
 

 

 

Pressemeddelelse  

Vikan lancerer en fleksibel og hygiejnisk vægophængsløsning 
 
Vikan, verdens førende producent af hygiejniske rengøringsrekvisitter og -systemer, lancerer nu en ny 
løsning til opbevaring af rengøringsrekvisitter – Hygiejnisk Fleksibelt Vægophængssystem.  
 
Systemet, som består af fire separate produkter, er beregnet til brug på fødevarefabrikker, i industrikøk-
kener, supermarkeder, restauranter, kantiner og andre steder, hvor der fremstilles, forarbejdes, serve-
res eller sælges fødevarer.  
 
Det robuste system, som består af et vægophæng og gummibånds- og krogmodulerer nemt at montere 
og har plads til fleksibel opbevaring af op til fem rekvisitter. Systemet har et hygiejnisk design og fås i 12 
farver, hvilket giver mulighed for hygiejnisk opbevaring af rengøringsrekvisitter og andre redskaber der, 
hvor de skal bruges. 
 
“Korrekt opbevaring af rengøringsrekvisitter og redskaber gør det nemt og hurtigt for personalet at 
finde udstyret, og det forlænger levetiden af de vigtige produkter”, siger Jette Fruergaard, Vikans Hygi-
ene Product Manager. “Det nye system hjælper vores kunder med netop dette, og sikrer en god hygi-
ejne, fordi det reducerer risikoen for krydskontaminering og samtidig viser auditørerne, at udstyret bli-
ver vedligeholdt og opbevaret korrekt.” 
 
Systemet omfatter følgende fire produkter: 
 

• Hygiejnisk Fleksibelt Vægophængssystem (1011x), som har plads til opbevaring af op til fem pro-
dukter ved hjælp af kroge og gummibånd, der fastgøres på en skinne 

• Enkeltkrogs Modul (1012x) til opbevaring af et enkelt produkt med ophængningshul 

• Enkelt Gummibåndsmodul (1013x) til opbevaring af næsten ethvert produkt med skaft 

• Dobbeltkrogs Modul (1014x) til opbevaring af to produkter med ophængningshul 
 
Hygiejnisk Fleksibelt Vægophængssystem er beregnet til opbevaring af flere produkter på ét sted, mens 
enkelt- og dobbeltmodulerne gør det muligt at opbevare ethvert produkt selv på trange steder.  
 
Få mere at vide om Vikans fulde sortiment af produkter til opbevaring af rengøringsrekvisitter hos Vi-
kans kundeservice på danmark@vikan.com, tlf. 9614 2610 eller www.vikan.com. 

 

Om Vikan 
Vikan blev grundlagt for 120 siden og er verdens førende leverandør af hygiejniske rengøringsrekvisitter 
og -systemer til fødevareindustrien og andre hygiejnefølsomme miljøer. 
Vikan har sit hovedsæde i Skive og har skabt branchens største og mest grundige vidensbank om hygi-
ejne og lovgivning. Vi trækker på 120 års erfaring og viden for at udvikle verdens mest effektive, kunde-
fokuserede, professionelle rengøringsrekvisitter og rådgivning. 
Vikan giver kunderne professionelle rekvisitter, ekspertrådgivning, funktionelt design, høj kvalitet og ny-
tænkning. 

http://www.vikan.com/

