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Vikan lancerer to nye længder i sortimentet af ultrahygiejniske skafter 
 
Vikan, verdens førende producent af hygiejniske rengøringsrekvisitter og -systemer, har netop 
lanceret to nye længder i sortimentet af ultrahygiejniske skafter for at gøre det lettere for  
kunderne at leve op til de krav, der stilles i fødevareindustrien.  
 
Vikans ultrahygiejniske skafter er kendt i fødevareindustrien for at være holdbare, lette,  
brugervenlige og rengøringsvenlige. Med de to nye længder – 650 mm og 1.000 mm – kan  
medarbejderne nu bruge de populære skafter til en bredere vifte af opgaver. 
 
“Produktionsanlæg til fødevarer er forbundet med en lang række udfordringer,” siger  
Jette Fruergaard, Vikans Hygiene Product Manager. “De nye størrelser betyder, at vores kunder 
nu kan finde et ultrahygiejnisk skaft til enhver opgave. Vi har også introduceret nye funktioner, 
der giver yderligere forbedret greb og brugervenlighed.” 
 
Blandt de nye funktioner er de ergonomiske vertikale ribber, som kendes fra Vikans  
aluminiumssortiment, og en rengøringsvenlig mat overflade. Begge funktioner sikrer et bedre 
greb, selv med våde eller fedtede hænder. De nye skafter har også en mindre diameter –  
reduceret fra Ø 32 mm til Ø 34 mm – hvilket gør dem mere behagelige for flere forskellige 
håndstørrelser. 
 
Alle de ultrahygiejniske skafter i sortimentet er kompatible med alle koste, skrabere, børster  
og rekvisitter til fødevarehåndtering fra Vikan. 
 
Få mere at vide om Vikans fulde sortiment af skafter hos Vikans kundeservice på  
danmark@vikan.com, tlf. 9614 2610 eller www.vikan.com. 
 
 
Om Vikan 
Vikan blev grundlagt for 120 år 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 hygiejne og lovgivning. Vi trækker på 120 års erfaring og viden for at udvikle verdens mest 
effektive, kundefokuserede, professionelle rengøringsrekvisitter og rådgivning. 

Vikan giver kunderne professionelle rekvisitter, ekspertrådgivning, funktionelt design,  
høj kvalitet og nytænkning. 
 

http://www.vikan.com/

