lock-functie om het 

frame te stabiliseren.

5705023742184 374218 10 20,60

Composiet vlakmopframe 55cm:

polystyreen

click-fit aansluiting

Sterk en hygiënisch composiet 55cm mopframe 

met verwisselbare klittenbandstrips. Het dunne 

en gladde formaat geeft een optimaal bereik. 

Op het aansluitpunt is een lock-functie om het 

frame te stabiliseren.

5705023743181 374318 10 25,75

Vikan Microfibre concept: stelen met click-fit aansluiting voor mopframes

Vikan Microfibre concept: vlakmopframes
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Composiet FLIP vlakmopframe 40cm:

polystyreen

click-fit aansluiting

Vlakmopframe 40cm met uniek ontwerp: een 

knik in het midden zorgt voor optimaal gebruik 

van de mop en het vocht. Met dit vlakmopframe 

en de nieuwe methode voor schoonmaak 

volgens het M-systeem, is het mogelijk om 30% 

meer oppervlak ter reinigen dan op de 

traditionele manier. Het is tevens een sterk en 

hygiënisch composiet 40cm mopframe met 

verwisselbare klittenbandstrips. Het dunne en 

gladde formaat geeft een optimaal bereik. Op 

het aansluitpunt is een lock-functie om het 

frame te stabiliseren.

5705023754408 375440 10 23,90

Composiet FLIP vlakmopframe 55cm:

polystyreen

click-fit aansluiting

Vlakmopframe 60cm met uniek ontwerp: een 

knik in het midden zorgt voor optimaal gebruik 

van de mop en het vocht. Met dit vlakmopframe 

en de nieuwe methode voor schoonmaak 

volgens het M-systeem, is het mogelijk om 30% 

meer oppervlak ter reinigen dan op de 

traditionele manier. Het is tevens een sterk en 

hygiënisch composiet 40cm mopframe met 

verwisselbare klittenbandstrips. Het dunne en 

gladde formaat geeft een optimaal bereik. Op 

het aansluitpunt is een lock-functie om het 

frame te stabiliseren.

5705023754606 375460 10 29,15

Klittenbandvervanging voor composiet 

vlakmopframe

per set van 2 strips

levering per 

volle 

verpakking

Set van twee klittenbandvervangingsstrips voor 

het composiet en het FLIP mopframe. 

Voor blijvend hygiënische werkomstandigheden 

wordt aanbevolen om elke drie maanden de 

strips te verwisselen.

5705023755252 375525 5 4,30 set van 2 strips 25cm voor 374118 

5705023755405 375540 5 5,55 set van 2 strips 40cm voor 374218, 375440

5705023755603 375560 5 7,50 set van 2 strips 55cm voor 374318, 375460

Superior vlakmopframe:

aluminium, nylon 

click-fit en 'snap-on' aansluiting

diverse breedtes

Aluminium vlakmopframe met sterk klittenband 

en zwarte eindkapjes.

Het dunne en gladde formaat geeft een 

optimaal bereik.

Op het aansluitpunt is een lock-functie en een 

handige vingergreep voor het losmaken van de 

steel.

5705023703000 370300 10 11,50 mopframe 25 cm

5705023704007 370400 10 17,20 mopframe 40 cm

5705023705004 370500 10 21,25 mopframe 55 cm

5705023706001 370600 10 30,85 mopframe 90 cm

5705023707008 370700 10 38,75 mopframe 120 cm

Klittenbandvervanging voor Superior 

vlakmopframe:

per set van 2 strips

levering per 

volle 

verpakking

Superior klittenbandstrips voor verwisseling van 

de oude strips indien ze door vervuiling niet 

meer hechten.

5705023804288 380428 10 4,30 set van 2 strips 25cm

5705023804400 380440 10 5,55 set van 2 strips 40cm

5705023804554 380455 10 7,50 set van 2 strips 55cm

Schuimrubber pad 55cm:

schuimrubber, polyester

90 x 9 x 570 mm

levering per 

volle 

verpakking

Zachte vulling tussen vlakmopframe en 

disposable wisdoek.

Gemakkelijk op maat te knippen.

5705023802000 380200* 10 2,00 * saneringsartikel

Wisdoekklemmen, set van 2:

zwart-wit kunststof

levering per 

volle 

verpakking

Wisdoekklemmen voor plaatsing op het 

mopframe. De buigzame lamellen kunnen 

worden gebruikt om een disposable wisdoek 

vast te houden.

5705023801003 380100 10 3,55

Ergobend, zwart:

polypropyleen, aluminium

click-fit aansluiting

Zeer sterk kniegewricht met click-fit verbinding. 

Met deze adapter kan een hoek worden 

gemaakt tussen de steel en het mopframe. 

Voor de moeilijk bereikbare plaatsen een ideale 

oplossing, met behoud van ergonomie.

5705023806008 380600 1 12,50
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Droge mop DRY 21:

microvezel < 0,3 dtex ACTEX®

oppervlak: 80% polyester, 20% polyamide

100% microvezel

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

levering per 

volle 

verpakking

Microvezel vlakmop voor omstandigheden waar 

hoge eisen aan droge reiniging worden gesteld. 

De microvezel mop trekt vuil, stof, en haren aan 

door statische elektriciteit.

Een laag non woven materiaal in de kern zorgt 

voor een goede stabiliteit.

7330371006206 547200 5 16,10 DRY 21, 40 cm pocketmop

7330371005568 547240 5 16,10 DRY 21, 40 cm mop

7330371005575 547260 5 19,60 DRY 21, 60 cm mop

Droge mop DRY 24:

speciaal behandelde polyester vezels

oppervlak: 100% polyester

max. 60°C wassen, max. 55°C drogen

levering per 

volle 

verpakking

Droge mop geschikt voor droge reiniging van 

grote oppervlakken, met zeer weinig weerstand 

gedurende het gebruik. 

Zowel stof en haren als grover vuil worden door 

staticiteit van de wisdoek vastgehouden. 

De doek kan lichte bevochtiging verdragen 

zonder stroef te worden.

5705025471402 547140* 5 11,05 DRY 24, 40 cm mop, * saneringsartikel

5705025471600 547160* 5 13,50 DRY 24, 60 cm mop, * saneringsartikel

Klamvochtige mop DAMP 41:

microvezel < 0,3 dtex ACTEX®

oppervlak: 80% polyester, 20% polyamide

75% microvezel

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

voorbereiding: 175% bevochtiging

levering per 

volle 

verpakking

Klamochtige mop die voldoet aan de hoogste 

normen voor hygiëne en reiniging, o.a. in 

institutionele sector. Wetenschappelijk bewezen 

een zeer hoog percentage bacteriën te 

verwijderen. 

De microvezels aan de binnen- en buitenkant 

van de mop verzamelen stof, vuil en bacteria, 

en verwijderen vlekken en 

oppervlaktevervuiling. In de kern zit een 

vochtvasthoudende tussenlaag, die tijdens het 

gebruik (door lichte druk) de microvezels aan de 

buitenkant bevochtigt.

7330371006114 549400 5 16,70 DAMP 41, 40 cm pocketmop

7330371005582 549425 5 11,90 DAMP 41, 25 cm mop

7330371005599 549440 5 13,75 DAMP 41, 40 cm mop

7330371005605 549460 5 17,00 DAMP 41, 60 cm mop

Klamvochtige mop DAMP 42:

microvezel mix 0,3 - 0,9 dtex ACTEX®

oppervlak: 80% polyester, 20% polyamide

48% microvezel

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

voorbereiding: 175% bevochtiging

levering per 

volle 

verpakking

Vochtige mop met een speciaal golfpatroon die 

het reinigende effect versterkt. Met gesloten 

witte microvezel lussen. 

In de kern zit een vochtvasthoudende 

tussenlaag, die tijdens het gebruik (druk) de 

microvezels aan de buitenkant bevochtigt. 

Ook geschikt voor vloeren met een waslaag of 

coating. 

5705025495002 549500 5 16,70 DAMP 42, 40 cm pocketmop

5705025495255 549525 5 11,90 DAMP 42, 25 cm mop

5705025495408 549540 5 13,75 DAMP 42, 40 cm mop

5705025495606 549560 5 17,00 DAMP 42, 60 cm mop

Klamvochtige mop DAMP 43:

"Rapid Clean"

microvezel < 0,9 dtex

oppervlak: 83% polyester, 17% polyamide

35% microvezel

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

voorbereiding: 200% bevochtiging

levering per 

volle 

verpakking

De all round microvezelvlakmop. 

De microvezels in de lussen verzamelen het 

stof en vuil, en de opengewerkte lussen 

absorberen en transporteren het vocht. 

Speciaal voor het verwijderen van zand en 

grove vervuiling. De unieke samenstelling van 

deze mop zorgt voor de beste resultaten.

Duidelijke kleurcodering is mogelijk bij de 

40cm mop: er is een versie met een blauwe, 

met een rode en met een witte achterkant

5705025495002 549600 5 17,00 DAMP 43, 40 cm pocketmop

5705025495255 549625 5 11,90 DAMP 43, 25 cm mop

5705025495408 549640 5 13,75 DAMP 43, 40 cm mop, wit

5705025496436 549643 5 13,75 DAMP 43, 40 cm mop, blauw

5705025496443 549644 5 13,75 DAMP 43, 40 cm mop, rood

5705025495606 549660 5 17,00 DAMP 43, 60 cm mop

5705025495956 549695 5 20,40 DAMP 43, 90 cm mop

Vikan Microfibre concept: vlakmoppen, DROOG

Vikan Microfibre concept: vlakmoppen, KLAMVOCHTIG
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Klamvochtige mop DAMP 47:

"Deep Clean"

microvezel mix 0,3 - 0,9 dtex

oppervlak: 92% polyester, 8% polyamide

90% microvezel

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

voorbereiding: 175% bevochtiging

levering per 

volle 

verpakking

Vochtige mop voor gebruik op alle vloeren. 

Ontworpen voor het wegnemen van vettige 

vervuiling op industriële vloeren (met of zonder 

anti-slip). De massaal aanwezige microvezels in 

het hart van de mop hebben een zeer groot 

reinigend vermogen. De ribbelstructuur zorgt 

voor een grondig bereik, ook bij ongelijke 

vloeren. 

Duidelijke kleurcodering is mogelijk: er is een 

versie met een witte en een met een rode 

achterkant.

5705025485003 548500 5 16,10 DAMP 47, 40 cm pocketmop

5705025485409 548540 5 14,30 DAMP 47, 40 cm mop, wit

5705025485447 548544 5 14,30 DAMP 47, 40 cm mop, rood

Klamvochtige mop DAMP 48:

"Heavy Duty"

microvezel mix 0,3 - 0,9 dtex

oppervlak: 84% polyester, 16% katoen

30% microvezel

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

voorbereiding: 175% bevochtiging

levering per 

volle 

verpakking

Vochtige mop voor gebruik op alle vloeren. Veel 

microvezels en een dikke tussenlaag zorgen 

voor een groot absorberend en reinigend 

vermogen. Aangevuld met polyster vezels voor 

minder weerstand tijdens het moppen. Effectief 

bij grotere hoeveelheden vervuiling die ontstaan 

zijn door morsen of ongelukjes in de keuken en 

dergelijke ruimtes. De ribbelstructuur zorgt voor 

een grondig bereik, ook bij ongelijke vloeren. 

5705025487007 548700 5 16,70 DAMP 48, 40 cm pocketmop

5705025487250 548725 5 11,90 DAMP 48, 25 cm mop

5705025487403 548740 5 14,30 DAMP 48, 40 cm mop

5705025487601 548760 5 17,00 DAMP 48, 60 cm mop

Schuurmop, SCRUB 40:

voor 40 cm mopframe

oppervlak: 55% polyester, 45% polyamide

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

voorbereiding: 200% bevochtiging

levering per 

volle 

verpakking

Speciale mop voor voor gebruik in betegelde 

sanitaire ruimte, pantry, wc, badkamer, kantine 

e.d.

Het schurende middendeel wrijft de 

verontreiniging los van de vloer terwijl 

honderden lussen vuil en vettigheid 

verzamelen. In de kern van de mop bevindt zich 

een vochtvasthoudende tussenlaag, die tijdens 

het gebruik (door druk) de buitenkant 

bevochtigt.

5705025481401 548140 5 12,25 SCRUB 40, 40 cm mop

Schuurmop, WET SCRUB:

oppervlak: 60% polyamide, 40% polyester

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

voorbereiding: 185% bevochtiging

levering per 

volle 

verpakking

Deze WET SCRUB mop heeft ook een groot 

absorberend vermogen en dat, gecombineerd 

met de schurende werking van de harde vezels 

aan het oppervlak, maakt deze mop zeer 

geschikt voor schoonmaak van vloeren met anti-

slip of sterk vervuilde vloeren. Niet te gebruiken 

op onbehandelde linoleum of houten vloeren. 

De WET SCRUB kan zowel, droog, klamvochtig 

als nat worden gebruikt.

5705025482002 548200 5 16,70 WET SCRUB, 40 cm pocketmop

5705025482255 548225 5 11,90 WET SCRUB, 25 cm mop

5705025482408 548240 5 14,30 WET SCRUB, 40 cm mop

5705025482606 548260 5 17,00 WET SCRUB, 60 cm mop

Speciale microvezelmop, BOARD 25:

voor 25 cm mopframe

oppervlak: 100% polyester 

100% microvezel

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

levering per 

volle 

verpakking

Zeer zachte microvezel vlakmop voor 

mopframe 25cm. 

Droog, klamvochtig of nat: altijd bijzonder 

effectief. 

Voor reiniging van tafels, wanden, legplanken, 

schrijfborden, et cetera.

5705025490250 549025 5 12,65

Kleine schuurpad, SCRUB PAD:

voor gebruik bij alle mopframes

8,5 x 16 cm

oppervlak: 100% polyamide

levering per 

volle 

verpakking

Deze handige schuurpad wordt met klittenband 

gehecht aan de zijkant van de vlakmop. 

Door met de voet krachtig te duwen, schuurt de 

pad zwarte vegen en vlekken (afkomstig van 

bijvoorbeeld stoelen, schoenzolen, wieltjes, 

rubber banden) weg.

5705025483009 548300 5 3,70
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Microvezel afstofhoes, INTERIOR 55:

gespleten microvezel < 0,3 dtex ACTEX®

90 x 550 mm

oppervlak: 80% polyester, 20% polyamide

75% microvezel

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen                                          

levering per 

volle 

verpakking

Microvezel afstofhoes, te gebruiken in 

combinatie met flexibele houder met 

ergonomische handgreep.

Voor het handig afstoffen van kleine ruimtes en 

moeilijk bereikbare en hoge plaatsen, als 

boekenplanken, lampen, lamellen, radiatoren, 

leidingen, bovenkant van kasten en dergelijke.

7330371005759 548400 5 8,65

Flexibele houder: 

voor INTERIOR 55 afstofmop

67 x 810 mm                                                                 

Flexibele houder met ergonomische handgreep 

voor microvezel afstofmop INTERIOR 55. Voor 

het handig afstoffen van kleine ruimtes en 

moeilijk bereikbare en hoge plaatsen, als 

boekenplanken, lampen, lamellen, radiatoren, 

leidingen, bovenkant van kasten en dergelijke.

5705023770187 377018 10 19,40

Speciale glansmop, WINDOW:

gespleten microvezel < 0,3 dtex ACTEX®

oppervlak: 80% polyester, 20% polyamide

100% microvezel

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

voorbereiding: 100% bevochtiging

levering per 

volle 

verpakking

Unieke glasmop om ruiten en spiegels 

streeploos te reinigen. De dikke kern zorgt voor 

een groot absorberend vermogen terwijl het 

oppervlak met een zeer fijne structuur een 

polijstend effect heeft.

De mop wordt om het frame gevouwen en 

vastgezet op 3 meegeleverde 

klittenbandstickers. Oppervlak vooraf licht 

besproeien voor een optimaal resultaat. 

5705025491257 549125 5 9,90 WINDOW 25, 25 cm mop

5705025491457 549145 5 13,20 WINDOW 45, 45 cm mop

Natte mop WET 61:

oppervlak: 45% polyester, 40% katoen, 

15% viscose

max. 70°C wassen, max. 55°C drogen

voorbereiding: 250% bevochtiging

NIEUW
levering per 

volle 

verpakking

Vlakmop met nauwelijks wrijfweerstand geschikt 

voor alle natte methodes. Sterk absorberend.

Bijzonder geschikt voor verwijderen van zand 

en vuil in entrees, hallen, en drukke openbare 

ruimtes.

Nieuw: duidelijke kleurcodering is mogelijk: er 

zijn uitvoeringen met een blauwe, witte, rode en  

met een gele achterkant.

5705025454009 545400 5 14,70 WET 61, 40 cm pocketmop

5705025454405 545440 5 14,70 WET 61, 40 cm mop, witte achterkant

5705025454436 545443 5 14,70 WET 61, 40 cm mop, blauwe achterkant

5705025454443 545444 5 14,70 WET 61, 40 cm mop, rode achterkant

5705025454467 545446 5 14,70 WET 61, 40 cm mop, gele achterkant

5705025454603 545460 5 18,45 WET 61, 60 cm mop

EASY GREEN:

100% recycled polyester, groen

levering per 

volle 

verpakking

Zeer speciale disposable droge mop van 

groene polyester vezels met een uitstekend 

reinigend vermogen. 

Zowel stof en haren als grover vuil worden door 

staticiteit van de mop vastgehouden. Door haar 

unieke samenstelling van gerecyclede pet-

flesvezels is deze mop zeer geschikt voor 

wegnemen van glassplinters.

Geschikt voor droge reiniging van grote 

oppervlakken, met zeer weinig weerstand 

gedurende het gebruik. De mop kan afhankelijk 

van de ondergrond en vervuiling meerdere 

keren gebruikt worden.

6520040 20 0,55 EASY GREEN 40

6520060 20 0,70 EASY GREEN 60

Vikan Microfibre concept: vlakmoppen, NAT

Vikan Microfibre concept: vlakmoppen, disposable
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Vikan Microfibre concept: starter packs

EASY SHINE kit:

set glasreinigingsmaterialen in 1 doos

Complete set voor reiniging van glas in interieur. 

Eén actieartikel die het complete Vikan 

Microfibre concept duidelijk illustreert met een 

ongeëvenaarde kwaliteit glasdoek en glasmop.

De kit bevat een korte ergonomische steel, 

mopframe 25cm, 5 Window 25 glasmoppen, 5 

Lustre glasdoeken en een 250ml sproeiflacon.

5705025491011 549101 1 99,00

Vikan Microfibre starter pack 

RESTAURANT:

displaykoffer met handvat en 17 Vikan 

artikelen

NIEUW

Vikan Microvezel starter pack in luxe 

displaykoffer met handvat.

Samengesteld voor reiniging in de horeca 

omgeving.

De inhoud bestaat uit: 1 telescoopsteel 296218, 

1 composiet mopframe 374218, 5 x Damp 48 

"Heavy Duty mop" 548740, 5 x Original 

microvezeldoek rood 691014 en 5 x Original 

microvezeldoek blauw 691013.

5705029901011 990101 1 139,00

Microvezeldoek ORIGINAL 32:

gespleten microvezel < 0,3 dtex ACTEX®

315 x 315 mm

80% polyamide, 20% polyester

100% microvezel

voorbereiding: 75% bevochtiging

vernieuwd

levering per 

volle 

verpakking

Eersteklas kwaliteit microvezeldoek voor 

schoonmaak op harde oppervlakken.

De doek werkt als een magneet voor stof en 

lichte verontreiniging door statische elektriciteit 

(bij droog gebruik) en capillaire werking (bij 

vochtig gebruik).

7330371005643 691012 5 3,60 ORIGINAL 32 groen

7330371005650 691013 5 3,60 ORIGINAL 32 blauw

7330371005667 691014 5 3,60 ORIGINAL 32 rood

7330371005674 691016 5 3,60 ORIGINAL 32 geel

Microvezeldoek BASIC 32:

320 x 320 mm

80% polyamide, 20% polyester

100% microvezel

voorbereiding: 75% bevochtiging

vernieuwd

levering per 

volle 

verpakking

Uitstekende microvezeldoek voor algemene 

schoonmaak op alle harde oppervlakken. 

De doek werkt als een magneet voor stof en 

lichte verontreiniging door middel van statische 

elektriciteit (bij droog gebruik) en capillaire 

werking (bij vochtig gebruik).

5705026911327 691132 5 2,20 BASIC 32 groen

5705026911334 691133 5 2,20 BASIC 32 blauw

5705026911341 691134 5 2,20 BASIC 32 rood

5705026911365 691136 5 2,20 BASIC 32 geel

Microvezeldoek BASIC 40:

400 x 400 mm

80% polyamide, 20% polyester

100% microvezel

voorbereiding: 75% bevochtiging

vernieuwd

levering per 

volle 

verpakking

Uitstekende microvezeldoek voor algemene 

schoonmaak op alle harde oppervlakken. 

De doek werkt als een magneet voor stof en 

lichte verontreiniging door middel van statische 

elektriciteit (bij droog gebruik) en capillaire 

werking (bij vochtig gebruik).

5705026911426 691142 5 2,70 BASIC 40 groen

5705026911433 691143 5 2,70 BASIC 40 blauw

5705026911440 691144 5 2,70 BASIC 40 rood

5705026911464 691146 5 2,70 BASIC 40 geel

Microvezel WANT:

gespleten microvezel < 0,3 dtex ACTEX®

uni-size links en rechtshandig met 

binnenvoering

90% polyamide, 10% polyester

100% microvezel

levering per 

volle 

verpakking

Microvezelwant met aparte duimgreep voor 

moeiteloze schoonmaak op alle harde 

oppervlakken.

De buitenkant is microvezel, de binnenkant is 

glad en huidvriendelijk. 

De doek werkt als een magneet voor stof en 

lichte verontreiniging door middel van statische 

elektriciteit (bij droog gebruik) en capillaire 

werking (bij vochtig gebruik).

5705026912188 691218 5 5,35

Microvezeldoek LUSTRE 40:

gespleten microvezel < 0,3 dtex ACTEX®

400 x 400 mm

80% polyamide, 20% polyester

100% microvezel

NIEUW
levering per 

volle 

verpakking

Hoogwaardige glasdoek voor het streeploos 

reinigen van ramen, spiegels en harde 

glanzende of gepolijste oppervlakken.

Oppervlak vooraf licht besproeien voor een 

optimaal resultaat.

5705026915400 691540 5 3,60 LUSTRE 40 grijs

5705026915431 691542 5 3,60 LUSTRE 40 groen

5705026915431 691543 5 3,60 LUSTRE 40 blauw

5705026915141 691544 5 3,60 LUSTRE 40 rood

5705026915141 691546 5 3,60 LUSTRE 40 geel

691500 5 3,90 LUSTRE 40 grijs, promotionele set

Vikan Microfibre concept: microvezeldoeken
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Vikan Microfibre concept: trolleys

Vikan Microfibre LARGE trolley:

poedergecoat frame, polypropyleen 

onderdelen

Raadpleeg www.vikan.com voor een korte 

productfilm.

Compleet en ergonomisch: grote trolley met 

een ruime uitrusting voor schoonmaak in grote 

gebouwen zoals winkelcentra, stations, 

luchthavens en andere openbare gebouwen.

Standaard uitrusting is o.a. vier keer MOPBOX 

60, drie keer BOX 7 en een dubbele 

afvalzakkenhouder voorop. Een waszak en een 

stalen opbergmand onder de verstelbare 

duwstang completeren het geheel. Uitgevoerd 

met 10cm grote wielen.

5705025801100 580110 1 849,00

Vikan Microfibre COMPACT 60 trolley:

poedergecoat frame met polypropyleen 

onderdelen

Raadpleeg www.vikan.com voor een korte 

productfilm.

Compacte trolley met alle ergonomische 

voordelen van het Vikan Microfibre Concept.

Standaard uitrusting is efficiënt ingericht met 

twee keer MOPBOX 60, een multi-purpose zak, 

een BOX 12 en twee keer BOX 7. Een waszak 

en een stalen opbergmand onder de 

verstelbare duwstang completeren het geheel. 

Met dat al blijft de COMPACT trolley handig 

smal; een groot voordeel in gangen, liften en 

opbergruimtes. Uitgevoerd met 10cm grote 

wielen.

5705025803104 580310 1 599,00

Vikan Microfibre COMPACT 40 trolley:

poedergecoat frame met polypropyleen 

onderdelen

Raadpleeg www.vikan.com voor een korte 

productfilm.

Compacte trolley met alle ergonomische 

voordelen van het Vikan Microfibre Concept.

Standaard uitrusting is efficiënt ingericht met 

twee keer MOPBOX 40 compleet, een multi-

purpose zak, een BOX 12 en twee keer BOX 7. 

Een waszak en een stalen opbergmand onder 

de verstelbare duwstang completeren het 

geheel. Met dat al blijft de COMPACT trolley 

handig smal; een groot voordeel in gangen, 

liften en opbergruimtes. Uitgevoerd met 10cm 

grote wielen.

5705025803142 580314 1 599,00

Vikan Microfibre COMPACT PLUS 40 

trolley:

poedergecoat frame met polypropyleen 

onderdelen

Raadpleeg www.vikan.com voor een korte 

productfilm.

Compacte trolley met alle ergonomische 

voordelen van het Vikan Microfibre Concept. 

De standaard uitrusting is gelijk aan de 

COMPACT 40, aangevuld met een dubbele 

afvalzakkenhouder voorop. Met dat al blijft de 

COMPACT trolley handig smal; een groot 

voordeel in gangen, liften en opbergruimtes. 

Uitgevoerd met 10cm grote wielen en in hoogte 

verstelbare duwstang.

5705025803111 580311 1 669,00

Vikan Microfibre COMPACT PLUS 60 

trolley:

poedergecoat frame met polypropyleen 

onderdelen

Raadpleeg www.vikan.com voor een korte 

productfilm.

Compacte trolley met alle ergonomische 

voordelen van het Vikan Microfibre Concept. 

De standaard uitrusting is gelijk aan de 

COMPACT 60, aangevuld met een dubbele 

afvalzakkenhouder voorop. Met dat al blijft de 

COMPACT trolley handig smal; een groot 

voordeel in gangen, liften en opbergruimtes. 

Uitgevoerd met 10cm grote wielen en in hoogte 

verstelbare duwstang.

5705025803197 580319 1 669,00

Vikan Microfibre COMPACT BASIC 

trolley:

poedergecoat frame met polypropyleen 

onderdelen

Basisframe voor COMPACT trolley. Voor het 

zelf opbouwen en inrichten van de trolley met 

eigen gekozen accessoires.  Uitgevoerd met 

10cm grote wielen en in hoogte verstelbare 

duwstang.

5705025803180 580318 1 419,00

Vikan Microfibre SLIMLINER trolley:

poedergecoat frame met polypropyleen 

onderdelen

Raadpleeg www.vikan.com voor een korte 

productfilm.

Lichte en zeer smalle trolley voor gebruik in 

restaurants, keukens, lobbys et cetera. Neemt 

door het kleine formaat weinig ruimte in.

De standaard uitrusting is twee keer BOX 7 en 

een MOPBOX 40 compleet. Verder twee 

houders voor stelen.

Door de trolley omhoog te schuiven is plaatsing 

van een extra MOPBOX 40 mogelijk. 

Uitgevoerd met 10cm grote wielen.

5705025804101 580410 1 329,00
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Vikan Microfibre Mopbox wandhouder:

poedergecoat frame met polypropyleen 

onderdelen

Wandhouder inclusief boxen voor gebruik in 

kleine omgevingen zoals in quick service 

restaurants, keukens, lobbys et cetera.

De standaard uitrusting is drie keer BOX 7 en 

een MOPBOX 40 compleet. Het ontwerp is 

gebaseerd op de SLIMLINER trolley.

5705025805108 580510 1 199,00

Vikan Microfibre concept: trolley accessoires

BOX 7 liter, afsluitbaar:

inclusief deksel

polypropyleen, grijs

Kleine afsluitbare box voor het bewaren van 

schone of gebruikte doeken. Ook voor andere 

accessoires als sproeiflacons, sleutelbos, 

schraper, et cetera.

5705025809182 580918 2 33,55

Maatbeker, 1,5 liter:

ABS, transparant

Maatbeker, 1,5 liter. 

Op de maatbeker is aangegeven welke 

hoeveelheid water per soort mop of 

microvezeldoek te gebruiken is.

5705025811109 581110 10 9,80

Sproeiflacon, 250 ml:

kunststof, transparant

Sproeiflacon voor water. Om extra water op het 

te reinigen oppervlak te sproeien. 

Te gebruiken in combinatie met de moppen en 

doeken uit het Vikan Microfibre Concept. 

7330371005957 581210 10 4,10

Voorbehandelingdeksel, geperforeerd:

polycarbonaat, mat

past op MOPBOX 60

Geperforeerd deksel voor MOPBOX 60. 

Voor handmatige voorbehandeling van de 

vlakmoppen. Met de maatbeker de helft van 

aangegeven hoeveelheid verdelen over de 

perforaties. Daarna de vlakmoppen omdraaien 

in de box en de andere helft over het deksel 

uitgieten.

5705025813103 581310 5 25,25

MOPBOX 40 compleet:

voor 40cm moppen

inclusief deksel, handgreep en 

voorbehandelingsbodem

Complete mopbox om moppen vochtig te 

kunnen bewaren dankzij een afsluitend deksel. 

Op de bodem van de box bevindt zich een extra 

geperforeerde bodem waarop water kan 

worden gegoten. De juiste hoeveelheid water is 

door middel van vooraf aangebrachte 

kleurenstickers te controleren. De gesloten box 

kan worden omgekeerd waardoor de moppen 

evenredig worden bevochtigd. Daarna zijn de 

moppen klaar voor gebruik. 

5705025814100 581410 1 50,90 complete mopbox 40cm

5705025814124 581412 1 25,75 losse mopbox 40cm

5705025814131 581413 1 12,95 los deksel 40cm

5705025814148 581414 1 8,65 losse voorbehandelingsbodem 40cm

5705025814155 581415 1 8,65 losse handgreep 40cm

MOPBOX 25:

voor 25cm moppen

polypropyleen, grijs

Mopbox om 25cm moppen vochtig te kunnen 

bewaren. Zonder deksel.

5705025814162 581416 2 14,20 losse mopbox 25cm

Deksel voor MOPBOX 25:

transparant

Transparant deksel voor mopbox 25 om de 

moppen vochtig te kunnen bewaren.

5705025814179 581417 4 10,80 los deksel 25cm

MOPBOX 60:

voor 60cm moppen

polypropyleen, grijs

Mopbox voor het bewaren van schone of 

gebruikte mops. Zonder deksel.

5705025814186 581418 2 19,90 losse mopbox 60cm

Deksel voor MOPBOX 60:

transparant

Transparant deksel voor mopbox 60 om de 

moppen vochtig te kunnen bewaren.

5705025814193 581419 4 18,15 los deksel 60cm

Houder voor MOPBOX 40 of MOPBOX 

60:

Mopbox houder voor bevestiging aan het frame 

van de werkwagen.

Past met MOPBOX 40 en MOPBOX 60.

5705025820101 582010 4 16,05
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BOX 7 liter, voor microvezeldoeken:

polypropyleen, grijs

Microvezeldoekenbox voor het bewaren van 

schone of gebruikte doeken. 

Ook voor andere accessoires als sproeiflacons, 

sleutelbos, schraper, et cetera.

5705025815183 581518 4 8,65

BOX 12 liter, voor microvezeldoeken:

polypropyleen, grijs

Microvezeldoekenbox voor het bewaren van 

schone of gebruikte doeken. 

Ook voor andere accessoires als sproeiflacons, 

sleutelbos, schraper, et cetera.

5705025816180 581618 4 13,15

Deksel voor BOX 7 of BOX 12:

transparant

Transparant deksel om vochtverlies te 

voorkomen.

5705025833101 583310 4 8,65

Houder voor BOX 7 en BOX 12:

Houder van de box  voor eenvoudige 

bevestiging aan de trolley.

Kies de juiste houder bij de trolley.

5705025815190 581519 1 20,35 houder past op COMPACT trolley

5705025818191 581819 1 20,35 houder past op SLIMLINER trolley

Kleine opbergbox:

polypropyleen, mat

18 x 9 x 21 cm

Kleine opbergbox voor accessoires. Kan aan de 

zijkant van de werkwagen bevestigd worden.

5705025819105 581910 10 4,10

Houder voor kleine opbergbox:

Houder voor kleine opbergbox voor 

accessoires. Kan aan de zijkant van de 

werkwagen bevestigd worden.

5705025821108 582110 10 6,55

Opbergzak voor COMPACT trolley:

polyamide met polyester coating, zwart

Opbergzak van sterk kunststof, binnenzijde 

gecoat. 

Te bevestigen aan de zijkant van de COMPACT 

trolley.

Zak kan gebruikt worden voor was, afval 

(afvalzak erin hangen) of als extra opbergruimte 

voor materialen.

5705025838182 583818 1 31,30

Houder voor opbergzak voor COMPACT 

trolley:

Houder voor opbergzak, te bevestigen aan de 

zijkant van de COMPACT trolley.

5705025838106 583810 1 49,40

Enkele houder vlakmopframe:

Houder voor 1 vlakmophouder. De 

vlakmophouder wordt hierin geplaatst wanneer 

niet in gebruik. Eenvoudig te bevestigen aan 

het frame van de trolley.

5705025825106 582510 5 14,45

Pocketmop-verwijderaar:

Praktische beugel om de vuile pocketmop van 

de knikvlakmophouder 374018 te laten glijden. 

Te bevestigen aan het frame boven de mopbox 

voor gebruikte moppen.

5705025827100 582710 5 24,55

Steelklem (25-35mm), buis trolley:

EPDM, rubber, zwart

buismontage op COMPACT en LARGE 

trolley

Steelklem voor montage op de trolley. 

Ronde achterkant voor bevestiging op de 

buizen van het COMPACT en LARGE trolley 

frame.

Geschikt voor stelen met een diameter tussen 

25 en 35 mm, zoals 295618 en 296218.

5705025830100 583010 10 12,30

Steelklem (25-35mm), zijkant trolley:

EPDM, rubber, zwart

zijkantmontage op COMPACT en LARGE 

trolley

Steelklem voor montage op de trolley. 

Rechte achterkant voor bevestiging op vlakke 

delen van de COMPACT en LARGE trolley.

Geschikt voor stelen met een diameter tussen 

25 en 35 mmm, zoals 295618 en 296218.

5705025830117 583011 10 5,90

Steelklem (25-35mm) smalle 28mm buis 

trolley:

EPDM, rubber, zwart

buismontage SLIMILINER trolley

Steelklem voor montage op de trolley. 

Ronde achterkant voor bevestiging op de 

smalle buizen van het SLIMLINER frame.

Geschikt voor stelen met een diameter tussen 

25 en 35 mm, zoals 295618 en 296218.

5705025830131 583013 10 12,30
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Waszak medium:

polyester, polypropyleen, zwart

65 x 40 cm

vernieuwd

Medium formaat waszak voor vuile was. Met 

sluitkoord.

Te bevestigen in de waszakhouder op de 

trolley.

5705025822181 582218 5 18,10

Wasnet:

polyester, polypropyleen, grijs

70 x 30 cm

Wasnet voor vuile was. Met sluitkoord. 

Maakt eerste sortering van de vuile was aan de 

werkwagen mogelijk.

Wasnethouder wordt geplaatst in de 

vuilniszakhouder die standaard op de LARGE 

trolley is bevestigd.

5705025824185 582418 5 12,35

Opbergmand voor COMPACT trolley:

Draadstalen opbergmand voor bevestiging op 

de COMPACT trolley onder de duwstang. Voor 

het opbergen van papier, zeepflacons en 

andere materialen.

5705025824109 582410 1 93,70 groot: 555 x 350 x 358 mm

5705025824116 582411 1 83,35 medium: 393 x 395 x 358 mm

Set houders voor afvalzak:

Set van 2 houders voor afvalzak. 

Past in de afvalzakhouder van de LARGE 

trolley.

5705025834108 583410 1 14,85

Uitbreidingsset voor afvalzak voor 

COMPACT trolley:

poedergecoat frame, polypropyleen 

onderdelen

Uitbreidingsset voor afvalzakhouders voorop de 

COMPACT trolley. 

Poedergecoat frame compleet met 

afvalzakhouders en steelklemmen aan de 

buitenkant van het frame. Tweede deel van de 

set bestaat uit een mopframehouder voor aan 

de onderkant van de trolley.

5705025834122 583412 1 100,45

Stickervel kleurcodering:
Stickervel kleurcodering voor onderdelen van 

de trolleys.

5705025835105 583510 1 3,00

Draadmop 200 gram:

100% katoen

met schroefdraad aansluiting

levering per 

volle 

verpakking

Katoenen draadmop voor de traditionele manier 

van moppen. 

De draadmop past op alle Vikan stelen met 

schroefdraad. 

Wasbaar van 60°C tot 90°C. 

5705023720182 372018 30 4,20

Draadmop 250 gram:

100% katoen

met schroefdraad aansluiting

levering per 

volle 

verpakking

Katoenen draadmop voor de traditionele manier 

van moppen. 

De draadmop past op alle Vikan stelen met 

schroefdraad. 

Wasbaar van 60°C tot 90°C. 

5705023725187 372518 25 4,60

Mopemmer:

polypropyleen, grijs

15 liter, rechthoekig, met schenktuit

levering per 

volle 

verpakking

Kunststof mopemmer (zonder wringkorf) voor 

het draadmopsysteem.

5705023750189 375018 10 8,40

Wringkorf voor mopemmer:

polypropyleen, geel

levering per 

volle 

verpakking

Losse wringkorf voor het draadmopsysteem. De 

wringkorf past over de helft van de emmer.  

5705023760164 376016 10 3,60

Vikan Microfibre concept: overige schoonmaakartikelen
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Set stofblik en handveger met lange 

steel 85cm:

metaal, kunststof, grijs

levering per 

volle 

verpakking

Metalen reinigingsset met lange steel.

De lange zachte handveger maakt het 

aanvegen gemakkelijk, zonder te bukken.  

Het stofblik heeft een rubber lip voor het 

efficiënt opvegen.

Zeer geschikt voor alle harde vloeren in 

restaurants en winkels, en dergelijke ruimtes.

5705025590189 559018 5 22,05

Set stofblik en handveger met lange 

steel 90cm:

polypropyleen, grijs                                                                                                                                                                                                                                                                

levering per 

volle 

verpakking

Kunststof reinigingsset met lange steel.

De lange zachte handveger maakt het 

aanvegen gemakkelijk, zonder te bukken.

Zeer geschikt voor alle harde vloeren in 

restaurants en winkels, en dergelijke ruimtes.

5705025595184 559518 5 19,90

Combinatieset veger/trekker/blik met 

lange steel:

grijs polypropyleen, met kleurenset doppen 

voor kleurcodering

1450 mm hoog

De combinatie bestaat uit 6 onderdelen:

1. een groot blik waarin zelfs in open stand 

al 300cc vochtige vervuiling in past

2. een zachte veger

3. een rubber trekker

4. een steel voor een veger (droog vuil) of 

een trekker (nat vuil)

5. een steel voor het blik

6. twee sets van 5 losse doppen voor 

kleurcodering (groen, blauw, rood, geel, 

zwart) die bovenin de steel passen.

Deze nieuwe combinatie veger/trekker/blik met 

lange steel is breed inzetbaar in vele sectoren 

als in horeca, detailhandel, facilitaire 

dienstvelening en in food industry. 

Met name voor de food industry met haar 

strenge regels rond hygiëne is gekozen voor 

een ontwerp wat volledig valt te demonteren en 

te reinigen in de vaatwasser of krattenwasser. 

Ook is met de kleurendoppen een kleurcodering 

mogelijk gemaakt voor naadloze inpassing in 

bestaande hygiëneplannen.

Met een lichte beweging van de hand opent en 

sluit het blik zich volledig en kan het rechtop 

blijven staan.

5705025596198 559618 2 49,75

Bolstoffer:

polypropyleen, zacht gespleten 

vezelmengsel

telescopische steel  1080-1700 mm

borstelkop: Ø200 mm

vezellengte 80 mm

levering per 

volle 

verpakking

Bolstoffer met stevige uitschuifbare steel tot 

170cm. 

Plafond en hoge hoeken kunnen hiermee prima 

worden bereikt voor het verwijderen van stof of 

spinrag.

5705024545180 454518 12 8,40

Plumeau, assorti kleuren:

Puur wol - zeer zacht 

Telescopische steel: 750-110 mm

Ø150 mm

levering per 

volle 

verpakking

Zeer zachte en wollige vulling die het stof 

vasthouden. Voor zeer gevoelige oppervlakken 

zoals schilderijen, kunstwerken en dergelijke.

Voor gebruik de borstelkop met de hand 

volume geven.

5705024542103 454210 60 7,35

> 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. 
> Stelen worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd. Combinaties van dezelfde lengte in 1 verpakkingseenheid is mogelijk.  
> Microvezelmoppen en microvezeldoeken worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd.   
  
 ISO 9001: Vikan A/S heeft een kwaliteitsbeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat de producten van Vikan A/S ten allen tij de voldoen aan de 
gespecificeerde eisen. 
 ISO 14001: Vikan A/S heeft een milieubeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat Vikan A/S haar klanten producten kan garande ren die op 
een milieutechnisch verantwoorde manier zijn geproduceerd.  
 Vikan Code of Conduct: lees hierin alles over de eisen die Vikan A/S aan haar toeleveranciers stelt op www.vikan.com. 
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