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Vikan Ultra Safe
Plasty v potravinách jsou jedny z nejčastěji hlášených cizích těles. To zahrnuje  
plastová vlákna z kartáčů a smetáků. Výsledky výzkumu vedeného firmou Vikan  
ukazují, že kvalita upevnění vlákna tradičním vrtáním, sponkováním a uchycením  
v pryskyřici může být různá. Nová technologie ULTRA SAFE tento problém řeší.

Vlákna uchycená 
metodou vrtání 
a sponkování.

Vlákna uchycená 
metodou vrtání, 
sponkování a 
zalití v pryskyřici.

Vlákna uchycená 
metodou ULTRA 
SAFE - každé vlákno 
je do těla kartáče 
zalisováno zvlášť.

Výhody technologie ULTRA SAFE?
• nástroje se lépe čistí - šetří čas
• hladký povrch bez ostrých úhlů
• zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko křížové kontaminace
• jednodušší vizuální kontrola při čištění nástrojů
• ergonomický design zlepšuje ovladatelnost
• různé rozložení vláken pro různé účely
• různé stupně tvrdosti při použití různými směry



Ruční kartáč ULTRA SAFE, tvrdý

Kartáč s krátkou rukojetí technologie ULTRA SAFE,  
vhodný k čištění dopravníkových pásů, výrobních linek  
a ploch určených k přípravě potravin. Specifické 
uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.
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Ruční kartáč ULTRA SAFE, tvrdý

Kartáč s dlouhou rukojetí technologie ULTRA SAFE,  
vhodný k čištění strojů, kbelíků a dalších nádob. Specifické 
uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.
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Ruční smetáček ULTRA SAFE, měkký

Ruční smetáček technologie ULTRA SAFE, vhodný ke sme-
tání jemných suchých částic z dopravníkových pásů, stolů 
a dalších ploch určených k přípravě potravin. Specifické 
uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.
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Ruční smetáček ULTRA SAFE, střední

Ruční smetáček technologie ULTRA SAFE, vhodný ke sme-
tání vlhkých částic z dopravníkových pásů, stolů a dalších 
ploch určených k přípravě potravin. Specifické uspořádání 
vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.
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Smeták ULTRA SAFE, měkký, 400 mm

Podlahový smeták technologie ULTRA SAFE vhodný  
k zametání suchých částic. Specifické uspořádání vláken 
zajišťuje efektivní úklid i údržbu.
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Smeták ULTRA SAFE, střední, 400 mm

Podlahový smeták technologie ULTRA SAFE vhodný  
k zametání vlhkých i mokrých částic. Specifické  
uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.
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Podlahový smeták ULTRA SAFE, tvrdý, 400 mm

Podlahový smeták technologie ULTRA SAFE vhodný  
k odstranění odolných nečistot z hladkých i drsných 
povrchů. Specifické uspořádání vláken zajišťuje efektivní 
úklid i údržbu.
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