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Mer enn hundre års erfaring med rengjøring 2

Dybt og bredt sortiment

Vikans sortiment er både dybt og bredt. Derfor kan vi

tilbyde specifikke løsninger, der passer til netop dine

behov, og som lever op til myndighedernes krav med

hensyn til hygiejne, sundhed, ergonomi, miljø,

dokumentation m.v.

Fokus på forskning og udvikling

Vikan er en innovativ virksomhed med fokus på forskning

og udvikling. Vores produkter er ikke alene kendte som

effektive og holdbare, men også for at være førende,

teknologisk og udviklingsmæssigt.

Vi skaber værdi for vores kunder

Vikan arbejder konstant på at omsætte den nyeste viden til

vores løsninger. Således skaber vi værdi for dig som

kunde.

Vikan har unikke løsninger til ethvert rengøringsformål

inden for

Fødevareindustrien

Køkkener og restauranter

Sundhedssektoren

Institutioner og fritid

Butikker og supermarkeder

Transportsektoren

Har du en utfordring med hensyn til rengjøring og hygiene, så har Vikan en 

løsning. Gjennom mange års erfaring har vi opparbeidet en omfattende 

produkt- og utvikling kompetanse, som gjør Vikan til din opplagte 

leverandør av rengøringsredskaber og -utstyr.

Vikan – unike løsninger til ethvert formål



Træskaft med solidt greb og gevindstykke.

10

Antal pr. æske, Stk.

Wood, PP

Materiale

25

Produkt diameter, mm

1550

Længde, mm

Træskaft, 1550 mm

Varenummer: 292515552

Stor, rund fælgbørste med vandgennemløb, der giver god og

effektiv rengøring af dobbelte og enkelte stålfælge på større

køretøjer.

2
Antal pr. æske, Stk.

PP, PBT
Materiale

Blød/spaltet
Filament beskrivelse

240
Længde, mm

Fælgbørste, m/vandgennemløb, Blød/spaltet

Varenummer: 545252

Det justerbare børstehoved samt de skråtstillede børstehår sikrer

effektiv rengøring af alle svært tilgængelige steder. Gummikanten

sikrer optimal skånsomhed.

1
Antal pr. æske, Stk.

PP, PBT
Materiale

Blød/spaltet
Filament beskrivelse

250
Længde, mm

Autobørste m/vandgennemløb, 250 mm,

Blød/spaltet

Varenummer: 526852

High/low børstens vinklede facon sikrer effektiv rengøring i alle

højder, da filamenterne konstant er i kontakt med overfladen.

Gummikanten sikrer optimal skånsomhed.

1
Antal pr. æske, Stk.

PP, PBT
Materiale

Blød/spaltet
Filament beskrivelse

270
Længde, mm

Vaskebørste m/vandgennemløb, High/Low, 270

mm

Varenummer: 524752

Den lange all-round vaskebørste er meget effektiv til store

overflader og giver et strålende resultat på grund af de tætsiddende,

spaltede filamenter. Gummikanten sikrer optimal skånsomhed.

1
Antal pr. æske, Stk.

PP, PBT
Materiale

Blød/spaltet
Filament beskrivelse

370
Længde, mm

Autobørste, m/vandgennemløb, 370 mm

Varenummer: 475752

Den effektive all-round vaskebørste giver et strålende resultat på

grund af de tætsiddende, spaltede filamenter. Gummikanten sikrer

optimal skånsomhed.

1
Antal pr. æske, Stk.

PP, PBT
Materiale

Blød/spaltet
Filament beskrivelse

270
Længde, mm

Autobørste, m/vandgennemløb, 270 mm

Varenummer: 475552
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Velegnet til skylning af gulve og maskiner i fødevareindustrien. Er

slagfast med lang levetid.

Vandmængden kan med fordel justeres med tryk på aftrækkeren, så

vandforbruget mindskes. Designet gør, at vandpistolen nemt kan

hænges op, så den medvirker til ryddelige områder i

produktionsområdet. Kan med fordel bruges til farvestyring.

Brass, SEBS, STS

Materiale

25

Max. bars tryk

1

Antal pr. æske, Stk.

Industripistol, Sort

Varenummer: 07119

Værkstedskost i træ, med socket til skafter med gevind. Kosten har

PVC filamenter, som er velegnede til fejning af vådt og olieret affald

1

Antal pr. æske, Stk.

Wood, PVC

Materiale

Stiv

Filament beskrivelse

665

Længde, mm

Værkstedskost, 665 mm

Varenummer: 311752

Gummiskraber med svamp, forstærket med trådflet, er ideel til

vindues- og forrudevask. Fjerner effektivt insekter. Forsynet med

teleskopskaft som kan forlænges til 1250mm, hvilket muliggør

rengøring af ruder på busser, lastbiler og lign.

12

Antal pr. æske, Stk.

Aluminium, Polyamide

Materiale

710

Længde, mm

Forrudeskraber m/svamp & teleskopskaft, 1250

mm, Sort

Varenummer: 473952

Wipe-n-shine er særdeles effektiv til fjernelse af vand

fra store overflader. Det bløde gummi er skånsomt mod

bilens lak og vinduer, og efterlader ingen kalkpletter. Kan

monteres på alle Vikan skafter, hvilket gør det nemt at

bruge skraberen på busser, lastbiler, togvogne osv.

5

Antal pr. æske, Stk.

POM, SEBS

Materiale

450

Længde, mm

Wipe-N-Shine, 450 mm

Varenummer: 707952

Ergonomisk skaft med vandgennemløb, isoleret gribestykke

og ½” slangekobling

5

Antal pr. æske, Stk.

Aluminium, Polypropylene

Materiale

31

Produkt diameter, mm

1600

Længde, mm

Teleskopskaft m/vandgennemløb, aluminium,

1600, 2840 mm

Varenummer: 297352

Ergonomisk skaft med vandgennemløb, isoleret gribestykke

og ½” slangekobling

10

Antal pr. æske, Stk.

Aluminium, PP

Materiale

31

Produkt diameter, mm

1930

Længde, mm

Aluminiumsskaft med vandgennemløb, 1930

mm

Varenummer: 299752

Vikan Sortiment 4



Gulvskraber udført i sort polypropylen med sort cellegummi, der

effektivt skraber vand og olie. Skraberen kan monteres på Vikan

skafter.

12

Antal pr. æske, Stk.

PP, Gummi

Materiale

400

Længde, mm

Gulvskraber, 400 mm, Sort

Varenummer: 708852-40

Solid slagfast plastskovl udført i polypropylen. Skovl som bl.a. er

velegnet til at skovle sne, hvis man køre fast. Skovlen anvendes

ofte af vognmænd, der køre med farligt gods, hvor det ifølge ADR

reglementet er påkrævet, at have en skovl til opsamling af spild.

Skovlen er forstærket med et stålskaft, der er indsvejst i plasten.

Skovlebladsstr, L x B, mm

1

Antal pr. æske, Stk.

Polypropylene

Materiale

930

Længde, mm

Skovl, 930 mm

Varenummer: 561552

Den ergonomiske håndbørste, som er behagelig at holde ved, er

effektiv og nem at anvende til rengøring af alle overflader.

Gummikanten sikrer optimal skånsomhed

5

Antal pr. æske, Stk.

PP. PBT

Materiale

Blød/spaltet

Filament beskrivelse

320

Længde, mm

Håndbørste, Blød/spaltet

Varenummer: 524652

Interiørbørste der er udført i forskummet polypropylen med

røde/grønne filamenter i stive polyester. Børsten er specielt

anvendelig som polsterbørste til biler, busser og lastvogne. Børsten

er 27 cm lang.

5

Antal pr. æske, Stk.

PBT, PP

Materiale

Stiv

Filament beskrivelse

290

Længde, mm

Interiørbørste, Stiv

Varenummer: 450052

Værkstedskost i træ, med socket til skafter med gevind. Kosten har

PVC filamenter, som er velegnede til fejning af vådt og olieret affald

1

Antal pr. æske, Stk.

Wood, PVC

Materiale

Stiv

Filament beskrivelse

430

Længde, mm

Værkstedskost, 430 mm

Varenummer: 311552

Væghænget på 24 cm er velegnet til skaftophæng. Kan rumme op

til 3 redskaber. Hygiejnisk uden huller og sprækker. Ophænget kan

farvekodes og opfylder kravene til fødevaresikkerhed. Bruges til

ophæng af produkter ved arbejdstidens ophør, hvilket forlænger

rengøringsredskabernes levetid og sikrer en højere grad af

hygiejne, fordi redskaber  bliver hurtigere tørre.

1

Antal pr. æske, Stk.

Polypropylene

Materiale

240

Længde, mm

Vægophæng, 240 mm, Sort

Varenummer: 06159
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Adapter, 1/2" quick kobling med 1/2" Gardena/Hozelock kobling.

Chrome plated Brass

Materiale

25

Max. bars tryk

1

Antal pr. æske, Stk.

Adapter Gardena/Quick kobling, 1/2", 1/2 "

Varenummer: 070752

Adapter m/gevind og studs til 1/2" Gardena/Hozelock kobling.

Chrome plated brass

Materiale

25

Max. bars tryk

1

Antal pr. æske, Stk.

Adapter Gardena m/gevind, 1/2", 1/2 "

Varenummer: 070952

Neglebørste udført i sort polypropylen med stive røde/grønne

filamenter. Denne neglebørste er væsentlige større en almindelige

neglebørster på markedet, og derfor god at have på værksteder og

andre steder hvor grundig rengøring kan være påkrævet.

Neglebørsten er lavet med solide filamenter, der kan tåle agressive

kemikalier og høje temperaturer.

10

Antal pr. æske, Stk.

Polypropylene, Polyester, SS

Materiale

Stiv

Filament beskrivelse

115

Længde, mm

Neglebørste, Stiv

Varenummer: 644052

Ergonomisk skaft med vandgennemløb, isoleret gribestykke og ½”

slangekobling

10

Antal pr. æske, Stk.

Aluminium, Polypropylene

Materiale

31

Produkt diameter, mm

1560

Længde, mm

Aluminiumsskaft m/vandgennemløb, 1560 mm

Varenummer: 299152

Ergonomisk teleskopskaft med isoleret gribestykke, som gør skaftet

mere funktionelt og komfortabelt at anvende.

5

Antal pr. æske, Stk.

Aluminium, Polypropylene

Materiale

31

Produkt diameter, mm

1590

Længde, mm

Teleskopskaft, aluminium, 1590, 2800 mm

Varenummer: 297552

Gulvskraber udført i sort polypropylen med sort cellegummi, der

effektivt skraber vand og olie. Skraberen kan monteres på Vikan

skafter.

12

Antal pr. æske, Stk.

PP, Gummi

Materiale

600

Længde, mm

Gulvskraber, 600 mm, Sort

Varenummer: 708852-60
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Kampagne Pak, 1 stk. 524652 Autohåndbørste, 1 stk. 525352

Fælgebørste, 1 stk. 631552 Interiørbørste

Materiale

Kampagne Sæt, 3 børster

Varenummer: 521052

Interiørbørste, 12 stk børster i display, 10 displays per collie.,

140x20mm

12

Antal pr. æske, Stk.

Animal fibers

Materiale

Blød

Filament beskrivelse

197

Længde, mm

Interiørbørste, Blød

Varenummer: 631552

Den bløde fælgbørste er ekstra skånsom overfor aluminiums- og

forkromede fælge. De bløde naturfilamenter minimerer vandsprøjt,

og det kegleformede design sikrer effektiv fælgrengøring

12
Antal pr. æske, Stk.

PP, hair/PP
Materiale

Blød
Filament beskrivelse

65
Produkt diameter, mm

330
Længde, mm

Fælgbørste, 65 mm, Sort

Varenummer: 525052

Langskaftet all-round håndbørste.

5

Antal pr. æske, Stk.

PP. PBT

Materiale

Blød/spaltet

Filament beskrivelse

420

Længde, mm

Autobørste m/langt skaft, Blød/spaltet

Varenummer: 522252

All-round børste til mindre rengøringsopgaver og til fælgrengøring.

Gummikanten sikrer optimal skånsomhed.

9

Antal pr. æske, Stk.

PP, PBT

Materiale

Blød/spaltet

Filament beskrivelse

310

Længde, mm

Multibørste/Fælgbørste, Blød/spaltet

Varenummer: 525252

Vikan's Original klud er fremstillet af vort eget unikke

mikrofibermateriale, som vha. statisk elektricitet og en speciel

kapillæreffekt opsuger snavset og fastholder det i fibrene.

Mikrofibrene reducerer bakterieforekomsten og er godkendt i

hendhold til Svanemærket. Kluden er perfekt til den daglige

rengøring, og kan bruges på alle hårde overflader. I tør tilstand opsu

5

Antal pr. æske, Stk.

80% Pes, 20% PA (100%

microfiber)

Materiale

Original mikrofiber klud, 32 x 32 cm, Grøn

Varenummer: 691012

Vikan Sortiment 7



Møre Supply AS   
Breivika Industriveg 49
6018 Ålesund

Telefon: +47 -70 15 54 00 

www.supply-as.no
Email: post@supply-as.no

Møre Supply AS:

er en skipshandler lokalt i Ålesund, og med kort vei 
til de viktigste havnene er vi aldri langt unna.

Foruten å supplere den lokale fiskeflåten på Møre, har 
vi også leveranser til Norske og Russiske 
fiskefartøy fra Bergen til Kirkenes. Og stadig flere 
fartøy finner veien til oss når de seiler innom Ålesund.

Selv om vi har et sterkt fokus på skipsfart 
og fiskeflåten, er vi en allsidig leverandør i 
stadig utvikling, og vi knytter til oss flere og flere 
kunder innen industri, næringsmiddel og transport.

Møre Supply legger stor vekt på fornøyde kunder, 
og vi strekker oss langt for å yte topp service, 
punktlighet og leveringsevne. Vi leverer i et presset 
marked hvor det er svært viktig for kundene 
våre å få tak i produkter de kjenner og bruker. 
Dette har ført til at vi har opparbeidet oss gode 
avtaler med svært mange kjente leverandører, både 
innenlands og utenlands. Dette  har igjen gitt utslag 
i gunstige utsalgspriser. Vi jobber kontinuerlig for at 
våre kunder ikke skal betale en høyere pris for 
en vare enn hva som er markedspris hos våre 
leverandører.

Siden starten i 2007 har vi hatt en jevn og 
positiv vekst og fremstår i dag som en pålitelig 
leverandør. 

Leverandør av Vikan Transportsystem

Verdens eneste komplette system for transport og 

industri:

•Autobørster

•Børster med og uten vanngjennomløp

•Felgbørster

•Felgrenser

•Håndbørster

•Skurenylon

•Skraper

•Spylepistoler - meget robuste

•Interiørbørster

•Radiatorbørster

•Rørbørster

•Naler

•Skaft - flere ulike typer og lengder

•Teleskopskaft også med vanngjennomløp

•Gulvkoster

•Isskraper / snøkost

•Pensler

•Rengjøringssvamp med microfiber

•Polerklut

•Oppheng

•Div. overganger og koblinger
•Gnistfri spade (velegnet bl.annet for ADR- 
kjøretøy)

•m.m.




