
 

 

 

 

Vikan lanserar flexibel och hygienisk lösning för redskapsförvaring 
 
Vikan, världsledande producent inom hygieniska rengöringsredskap och system, har nöjet att lansera en 
ny förvaringslösning för rengöringsredskap – Hi-Flex väggupphängningssystem.  
 
Systemet består av fyra separata produkter och är avsett för användning på anläggningar för livsmedels-
bearbetning, i industrikök, dagligvaruhandel, restauranger, matsalar eller andra anläggningar där livsme-
del produceras, bearbetas, serveras eller säljs.  
 
Det hållbart konstruerade systemet är utformat som ett väggfäste med grepp- och krokmoduler. Det är 
enkelt att installera och ger flexibel förvaring av upp till fem redskap. Hygienisk design och 12 alternativa 
färger gör det enklare att säkerställa hygienisk förvaring överallt där rengöringsutrustning eller andra 
redskap används. 
 
”Ordentlig förvaring av rengöringsredskap gör det enklare för personalen att hitta utrustningen och för-
länger dessutom livslängden hos de värdefulla redskapen”, förklarar Jette Fruergaard, ansvarig för hygi-
enprodukter på Vikan. ”Det nya systemet hjälper våra kunder med just det, samtidigt som det säkerstäl-
ler hygienen genom att minska risken för korskontaminering. Det uppvisar även korrekt hantering av ut-
rustning vid kontroller och revisioner.” 
 
De fyra produkterna i systemet är: 
 

• Det hygieniska väggupphängningssystemet Hi-Flex (1011x) som rymmer upp till fem redskap med 
hjälp av monteringsbara krokar och gummiband 

• Singelmodul med krok (1012) för förvaring av enskilda redskap med upphängningshål 

• Modul med gummibandshållare (1013) för förvaring av redskap med skaft eller handtag 

• Dubbelmodul med krok (1014x) för förvaring av två redskap med upphängningshål 
 
Väggupphängningssystemet Hi-Flex är utformat för förvaring av flera redskap på samma plats, enkel- 
och dubbelmodulerna förvarar valfritt redskap även i trånga utrymmen.  
 
För mer information om Vikans fullständiga sortiment av lösningar för redskapsförvaring, kontakta  
Vikans kundservice på info.se@vikan.com, ring oss på 033-10 45 10, eller besök www.vikan.com. 

 

Om Vikan 
Vikan grundades för 120 år sedan och är en världsledande leverantör av hygieniska rengöringsredskap 
och system för livsmedels- och dryckesindustrin samt andra hygienkänsliga miljöer. 

Med huvudkontor i Skive, Danmark, har Vikan samlat branschens största och mest omfattande kun-
skaper kring hygien- och kravinsikter. Den bygger på 120 års erfarenhet och kunskap för att utveckla 
världens mest effektiva, kundfokuserade och professionella rengöringsredskap och rådgivningstjänster. 

Vikan förser sina kunder med professionella redskap, expertråd, funktionell design, oöverträffad kvalitet 
och pionjäranda. 
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