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Vikan lanserar två nya skaftlängder i Ultrahygienisk-sortimentet 
 
Vikan, världsledande leverantör av hygieniska rengöringsredskap och system, har lanserat två nya 
längder i sitt sortiment av Ultrahygieniska skaft för att hjälpa kunderna att bättre möta kraven 
inom livsmedels- och dryckesindustrin.  
 
Vikans Ultrahygieniskt skaft är välkända inom livsmedels- och dryckesindustrin för att vara hållbara, 
lätta, rengöringsvänliga och enkla att arbeta med. Utökningen med de två nya längderna – 650 
mm och 1000 mm – innebär att personalen nu kan använda de populära skaften till fler olika  
uppgifter. 
 
– Produktionsanläggningar för livsmedel och drycker bjuder på många utmaningar, säger Jette 
Fruergaard, Vikans produktchef för hygienprodukter. – Tack vare de nya storlekarna kan våra  
kunder nu hitta ett Ultrahygieniskt skaft för varje uppgift. Vi har också tillfört nya produkt- 
egenskaper för att ytterligare förbättra grepp och användarvänlighet. 
 
De nya egenskaperna är bland annat ergonomiska vertikala räfflor av samma slag som i Vikans  
aluminiumsortiment och en rengöringsvänlig matt finish. Båda säkerställer bättre grepp, även 
med våta eller feta händer. De nya skaften har också en mindre diameter (minskad från 34 mm  
till 32 mm) som gör dem bekvämare för fler olika handstorlekar. 
 
Skaften i Ultrahygienisk-sortimentet är kompatibla med alla kvastar, skrapor och redskap för  
livsmedelshantering från Vikan. 
 
För mer information om Vikans fullständiga sortiment av skaft, kontakta Vikans kundservice på 
info,se@vikan.com, ring oss på +46 (0)33 104 510, eller besök www.vikan.com. 
 
 
Om Vikan 
Vikan grundades för 120 år sedan och är en världsledande leverantör av hygieniska rengörings-
redskap och system för livsmedels- och dryckesindustrin samt andra hygienkänsliga miljöer. 

Vikan har sitt huvudkontor i Skive, Danmark och har samlat på sig branschens största och mest 
omfattande kunskapsbank gällande hygien- och regelkrav. Den bygger på 120 års erfarenhet och 
kunskap för att utveckla världens mest effektiva, kundfokuserade och professionella rengörings-
redskap och rådgivningstjänster. 

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