
Emmers
Vol Voordelen
voor hygiënisch voedselveilig opslaan en schoonmaak

Nieuwe 12 liter Emmer

Verbeterd
Design nu  
Stapelbaar 

De nieuwe verbeterde 12 Liter emmer maakt de prijs winnende 
reeks van emmers een nog betere oplossing voor 
voedselveilig en hygiënisch opslaan van levensmiddelen. 
De emmers zijn uitermate geschikt voor schoonmaak klussen.



6 Liter Emmer
Perfect voor opslag makkelijk verplaatsen 
of overgieten van zowel vloeibare als vaste 
ingrediënten. Ook ideaal bruikbaar voor 
diverse schoonmaak toepassingen.

20 Liter Emmer
Mix, bewaar en verplaats volumineuze 
ingrediënten in deze grote duurzame 
Emmer. 

Met deze inhoud bruikbaar voor reiniging 
en schoonweken van borstels, 
handschepjes en nog veel meer.

 12 Liter Emmer
Een vertrouwde emmer met standaard inhoud 
voor opslag van levensmiddelen of gebruik in 
de schoonmaak met revolutionair design.

Vernieuwd ontwerp

• Stapelbaar

• Afsluitbare klik deksel

• Schuin aflopende achterzijde

• Hygiënische uitlek opening

• Makkelijk afleesbare inhoudsmaat

• Geschikt voor ophangsysteem 16200 

Drie emmers 
– één hygiënisch design
Als u nog geen Vikan emmers gebruikt is er geen beter moment dan dit 
nu te  gaan doen. Met afleesbare inhoudsmaten, hygiënisch design, 
vertrouwde Vikan kwaliteit en de nieuw ontworpen stapelbare 12 liter 
emmer maakt het voedselveiligheid opslaan van levensmiddelen 

eenvoudig. Bestendig tegen chemicaliën waardoor deze emmers zeer 
geschikt zijn voor de inzet bij schoonmaak klussen en machinereiniging.

New
Improved 
Design

https://www.aava.nl/producten/ophangrek-emmer/5686-emmer-12-liter-vikan
https://www.aava.nl/producten/ophangrek-emmer/5688-emmer-6-liter-vikan
https://www.aava.nl/producten/ophangrek-emmer/5692-emmer-20-litre-s-vikan


Bescherm de integriteit 
van uw producten

Zoals iedereen in de levens-
middelen industrie weet is dat 
productintegriteit van groot belang 
is voor de voedselveiligheid, 
klanttevredenheid en succes. 
Dankzij hygiënisch design, 
kleurcodering, ongeëvenaarde 
kwaliteit en naleving van EU en 
FDA normen helpen onze 
emmers om uw goede naam te 
beschermen.

Verhoog productiviteit en 
veiligheid op de werkplek 

Uw bedrijf is afhankelijk van 
productiviteit, veiligheid en gezonde 
werknemers. Medewerkers kunnen 
vertrouwen op Vikan om taken sneller, 
veiliger en makkelijker te maken.  Dit 
alles in lijn met de regelgeving, 
ergonomie, bruikbaarheid en 
gemak. Vikan kwaliteit ontwor-
pen om elke dag te presteren, 
het beste voor uw bedrijf en 
onmisbare medewerkers.

Zorg dat uw investering 
zich terugbetaald

Vikan Color Coded Tools betalen 
zich altijd terug. De allerbeste  
kwaliteit Tools van hoogwaardig 
duurzaam materiaal geprodu-
ceerd in een high-tech omgeving 
maken Vikan emmers en Color 
Coded reinigingsgereedschap in 
staat om te blijven presteren. 
Dit alles met een hoog  rende-
ment op uw verantwoorde 
investering in duurzaamheid.

Waarom Vikan emmers?
Vikan emmers zijn ontworpen en vervaardigd om de integriteit van uw 
producten te waarborgen, alsmede de productiviteit en veiligheid op de 

werkplek te verbeteren. Vikan superieur in kwaliteit en duurzaamheid.

Geschikt ophangsyteem
Gebruik de bestaande RVS 
ophangbeugel 16200 voor 

zowel de 6 als 12 Liter 
emmer met deksel

Uitloop opening
Voorkomt ophoping van water en 
zorgt voor een betere hygiëne bij 

gebruik van ophangsysteem

Schuine achterzijde
Roer, meng, leeghalen
met handschep nu nog 
sneller en makkelijker 

dan ooit te voren

Afleesbare inhoud
Makkelijk afleesbaar van  
de maateenheid in Liter, 
UK Gallon & US Gallon

Afsluitbare deksel
Klik de deksel vast op de 

emmer voor extra veiligheid
zowel bij de 6, 12 en 20 liter

Stapelbaar
Makkelijk stappelbaar 
Zet twee emmers op 
elkaar met behulp van 
de afsluitbare deksel

De  12 Liter 
Emmer uitgelicht

https://www.aava.nl/producten/ophangrek-emmer/5686-emmer-12-liter-vikan


Emmer en 
Handschep
sterke combinatie
De Vikan Ronde Maatschep en Handschep zijn ideale partners voor de 
Vikan 6, 12 en 20 Liter emmer. Alle handscheppen zijn voorzien van een 
ophanghaak om de handschep in of buiten de emmer aan op te hangen.

Rode Maatschep

Handschep

Hygiënisch ontworpen maatschep 1 en 2 liter 
voor verwerken van vloeistoffen.

Vooruitstrevend ontworpen handschep 
0.5, 1 & 2 liter voor verwerking van 
vloeistoffen en droge ingrediënten

Ophanghaak

Bespaar tijd en gedoe 
door de schep in of 

buiten de Vikan emmer 
te hangen

Ophangoog

Overzichtelijk op te 
hangen aan Vikan 

ophangsysteem met 
dit ophangoog

Weerszijden 
schenktuit

Giet zonder morsen 
zowel voor links 

als rechtshandige

Afleesbare 
inhoudsmaat

Meet accuraat met 
makkelijk afleesbare 

inhoudsmaat in Liters,
UK & US Gallon

Ophanghaak
Bespaar tijd en gedoe 
door de schep in of 

buiten de Vikan emmer 
op te slaan

Ophangoog
Overzichtelijk op te 
hangen aan Vikan 

ophangsysteem met 
dit ophangoog

Opstaande rand
Leeg opslagbakken 
emmers eenvoudig 
met handschepjes

Uit één stuk 
Schep stevig zonder 
vervorming en risico 
op kruisbesmetting
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Handschep (2 ltr.) - 5670x

20 Liter Emmer - 5692x 
Deksel voor 20 Liter - 5693x

6 Liter Emmer - 5688x 
Deksel 6 Liter - 5689x

Handshep (0,5 ltr.) - 5677x

Ronde Maatschep (1 ltr.) - 5681x Ronde Maatschep (2 ltr.) - 5682x

Handscep (1 ltr.) - 5675x

12 Liter Emmer - 5686x 
Deksel 12 Litre - 5687x

Ophang systeen - 16200
Geschikt 6 & 12 Liter Emmer

www.aava.nl info@aava.nl 

AAVA Color Coded Tools for professionals who wants the best! www.vikan.com

https://www.aava.nl/producten/ophangrek-emmer/5692-emmer-20-litre-s-vikan
https://www.aava.nl/producten/ophangrek-emmer/5688-emmer-6-liter-vikan
https://www.aava.nl/producten/ophangrek-emmer/5686-emmer-12-liter-vikan
https://www.aava.nl/producten/schop-handschep/5677-handschep-0-5-liter-vikan
https://www.aava.nl/producten/schop-handschep/5675-handschep-1-liter-vikan
https://www.aava.nl/producten/schop-handschep/5670-handschep-2-liter-vikan
https://www.aava.nl/producten/schop-handschep/5681-ronde-handschep-1-liter-vikan
https://www.aava.nl/producten/schop-handschep/5682-ronde-handschep-2-liter-vikan
https://www.aava.nl/producten/ophangrek-emmer/16200-wandhouder-voor-6-liter-en-12-liter-emmer-370-mm-vikan
https://www.aava.nl



