Vikan Transport
prijslijst 2019
Naam product
materiaal, afmetingen

Vikan
artikelnr.

Aantal per
verpakking

Prijs per
stuk

526852
211159

1
1

37,85
5,55

526952
475552
475752

1
1
1

24,40
24,85
36,30

SPEC1123

1

524752

1

33,00
Ovale velgborstel met zachte schuin
geplaatste vezels voor bereik in alle
randen en hoeken. Voor de reiniging van
velgen, tanks en de onderkant van grote
voertuigen.

545252

2

26,65

Autowasborstel met watertoevoer,
28cm breed (SPEC 1104)
zachte gespleten polyester vezels
max. 50°C.
5707025264523

23 cm breed
27 cm breed
37 cm breed

Sterke hoekborstel met vezels die door de
hoekvorm voortdurend in contact zijn met
het oppervlak. De borstel heeft een rubber
stootrand en een uitgekiende
waterdoorvoer.

Grote velgborstel met watertoevoer,
24 cm breed
zachte gespleten polyester vezels
vezellengte 50 mm
max. 100°C.
5705025452524

losse elleboog en schroefring, zwart

46,80

Hoekborstel met watertoevoer,
28 cm breed
zachte gespleten polyester vezels
vezellengte 50 mm
max. 50°C.
5705025247526

VTC lijst nr. 23
01-01-2019

Unieke wasborstel met lange, superzachte
zogenaamde Krex vezels, rubber
stootrand en een uitgekiende
waterdoorvoer.
Vezels zijn vergelijkbaar met zachte
natuurlijke vezels, maar veel duurzamer in
gebruik.
De borstel is met name zeer geschikt voor
gebruik met continu stromend heet water
(jet stream). De extra lange vezels hebben
een enorm watervasthoudend vermogen
en reinigen ook op de moeilijkst
bereikbare plaatsen.

Krex wasborstel met watertoevoer,
27 cm breed
superzachte gespleten Krex vezels
vezellengte 100-120 mm
max. 50°C.

5705022008892

Nadere omschrijving en
toepassingsgebied

Efficiënte vernieuwde wasborstels in 3
breedtes.
Robuuste modellen voor alle
waswerkzaamheden.
Dichte vezelbezetting en uitgekiende
waterverdeling.
De rubber stootrand voorkomt krassen op
de lak.

Ovale autowasborstel met
watertoevoer
zachte gespleten polyester vezels
vezellengte 50 mm
max. 50°C.

5705025269528
5705024755527
5705024757521

www.vikan.nl

Hoekverstelbare wasborstel voor het
gemakkelijk schoonmaken vanuit
verschillende hoeken. De schuin
geplaatste vezels aan de zijkanten maken
moeilijke plaatsen goed toegankelijk. De
rubber stootrand voorkomt krassen op de
lak.
Handig formaat, past goed in emmers.

Hoekverstelbare autowasborstel met
watertoevoer,
25 cm breed
zachte gespleten polyester vezels
vezellengte 50 mm
max. 50°C.
5705025268521

Geldig vanaf 1 januari 2019

Rechthoekige autowasborstel. Speciaal
voor grotere oppervlakken, en ideaal voor
o.a. bussen en vrachtauto’s.

526452

1

28,90

blad 1 van 8
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Vikan Transport
prijslijst 2019
Naam product
materiaal, afmetingen

Vikan
artikelnr.

Aantal per
verpakking

Prijs per
stuk

521452

1

524652

5

14,85
Kleine zachte autowasborstel met rubber
stootrand ter vermijding van lakschade.
Ook uitstekend geschikt voor velgen.

525252

9

8,05
Handborstel met watertoevoer en Gardenaaansluiting.
Voor personenauto’s en kleine busjes.
Makkelijk, zacht en volop water.

525452

5

14,85
Multifunctionele zachte handborstel met
lange steel, ook goed geschikt voor de
reiniging van velgen.

522252

5

6,60

Handborstel met korte steel
zachte gespleten polyester vezels
vezellengte 45 mm
max. 50°C.
275 x 95 x 115 mm
5705025227528
Zachte velgborstel
gegalvaniseerd metaal, zacht
vezelmengsel van natuurlijke vezels
vezellengte 40 mm
max. 60°C.
Ø 65/40 x 320 mm
5705025250526
Harde velgborstel
gegalvaniseerd metaal en harde
rood/groene polyester vezels
vezellengte 40 mm
max. 100°C.
Ø 65/40 x 335 mm
5705025253527

Multifunctionele zachte handborstel met
korte steel; universele borstel. Veelvuldig
gebruikt als voorwasborstel in wasstraten.
522752

5

6,60
Velgborstel voor veilig en zacht
schoonmaken van de velg. Veroorzaakt
nauwelijks gespetter tijdens gebruik. Het
conische ontwerp van de borstel
vergemakkelijkt het schoonmaken van de
velg.

525052

12

7,45
Velgborstel met harde vezels in conisch
ontwerp op gecoat en gegalvaniseerd
staaldraad. Dit ontwerp is speciaal voor de
velg bedoeld.

525352

Raamwisser met spons
polypropyleen, aluminium
max. 70°C.
wisser / spons 200 x 90 mm

5705024737523
5705024738520
5705024739527

VTC lijst nr. 23
01-01-2019

Grote handborstel met ergonomische
handgreep. Komt gemakkelijk in moeilijke
hoeken dankzij de schuine plaatsing van
de vezels.
De rubber stootrand voorkomt krassen op
de lak.

Zachte handborstel met watertoevoer
zachte gespleten polyester vezels
vezellengte 50 mm
max. 50°C.
360 x 60 x 105 mm
5705025254524
Handborstel met lange steel
zachte gespleten polyester vezels
vezellengte 45 mm
max. 50°C.
420 x 65 x 65 mm
5705025222523

Nadere omschrijving en
toepassingsgebied

70,20

Ergonomische handborstel
zachte gespleten polyester vezels
vezellengte 40 mm
max. 50°C.
320 x 115 x 130 mm
5705025246529
Kleine handborstel
zachte gespleten polyester vezels
vezellengte 45 mm
max. 50°C.
290 x 70 x 100 mm
5705025252520

www.vikan.nl

Telescoopsteel met Gardena-nippel
297152C (100 - 160cm) gecombineerd
met wasborstel 526852 in 1 pakket.
Handig ophangoog in de doos voor
presentatie in de winkel of showroom.

Actiepakket Vikan
telescoopsteel met Gardenanippel en
autowasborstel

5705025214528

Geldig vanaf 1 januari 2019

12

6,60
Praktische raamwisser.
Met de ene kant verwijdert de spons met
het insectennet zelfs hardnekkig vuil van
de ruit, met de andere kant verwijdert de
trekker het overtollige water.
Ideaal voor gebruik bij tankstations en
wasstraten.

*levering per
volle
verpakking

473752
473852
473952

12
24*
12

6,60
5,70
15,70

blad 2 van 8

met 50 cm steel
los vervangingsrubber
met 60 - 125 cm telescoopsteel
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Vikan Transport
prijslijst 2019
Naam product
materiaal, afmetingen

Vikan
artikelnr.

Aantal per
verpakking

Prijs per
stuk

707752
707852
707952

6
6
5

7,90
15,40
23,05

Wipe-n-Shine raamtrekker
rubber, met steelaansluiting in handvat
max. 100°C.
5705027077527
5705027078524
5705027079521

Geldig vanaf 1 januari 2019

www.vikan.nl

Nadere omschrijving en
toepassingsgebied
De Wipe-n-Shine haalt snel en effectief
overtollig water weg van grote
oppervlakken, is vriendelijk voor de lak en
laat geen kalkresten achter. De flexibele
gebogen vorm zorgt voor een streepvrij en
glanzend oppervlak.
25 cm trekker
35 cm trekker
45 cm trekker

VTC lijst nr. 23
01-01-2019

Luxe vensterdoos als actiepakket.
Actiepakket Vikan
vensterdoos met handborstel, velgborstel
en interieurkwastje

5705025210520

Inhoud: ergonomische handborstel
524652, velgborstel 525352,
interieurkwastje 631559.
521052

6

21,00
Luxe displaykoffer met handvat met 5
Vikan artikelen.
Inhoud: 522252, handborstel met lange
steel; 525252, handborstel met korte steel;
526852, wasborstel met verstelbare kop;
525052, zachte velgenborstel; 297152C,
telescoopsteel met waterdoorvoer en
Gardena aansluiting.

Vikan starter pack
displaykoffer met handvat en 5 Vikan
artikelen

5705029900526
Nagelborstel
harde polyester vezels
vezellengte 15 mm
max. 100°C.
120 x 45 x 40 mm
5705026440520
Kleine werkborstel / nagelborstel
harde polyester vezels
vezellengte 20-25 mm
max. 100°C.
165 x 50 x 45 mm
5705022007093
Grote werkborstel
harde polyester vezels
vezellengte 30-35 mm
max. 100°C.
200 x 70 x 60 mm
5705022007116

990052

1

99,00
Stevige nagelborstel voor in de auto en in
de werkplaats. Blijft bij de wasbak dankzij
bevestiging via het ophangoog.

644052

15

5,30
Handige kleine werkborstel met harde
vezels voor reiniging van handen en van
oppervlakken die niet krasgevoelig zijn.

358752

20

8,50
Grote werkborstel met harde vezels voor
stevige schoonmaakklussen in de
werkplaats of garage.

389052

15

12,60
Padhouder met uniek klemsysteem: de
sterke haken en het geribbelde oppervlak
houden de vliegenpad altijd op zijn plaats.
De steelaansluiting is draaibaar naar alle
kanten. Verwijdert snel alle platgeslagen
insecten.

Vliegenpadhouder, steelmodel
polypropyleen
235 x 100 x 75 mm
Dit is een Vikan Colour Code product.
5705020550027

55002

Vliegenpad
nylon schuurspons
max. 100°C.
245 x 125 x 30 mm
5705020055256

10

24,15
Fijne nylon vliegenspons, vast te klemmen
op de padhouder 55002.
Voor verwijdering van platgeslagen
insecten van ruiten of andere vervuiling
van harde oppervlakken. Niet voor gebruik
op de lak.

levering per
volle
verpakking
5525

10

2,65
Set met kwastjes en penselen voor het
verwijderen van stof uit hoeken en gaten,
en voor kleine verf- en
onderhoudswerkzaamheden.

Set kwastjes
7 kleine kwastjes en penselen
5705025560526
Kwastenset
2 kwasten met lange steel
breedte 30 en 50 mm
5705025564524

556052

5

4,45
Set van twee kwasten met lange steel voor
kleine verf- en
onderhoudswerkzaamheden.

556452

10

4,45

blad 3 van 8
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Aantal per
verpakking
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www.vikan.nl
Nadere omschrijving en
toepassingsgebied

VTC lijst nr. 23
01-01-2019

Kleine interieurborstel met natuurlijke
medium zachte vezels voor gebruik onder
andere op dashboards,
instrumentenpanelen en ventilatieroosters
in de cabine of garage.

Interieurborstel
Hout met medium natuurlijke vezels
Ø22 x 155mm
5705022000339

Geldig vanaf 1 januari 2019

631559

36

5,45
Harde schuier, verwijdert vuil en kruimels
uit de bekleding. Visuele vezellengte
30mm.
Uitgevoerd in nieuw EDGE ontwerp.

Harde handveger / bekledingsborstel
Zwart geschuimd polypropyleen en harde
rood/ groene polyester vezels
330 x 35 x 90 mm

Bestand tegen max. 100°C.
5705024500523

450052

5

5,15
Zachte handveger voor stof en klein afval.
Visuele vezellengte 45mm. Samen te
gebruiken met het metalen stofblik.
Uitgevoerd in nieuw EDGE ontwerp.

Zachte handveger
Zwart geschuimd polypropyleen en zachte
gespleten rood/groene polyester vezels,
330 x 40 x 110 mm

Bestand tegen max. 100°C.
5705024502527

450252

5

5,15

Stofblik
Metaal, zwart
245 x 350 x 90 mm
5705025585529
Sneeuwborstel / ijsschraper
Zwart polypropyleen en groene
synthetische vezels
490 x 80 x 60 mm
5705025200521
Sneeuwborstel
Zwart polypropyleen met rubber
handgreep en gemengde vezels
335 x 70 x 105 mm
5705025215525

Handig en stevig stofblik, samen met de
zachte handveger te gebruiken.
558552

10

5,80
Sneeuwborstel met ijsschraper. Ideaal bij
strenge winters voor het verwijderen van
sneeuw en ijs.
Breukvrij, ook bij lage temperaturen.

520052

10

4,45
Sneeuwborstel, voor lichte en
poedersneeuw.

521552

10

4,70
Handig voor zand, sneeuw of
absorptiekorrels; het kleine handzame
formaat maakt het opbergen in auto of
truck gemakkelijk.
Geheel uit kunststof gemaakt, waardoor
geschikt voor ADR-transport.

(Sneeuw)schep
Rood/groen/zwart polypropyleen,
950 mm lengte, blad 271 mm breed
5705025615523
Ergonomische steel met
waterdoorvoer
Aluminium, 1500 mm
Ø31mm

561552

1

29,05
Professionele steel met waterdoorvoer.
Met geïsoleerde handgreep en slipvaste
grip.
Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor
snelkoppeling.

levering per
volle
verpakking

5705022991019
5705022991026
Ergonomische steel met
waterdoorvoer en aan/uit knop
Aluminium, 1500 mm
Ø31mm

299152
299152Q

5705022995529
Korte ergonomische steel met
waterdoorvoer
Aluminium, 1000 mm
Ø31mm

299552Q

5705022992016
5705022992023

299252
299252Q

10
10

22,80
25,05

Professionele steel met waterdoorvoer.
Met geïsoleerde handgreep en slipvaste
grip;
Met 1/2" nippel voor snelkoppeling en
aan/uit knop op de steel

levering per
volle
verpakking
10

41,00

met 1/2" nippel
Professionele korte steel met
waterdoorvoer. Met geïsoleerde
handgreep en slipvaste grip.
Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor
snelkoppeling.

levering per
volle
verpakking
10
10

met slangpilaar
met 1/2" nippel

21,25
23,50

blad 4 van 8

met slangpilaar
met 1/2" nippel
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Vikan Transport
prijslijst 2019
Naam product
materiaal, afmetingen
Ergonomische lange steel met
waterdoorvoer
Aluminium, 1900 mm
Ø31mm

Vikan
artikelnr.

5705022997011
5705022997028

299752
299752Q

Aantal per
verpakking

Prijs per
stuk

www.vikan.nl
Nadere omschrijving en
toepassingsgebied

VTC lijst nr. 23
01-01-2019

Professionele extra lange steel met
waterdoorvoer. Met geïsoleerde
handgreep en slipvaste grip.
Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor
snelkoppeling.

levering per
volle
verpakking
10
10

Geldig vanaf 1 januari 2019

34,85
37,15

met slangpilaar
met 1/2" nippel

Let op: Vikan telescoopstelen hebben een voorgeschreven maximale werklengte. De maximale uitschuiflengte is meestal zo'n
15cm langer, maar op deze lengte ondersteunen de aluminium buizen elkaar het minst en is er tijdens (stevig) gebruik een kans
op breuk. Verminder daarom de maximale uitschuiflengte met 15cm: dit is de maximale werklengte.

Korte telescoopsteel met
waterdoorvoer
Aluminium
werklengte: 1080-1600 mm, Ø 32mm

5705022971011
5705022971028
5705022971523

levering per
volle
verpakking

297152
297152Q
297152C

Telescoopsteel met waterdoorvoer
Aluminium
werklengte: 1615-2840 mm, Ø 31mm

5705022973015
5705022973022
5705022973527

297352
297352Q
297352C

39,15
41,80
41,80

5
5
5

297552

51,35
53,70
53,70

5705022937529
5705022008298

293752
297052

5

43,25

10
10

Professionele steel, met geïsoleerde
handgreep en slipvaste grip.
19,30
21,20

10

Zie voor meer (blank) houten stelen het
Vikan Classic assortiment.
8,20

levering per
volle
verpakking
2925155G
2925175G

10
10

150 cm lengte
170 cm lengte (SPEC 0585)
Houten Vikan steel als een voordelig
alternatief, echter zonder de voordelen van
de aluminium stelen.

levering per
volle
verpakking

292515552

met slangpilaar
met 1/2" nippel
met Gardena nippel

Professionele telescoopsteel, met
geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.

levering per
volle
verpakking

Houten steel
zwart hout, Ø25 mm, 156cm

met slangpilaar
met 1/2" nippel
met Gardena nippel

Professionele telescoopsteel met
waterdoorvoer.
Met geïsoleerde handgreep en slipvaste
grip.
Met slangpilaar, met 1/2" nippel voor
snelkoppeling of met 1/2" Gardenanippel
voor aansluiting op 'gewone' tuinslangen.

levering per
volle
verpakking

5705022975521
Ergonomische steel
Aluminium, Ø31 mm

Dit is een Vikan Classic product
5705022925151
5705022925175

5
5
5

levering per
volle
verpakking

Telescoopsteel
Aluminium
werklengte: 1575-2800 mm, Ø 32mm

5705022925021
Houten steel
blank hout, Ø25 mm

Professionele korte telescoopsteel met
waterdoorvoer.
Met geïsoleerde handgreep en slipvaste
grip.
Met slangpilaar, met 1/2" nippel voor
snelkoppeling of met Gardenanippel voor
aansluiting op 'gewone' tuinslangen.

7,65
7,85

Bezem
Blank hout, met rode stevige synthetische
vezels, 80 x 360 mm

156 cm lengte
Houten Vikan steel als een voordelig
alternatief, echter zonder de voordelen van
de aluminium stelen.
Zie voor meer (blank) houten stelen het
Vikan Classic assortiment.
155 cm lengte
175 cm lengte
Bezem met stevige vezels en veel
zwiepkracht voor gebruik als straatbezem,
of op de laadvloer.

Dit is een Vikan Classic product
5705020025174

2517

5

8,55

blad 5 van 8
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Naam product
materiaal, afmetingen

Vikan
artikelnr.

Aantal per
verpakking

Prijs per
stuk

Lichtgewicht kunststof veger
Zwart kunststof blok - rode harde pvc
vezels
50x400 mm
vezels: 63 mm
Dit is een Vikan Classic product
5705020020186
Professionele zachte veger
Volle vezelbezetting in blank houten blok
met steelhouder.
vezels: 55 mm
600 x 70mm
Dit is een Vikan Classic product
5705020319006

2018

5

3190S

5

23,80
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

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
Harde veger met veel lange en stevige
arenga vezels.
Geschikt voor het opvegen van nat,
olieachtig of vettig afval.

3117S

5

27,15
Werkplaatsbezem, voor zowel droog, nat,
als oliehoudend afval.
Max. 60 °C, pH waarde 3 - 11.

Werkplaatsbezem
Zwart hout, met stevige rood/groene
synthetische vezels
5705023115520
5705023117524

VTC lijst nr. 23
01-01-2019

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.

Professionele harde arenga veger
Volle vezelbezetting in blank houten blok
met steelhouder.
vezels: 55 mm
600 x 70 mm

Dit is een Vikan Classic product
5705020311703

Nadere omschrijving en
toepassingsgebied

8,00

Dit is een Vikan Classic product

Dit is een Vikan Classic product
5705020319709
Harde veger
Blank hout met steelaansluiting - harde
arenga vezels
vezels: 73 mm
65x630 mm

www.vikan.nl

Lichtgewichtkunststof veger met stevige
vezels.

Professionele medium veger
Volle vezelbezetting in blank houten blok
met steelhouder.
vezels: 55 mm
600 x 70 mm

5705020319204

Geldig vanaf 1 januari 2019

311552
311752

1
1

15,65
18,65

44 cm breed
66 cm breed
Voor het verwijderen van water en nat vuil;
oliebestendig rubber.

Vloertrekker
Zwart polypropyleen en zwart rubber

Max. 70°C, pH waarde 6 - 11.
5705022000377
5705022000391
Wandhouder
met glasvezel versterkt polypropyleen
240 x 170 x 60 mm
5705020061592

708849
708869

12
12

9,85
11,85

06159

1

15,75
Sterk roestvrijstalen ophangsysteem om
bezems en borstels na gebruik op te
hangen. Dit bevordert de levensduur van
de materialen.
Wordt geleverd met schroeven, pluggen
en afstandhouders.

Roestvrijstalen ophangsysteem
roestvrijstaal AISI 304

5705020006166
5705020006173
5705020006180

40 cm breed
60 cm breed
Praktisch ophangsysteem; grote en kleine
borstels etc. hangen veilig op een vaste
plaats.

0616
0617
0618

1
1
1

11,95
31,75
39,10

blad 6 van 8

8,5cm breed, met 1 haak
32cm breed, met 4 haken
47cm breed, met 6 haken
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Vikan Transport
prijslijst 2019
Naam product
materiaal, afmetingen
Onderdelen voor bevestiging

5705022019027

Vikan
artikelnr.

Aantal per
verpakking

Prijs per
stuk

216229
212049

10
10

6,85
2,50

29989

50

VTC lijst nr. 23
01-01-2019

Complete slang, transparant, gewapend,
met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1
aansluiting (0700) voor op de kraan.

93315
93325

1
1

54,50
65,00

10 meter slangenset
15 meter slangenset
Spuitpistool voor sproeien en verstuiven
met 1/2" nippel. Met vergrendeling, met
verstelbare straal en met instelbare
watertoevoer. Past op Vikan slangenset.

Spuitpistool
zwart kunststof en verchroomd messing
max 40°C, max 6 Bar
5705020932298

Nadere omschrijving en
toepassingsgebied
Losse steelhouder, geschikt voor
bevestiging op het blok van de veger of
bezem.
Los schroefstuk, geschikt voor bevestiging
op de steel.
losse steelhouder, zwart
schroefstuk voor steel, zwart

5,70

Koudwater slangenset
transparant, gewapend pvc
max. 40°C, max. 6 Bar

5705020933158
5705020933257

www.vikan.nl

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.

Hoekadapter
Zwart kunststof elleboogverbinding
Ø28 x 140x45 mm

15705020299893

Geldig vanaf 1 januari 2019

93229

1

36,95

1/2” nippel
Heavy Duty spuitpistool met 1/2"
binnendraad. Voor intensieve reiniging van
vloeren en machines. Gemaakt met een
sterke rubberen behuizing en hard staal.

Heavy Duty waterpistool
max. 95ºC, max. 25 Bar

5705020932496
Nippel 1/2" voor waterpistool
messing verchroomd
5705020007125
5705020007156
Snelkoppeling met slangpilaar
voor alle Q-stelen
messing verchroomd
5705020007019
5705020713521
5705020007163

Let op: apart bestellen: 1/2" nippel (0712)
of 3/4" nippel (0715) voor aansluiting op
slang met snelkoppeling. Of 0709 voor
aansluiting op slang met Gardenakoppeling.
93249

0712
0715

1

1
1

80,25

5,90
7,35

Snelkoppeling met slangpilaar.
Kies de juiste koppeling bij de juiste nippel.
0701
071352
0716

1
1
1

10,00
10,25
11,15

0700

1

7,80
1/2" snelkoppeling met waterstop en
slangpilaar. De waterdoorvoer stopt
automatisch bij het loskoppelen.

0703

1

23,40
Koppelstuk met 2 nippels om 2 slangen te
koppelen. Alles in 1/2".

0705

1

7,90
De kronkelstop is een soepel draaibare
verbinding, waardoor de slang niet kan
kronkelen en knakken.
Uitvoering als snelkoppeling met waterstop
en slangpilaar.

Kronkelstop
voor alle Q-stelen
messing verchroomd, 1/2” slangpilaar
5705020706523

1/2" snelkoppeling en 1/2" slangpilaar
1/2" snelkoppeling en 3/4" slangpilaar
3/4" snelkoppeling en 3/4" slangpilaar
Kraanaansluiting met 1/2" nippel.
Met adapter ring voor aansluiting op kraan
met 1/2", 3/4" of M22mm buitendraad.

Kraanaansluiting
met binnenring
messing verchroomd, 1/2”
5705020007002
Snelkoppeling met waterstop
voor alle Q-stelen
messing verchroomd, 1/2” nippel
5705020007033
Koppelstuk
messing verchroomd, 1/2” nippels
5705020007057

1/2" Nippel met 1/2 " buitendraad, past op
Heavy Duty waterpistool 9324.
1/2” nippel
3/4” nippel

070652

1

31,20
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Vikan-Gardena adapter
voor alle Q-stelen
messing verchroomd
5705020707520

070752

1

0708

1

7,10
Deze Gardena-nippel met 1/2"
schroefdraad maakt verbinding mogelijk
tussen Vikan binnendraad en een slang
met Gardena-koppeling.

070952

1

10,50
1/2" snelkoppeling met 1/2" buitendraad.
De verbinding tussen slang met
buitendraad en pistool met binnendraad.

5350NA3

1

10,45
1/2" snelkoppeling met binnendraad. De
verbinding tussen slang met buitendraad
en pistool met nippel.

Snelkoppeling met binnendraad
messing verchroomd
53500A3

1

8,50

Nippel met slangpilaar
messing verchroomd
5702215360089

1/2" nippel met 1/2" slangpilaar.
53600A3

1

3,30

Roestvrijstalen wandhouder voor
slangenset.

Wandhouder voor slangen
h x b x d = 550 x 275 x 220 mm

5705020093456

9345

1

97,80

Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI
304) voor 5 liter can.

Draadrek voor 5 liter can
h x b x d : 200 x 175 x 150mm

5705020094309

9430*

1

38,50

Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI
304) voor 10 liter can.

Draadrek voor 10 liter can
h x b x d : 285 x 195 x 245mm

5705020094316

VTC lijst nr. 23
01-01-2019

Deze slangpilaar kan 2 breedtes slang
koppelen en heeft 1/2" buitendraad voor
bevestiging in bijvoorbeeld Heavy Duty
waterpistool 9324.

Snelkoppeling met buitendraad
messing verchroomd
5702215350486

Nadere omschrijving en
toepassingsgebied

22,30

Vikan-Gardena nippel
Gardena nippel met Vikan buitendraad,
messing verchroomd
5705020709524

www.vikan.nl

De adapter past tussen een Vikan steel
met nippel voor 1/2" snelkoppeling (Q) en
een slang met Gardena-koppeling.

Slangpilaar met buitendraad
1/2 ” en 3/4" slangpilaar met buitendraad,
messing verchroomd
5705020007088

Geldig vanaf 1 januari 2019

9431

1

47,00

> Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
> Leveringen vanaf € 360,00 netto order zijn franco; daaronder € 17,50 bijdrage in verzend- en orderkosten.
> Stelen worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd. Combinaties van dezelfde lengte in 1 verpakkingseenheid is mogelijk.
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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