
Materiał (wymiar)
Numer 

artykułu
Cena PLN Cechy charakterystyczne Wygląd

Szczotka do samochodów z przepływem 

wody 250 mm

Miękka z rozszczepionym włosiem

Polipropylen, Poliester

250 x 130 x 160 mm

Czarna 526852 152,03 zł

Szczotka do samochodu z przepływem 

wody 270 mm

Miękka z rozszczepionym włosiem

Polipropylen, Poliester

270 x 100 x 130 mm

Czarna 475552 99,69 zł

Szczotka do samochodu z 

doprowadzeniem wody 370 mm

Miękka z rozszczepionym włosiem

Polipropylen, Poliester

370 x 100 x 120 mm

Czarna 475752 146,19 zł

Szczotka do samochodu z 

doprowadzeniem wody 230 mm

Miękka z rozszczepionym włosiem

Polipropylen, Poliester

230 x 100 x 120 mm

Czarna 526952 97,58 zł

Opatentowana konstrukcja z ruchomą 

głowicą dla zmiany kąta umożliwia 

skuteczne czyszczenie wysokich, trudno 

dostępnych miejsc. Konstrukcja szczotki 

zapewnia użytkownikowi najlepszą 

pozycję pracy, przy doskonałych 

rezultatach.

Wytrzymała szczotka do mycia, którą 

można czyścić poprzez zanurzanie w 

wodzie lub poprzez doprowadzenie wody 

za pomocą kija.

Wytrzymała szczotka do mycia, którą 

można czyścić poprzez zanurzanie w 

wodzie lub poprzez doprowadzenie wody 

za pomocą kija.

Wytrzymała szczotka do mycia, którą 

można czyścić poprzez zanurzanie w 

wodzie lub poprzez doprowadzenie wody 

za pomocą kija.

CENNIK 2020
Ceny netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT.



Szczotka z przepływem wody 280 mm

Miękka z rozszczepionym włosiem

Polipropylen, Poliester

280 x 150 x 90 mm

Czarna 524752 132,66 zł

Szczotka garażowa 440 mm

Twarda

Drewno, PVC

440 x 80 x 140 mm

Czarna 311552 63,03 zł

Szczotka garażowa 665 mm

Twarda

Drewno, PVC

665 x 70 x 145 mm

Czarna 311752 74,99 zł

Szczotka samochodowa z długą rączką 

420 mm

Miękka z rozszczepionym włosiem

Polipropylen, Poliester

420 x 65 x 65 mm

Czarna 522252 26,50 zł

Szczotka do samochodów

Miękka

Polipropylenu, Poliestru.

60 x 280 x 100 mm

Czarna 522752 26,50 zł

Szczotka do samochodów  

Miękka z rozszczepionym włosiem

Polipropylen, Poliester

320 x 115 x 130 mm

Czarna 524652 59,72 zł

Szczotka  ręczna z rozszczepionym 

włosiem, osadzona na krótkim trzonku do 

ogólnego użytku. Nadaje się do np. mycia 

wstępnego, mycia felg, karoserii.

Konstrukcja kątowa szczotki powoduje 

stały kontakt włosia z czyszczoną 

powierzchnią. 

Bardzo ergonomiczna szczotka ręczna do 

czyszczenia pojazdów.

Ma wygodny uchwyt i rozszczepione 

włosie umożliwiająca skuteczne 

czyszczenie np. reflektorów, szczelin, itp.

Miotła ogólnego przeznaczenia, 

szczególnie do  powierzchni 

 mokrych i tłustych.

 Pasują wszystkie rękojeści VIKANa.

Miotła ogólnego przeznaczenia dla 

powierzchni suchych,

 mokrych I zaolejonych.

 Pasują wszystkie rękojeści VIKANa.

Szczotka uniwersalna z długą rączką z 

miękkim, rozszczepionym włosiem, do 

mycia np. podwozia, nadkoli, itp. Idealna 

na stacjach benzynowych.



Szczotka do samochodów

Miękka z rozszczepionym włosiem

Polipropylen, Poliester

290 x 70 x 100 mm

Czarna 525252 32,60 zł

Szczotka do czyszczenia dużych 

obręczy kół

Miękka z rozszczepionym włosiem

Polipropylen, Poliester

240 x 160 x 105 mm

Czarna 545252 107,33 zł

Szczotka do samochodów z przepływem 

wody 

Miękka z rozszczepionym włosiem

Polipropylen, Poliester

360 x 60 x 105 mm

Czarna 525452 59,72 zł

Szczotka do felg

Twarda

Polipropylen, Poliester

335 x 65 x 65 mm, Ø65 mm

Czarna 525352 26,50 zł

Szczotka do felg

Miękka

Polipropylen, Naturalne włosie

325 x 170 x 65 mm

Czarna 525052 29,69 zł

Szczotka do felg z naturalnego włosia. 

Idealnie nadaje się do czyszczenia felg 

aluminiowych. Specjalny kształt ułatwia 

prace.

Uniwersalna szczotka do małych 

powierzchni. Doskonała do czyszczenia 

obręczy kół.

Specjalna szczotka do obręczy, 

drut pokryty gumą,

 (chroni przed zadrapaniami),

 pozwala dotrzeć do miejsc trudno 

dostępnych. Posiada wąski wierzchołek, 

szerszy przy rękojeści.

Do czyszczenia dużych kół, 

a także zbiorników

 i podwozi samochodów ciężarowych. 

Posiada miękkie włókno.

 Pasuje do wszystkich rękojeści systemu 

VTS.

Doskonała ręczna szczotka do mycia,  z 

doprowadzeniem wody.

Polecana szczególnie do mycia 

samochodów i lekkich pojazdów. 



Zmiotka do śniegu

Twarda

Polipropylen, PVC

490 x 80 x 60 mm

Czarna 520052 17,99 zł

Zmiotka do śniegu

Twarda

Polipropylen, Polietylen, mieszanka włosia

335 x 70 x 105 mm

Czarna 521552 18,97 zł

Szczotka do tapicerki 330 mm

Twarda

Poliester, Polipropylen

330 x 35 x 90 mm

Czarna 450052 20,62 zł

Zmiotka z krótką rączką 330 mm

Miękka

Poliester, Polipropylen

330 x 40 x 110 mm

Czarna 450252 20,62 zł

Szczoteczka do paznokci

Twarda

Polipropylen, Poliester, Stal nierdzewna

120 x 45 x 40 mm

Czarna 644052 21,20 zł

Zestaw szczotka z rękojeścią

Czarny 521452 278,02 zł

Wąska zmiotka ręczna usuwa pył

 i luźny brud. Idealna do sprzątania stołów 

warsztatowych. Zaprojektowana do 

użycia z metalową śmietniczką. 

Drapaczka do lodu / zmiotka do śniegu. 

Usuwa śnieg i lód nawet w 

najtrudniejszych warunkach. 

Mocna szczoteczka do paznokci, idealna 

również do czyszczenia tapicerki i 

dywanów.

Z dziurką do łatwego 

powieszenia przy umywalce. 

Szczotka przeznaczona do czyszczenia 

tapicerki i dywanów. Idealna do miejsc o 

ograniczonym dostępie np. pod i między 

siedzeniami. Rękojeść w kształcie 

dopasowanym do dłoni, czyni 

czyszczenie łatwym i szybkim.

526852 + 297152C

Zmiotka z gumowym uchwytem i 

mieszaną włosia do śniegu,

usuwa lekki śnieg.



Zestaw startowy

Czarny 521052 83,52 zł

Zestaw startowy

Czarny 990052 406,74 zł

Zestaw malarski

Miękkie

Polipropylen, Polietylen

Małe pędzle malarskie 556052 17,95 zł

Zestaw malarski

Miękkie

Polipropylen, Polietylen

2 większe pędzle malarskie 556452 17,95 zł

Śmietniczka

Metal

245 x 350 x 90 mm

Czarna 558552 23,59 zł

Łopata

Polipropylen, anodowane aluminium

340 x 270 x 75 mm, 950 mm

Zielona 561552 116,91 zł

Zestaw małych pędzli do prac malarskich 

i usuwania brudu z narożników lub 

wgłębień. Wymiary: 1 * 25 x 140 mm 1 * 

18 x 135 mm 1 * 12 x 130 mm 2 * 12 x 85 

mm 1 * 3 x 75 mm 1 * 1 x 60 mm.

1 x 522252, 1 x  525252, 1 x 526852, 1 x 

525052 and 1 x 297152C.

Zestaw małych pędzli do usuwania brudu 

ze szczelin, narożników lub wgłębień.

1 x 524652, 1 x 525352, 1 x 631559 

Ciężka łopata wykonana z tworzywa, 

idealna zbierania wycieków (zgodnie z 

przepisami ADR) lub do odśnieżania 

śniegu.

Skutecznie zbiera nawet gorący brud,

 do użycia łącznie ze zmiotką

 450052



Pędzel czyszczący

Średni

Czarny 631559 20,42 zł

Ściągaczka z gąbką 515 mm

Polipropylen, Guma syntetyczna

515 x 100 x 55 mm

Czarna 473752 26,51 zł

Ściągaczka z gąbką z uchwytem 

teleskopowym 710-1250 mm

Aluminium anodowane, Poliamid

710-1250 x 80 x 65 mm

Czarna 473952 63,22 zł

Głowica ściągaczki 

z gąbką 200 mm

Polipropylen, Guma syntetyczna

200 x 75 x 47 mm

Czarna 473852 20,72 zł

Zgarniaczka 250 mm

Guma

250 x 210 x 45 mm

Zielona 707752 31,76 zł

Zgarniaczka 350 mm

Guma

350 x 200 x 47 mm

Zielona 707852 61,81 zł

Zgarniaczka 450 mm

Guma

450 x 190 x 50 mm

Zielona 707952 92,69 zł

Ściągaczka do szyb

 z uchwytem teleskopowym,

do szybkiego usuwania insektów

 z autobusów i ciężarówek.

Rękojeść da się rozciągnąć

 do 1.25 metra.

Pędzel wykonany z naturalnego włosia, 

przeznaczony do czyszczenia kokpitów, 

elementów panelu, obudowy 

przełączników i wylotów wentylacyjnych.

Oddzielna głowica,

pasuje do 473752 i 473952.

Zastępuje irchę.

Skutecznie usuwa wodę z dużych 

powierzchni.

 Chroni lakier i nie pozostawia osadu 

kamienia. 

Jest to kompletne narzędzie do 

czyszczenia szyb samochodowych, 

kombinacja gąbki i ściągaczki umożliwia 

dokładne usunięcie resztek owadów. 

Idealna na stacjach benzynowych..

Zastępuje irchę.

Skutecznie usuwa wodę z dużych 

powierzchni.

 Chroni lakier i nie pozostawia osadu 

kamienia. 

Zastępuje irchę. Skutecznie usuwa wodę 

z dużych powierzchni.

 Chroni lakier i nie pozostawia osadu 

kamienia. 



Ściągaczka do podłóg 400 mm

Polypropylene, TPE Rubber

400 x 60 x 95 mm

Czarna 708849 39,74 zł

Ściągaczka do podłóg 610 mm

Polypropylene, TPE Rubber

610 x 60 x 95 mm

Czarna 708869 47,46 zł

Wieszak ścienny 240 mm

Polipropylen

240 x 170 x 60 mm

Czarny 06159 68,85 zł

Ergonomiczna rękojeść 1505 mm

Aluminium anodowane, Polipropylen

1505 x 31 x 31 mm

Czarny 293752 77,57 zł

Ergonomiczna rękojeść z przepływem 

wody 1545  mm

Aluminium anodowane, Polipropylen

1545  x 31 x 31 mm, Ø31

Czarny 299152Q 100,81 zł

Ergonomiczna rękojeść z przepływem 

wody 1010 mm

Aluminium anodowane, Polipropylen

1010  x 31 x 31 mm, Ø31

Czarny 299252Q 94,59 zł

Profesjonalna rękojeść z izolacyjną 

koszulką, dla komfortowego uchwytu.

Profesjonalna rękojeść z 

doprowadzeniem wody i izolacyjną 

koszulką i z szybkozłączem. Wytrzymuje 

ciśnienie do 6 barów. 

Profesjonalna rękojeść z 

doprowadzeniem wody i izolacyjną 

koszulką i z szybkozłączem. Wytrzymuje 

ciśnienie do 6 barów. 

Ultrahigieniczny wieszak ścienny

 do małych i dużych szczotek, rękojeści 

itp. Ma gładką, łatwą do czyszczenia 

powierzchnię bez otworów lub szczelin.

Bardzo skuteczna ściągaczka,

 ma olejoodporną gumę, 

usuwa z podłogi rozlane płyny.

Bardzo skuteczna ściągaczka,

 ma olejoodporną gumę, 

usuwa z podłogi rozlane płyny.



Ergonomiczna rękojeść z 

doprowadzeniem wody, zaworem i 

złączką na kurek 1575 mm:

Aluminium anodowane, Polipropylen

1575   x 31 x 31 mm, Ø31

Czarny 299552Q 164,77 zł

Ergonomiczna rękojeść z przepływem 

wody 1920 mm

Aluminium anodowane, Polipropylen

1920  x 31 x 31 mm, Ø31

Czarny 299752Q 149,29 zł

Drewniana rękojeść 1560 mm

Drewno, Polipropylen

1560 x 25 x 25 mm, Ø25

Czarny 292515552 34,26 zł

Rękojeść teleskopowa z przepływem wody 

1080-1600 mm

Aluminium anodowane, Polipropylen

1080-1600 x 32 x 32 mm, Ø32 mm

Czarny 297152 157,57 zł

Rękojeść teleskopowa z przepływem wody 

1060-1600 mm

Aluminium anodowane, Polipropylen

1060-1600 x 32 x 32 mm, Ø32 mm

Czarny 297152Q 168,22 zł

Drewniana rękojeść pasująca do 

dowolnego produktu Vikan Transport.

Profesjonalna rękojeść z 

doprowadzeniem wody i izolacyjną 

koszulką i z szybkozłączem. Wytrzymuje 

ciśnienie do 6 barów. 

Profesjonalna rękojeść z 

doprowadzeniem wody i izolacyjną 

koszulką dla komfortowego uchwytu, z 

włącznikiem i wyłącznikiem, dostępna 

również z zaworem i złączką. (070052).

Profesjonalna rękojeść z 

doprowadzeniem wody i izolacyjną 

koszulką, dla komfortowego uchwytu, 

dostępna również z metalową złączką. 

Wytrzymuje ciśnienie do 6 barów.

Profesjonalna rękojeść z 

doprowadzeniem wody i izolacyjną 

koszulką, dla komfortowego uchwytu, 

Posiada szybkozłącze.



Rękojeść teleskopowa z przepływem wody 

1615 - 2840 mm

Aluminium anodowane, Polipropylen

1615 - 2840 mm x 31 x 31 mm, Ø31 mm

Czarny 297352 206,44 zł

Rękojeść teleskopowa z przepływem wody 

1600 - 2840 mm

Aluminium anodowane, Polipropylen

1600 - 2840  x 32 x 32 mm, Ø31 mm

Czarny 297352Q 215,87 zł

Rękojeść teleskopowa 1575 - 2800 mm

Aluminium anodowane, Polipropylen

1575 - 2800 x 32 x 32 mm, Ø32 mm

Czarny 297552 173,96 zł

Złącze 1/2 "

Mosiądz chromowany

160 x 67 x 40 mm

z ochroną węża 070652 124,98 zł

Adapter Gardena 1/2 "

Mosiądz chromowany

160 x 67 x 50 mm

½ ” szybkozłącze Gardena na wąż 070752 89,28 zł

Adapter między wężem ze złączem 

Gardena, a rękojeścią VTS z 

szybkozłączem.

Profesjonalna rękojeść z izolacyjną 

koszulką, dla komfortowego uchwytu.

Profesjonalna rękojeść z 

doprowadzeniem wody i izolacyjną 

koszulką, dla komfortowego uchwytu, 

dostępna również z metalową złączką. 

Wytrzymuje ciśnienie do 6 barów.

Profesjonalna rękojeść z 

doprowadzeniem wody i izolacyjną 

koszulką, dla komfortowego uchwytu, 

Posiada szybkozłącze.

Pasuje do wszystkich rękojeści z 

szybkozłączami.  Chroni wąż przed 

załamaniem lub skręceniem podczas 

użycia. Automatyczne odcięcie wody. 

Opakowanie: blister.


