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Czysty
warsztat
i samochód są lepsze!
Czystość stała się elementem marketingowym.
Czysty warsztat wzbudza zaufanie klienta, a czysty
samochód dobrze świadczy o jego posiadaczu.
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trzymanie warsztatu w czystości stało się ważnym
elementem, na który zwracają uwagę klienci. Jeżeli
w warsztacie utrzymywany jest porządek, można oczekiwać profesjonalnej naprawy na wysokim poziomie. Również
do wyglądu swojego pojazdu przykładają ogromną wagę
profesjonalni przewoźnicy, biura podróży, firmy wynajmujące
samochody – jeżeli pojazd jest czysty, dobrze się prezentuje
i widząc go odbieramy jasny przekaz – pojazd jest sprawny
i dobrze świadczy o mnie i o firmie. Czyste szyby, lusterka
i oświetlenie mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
Utrzymywanie czystości nie może jednak zajmować zbyt
wiele czasu, dlatego warto korzystać z profesjonalnych urządzeń, dzięki którym szybko doprowadzimy i warsztat, i samochód do właściwego stanu.
Śmiało można powiedzieć, że szczotki Vikan są przeznaczone do konkretnych zadań. Wyjątkowo trwałe i odporne
na zniszczenia. Przez niektórych są określane nawet mianem
niezniszczalnych. Mocno skonkretyzowane zadania sugerują,
aby używać jednych szczotek do czyszczenia kół, motocykli,
inne umożliwiają czyszczenie samochodów osobowych, inne
ciężarowych, jeszcze inne pomagają doprowadzić do stanu
używalności nawet cysterny i pojazdy o wyjątkowo skomplikowanej budowie.
Wszystkie produkty Vikan Transport System® udoskonalane są w ścisłej współpracy z profesjonalnymi użytkownikami:
zakładami transportu miejskiego, właścicielami i pracownikami myjni samochodowych oraz firmami transportowymi.
Dzięki temu wiemy, czego oczekuje użytkownik. Zmieniając
i usprawniając nasze produkty opieramy się na trzech podstawowych zasadach:
• ochrona lakieru przed zniszczeniem i porysowaniem,
• ergonomia,
• wszechstronność zastosowań zawsze z optymalnym rezultatem mycia.
Szczotki wyposażone w gumowe wykończenie krawędzi,
wykluczają uszkodzenie lakieru lub karoserii podczas mycia.
Wydawać by się mogło, że są to jedynie detale, jednak to
w nich tkwi sukces szczotek znajdujących coraz szersze uznanie wśród profesjonalnych warsztatów samochodowych, sta-

cji obsługi pojazdów, czy wreszcie użytkowników indywidualnych, dla których samochód to coś więcej niż zwykły środek
transportu. Szczotki Vikan pomimo wielogodzinnej pracy nie
nadwyrężają rąk, ramion czy barków.
Nie było też naszego większego zdziwienia, kiedy przypadkowa awaria zmusiła nas do zjechania do jednego z warsztatów przy trasie Katowice-Warszawa. Czystość wnętrza zakładu
od razu rzuciła nam się w oczy. Po kilku minutach rozmowy
okazało się, że właściciel tego nad wyraz estetycznie utrzymanego warsztatu od kilku lat korzysta z produktów Vikana.
Jak sam przyznał, dziś nie wyobraża sobie już pracy bez naszych urządzeń, które pozwoliły mu nie tylko utrzymać warsztat w idealnym porządku, ale reklama którą zrobili mu zadowoleni klienci widzący ład i harmonię zwróciła w dwójnasób
poniesione nakłady. 
Wiadomości zaczerpnięto ze stron:
www.bastra.pl, www.vikan.net.pl
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Poliestrowa szczotka z regulowaną główką. Włosie ustawione
pod odpowiednim kątem zapewnia efektywne czyszczenie mytej
powierzchni (nr kat. 526852).

Poliestrowa szczotka samochodowa z ergonomicznym
trzonkiem wykonana z czarnego,
spienionego polipropylenu, włosie poliestrowe (nr kat. 524652).

Mała ręczna szczotka, przeznaczona do czyszczenia felg oraz
kołpaków (nr kat. 525252).

Szczotka z włosiem ułożonym
ukośnie, co pozwala na jej stały
kontakt z czyszczoną powierzchnią (nr kat. 524752).

1.

2.

Ściągaczka do czyszczenia
szyb Wipe-n-shine o szerokości
35 cm wykonana z miękkiej gumy
(nr kat. 707752).

1. Solidna szczotka spiralna do
czyszczenia felg aluminiowych
i stalowych. Długość szczotki 170
mm (nr kat. 525352).
2. Szczotka do felg z nylonowym scrubbem. Bezpieczna
i efektywna szczotka do aluminiowych felg (525152).

Szufla wykonana w całości z polipropylenu. Idealna do usuwania śniegu oraz niezbędna jako
wyposażenie samochodu na zimowy urlop (nr kat. 561552).
1-2/2010

29

