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Vikan lancerer to nye børster til detaljerengøring 
 
Vikan, den globale markedsleder inden for hygiejniske rengøringsrekvisitter og -systemer, har i 
dag tilføjet to nye børster til sit sortiment til detaljerengøring. Med de nye produkter omfatter 
serien nu syv børster i forskellige former og størrelser, der alle er designet specielt til rengøring 
af vanskeligt tilgængelige steder. 
 
Visse rengøringsopgaver af alt fra mellemrum og sprækker til komplekse maskiner og rør i  
produktionsanlæg til fødevarer kræver specialudstyr. Vikans sortiment til detaljerengøring 
 omfatter syv børster, der gør det nemmere for brugerne at sikre overholdelse af lovkrav  
ved rengøring af vanskeligt tilgængelige steder.  
 
I dag introducerede Vikan to nye produkter til sit sortiment til detaljerengøring: 
 

• Smal vaskebørste med langt skaft (420 mm, stiv) 
Alsidig børste med smalt hoved, langt skaft og vinklede børster – ideel til en lang række 
rengøringsopgaver, bl.a. indvendigt i komplekse trange maskiner og dybe beholdere. 

 
• Ultrasmal vaskebørste med langt skaft (600 mm, medium)  

Ultrasmal børste med skrabekant og ekstra stive børstehår forrest – ideel til at fjerne 
genstridigt snavs på meget snævre steder. 

 
I henhold til Vikans strategi for bæredygtighed er den ultrasmalle vaskebørste med langt skaft 
fremstillet af genanvendte, fødevareegnede plastafskæringer fra andre Vikan-produkter. 
 
"Hos Vikan vil vi gerne give vores kunder grønne alternativer, når det er muligt," siger Jette  
Fruergaard, Vikans hygiejneproduktchef. "Eftersom vores produkter til detaljerengøring  
anvendes i kontakt med fødevarer, kan vi ikke fremstille dem af genbrugsplast fra affald efter 
forbrug. Den ultrasmalle vaskebørste med langt skaft er fremstillet af fødevareegnede polypro-
pylenafskæringer fra andre Vikan-produkter og er således et grønnere valg." 
 
Alle børster i Vikans sortiment til detaljerengøring byder på hygiejnisk design, ergonomiske 
skafter og farvekodning for at sikre overholdelse af HACCP-krav. Kontakt Vikans kundeservice 
ved at skrive til danmark@vikan.com, ringe på tlf. 9614 2610 eller besøge vikan.com/dk for at 
få mere at vide. 

 
Om Vikan 
Vikan blev grundlagt for 120 år siden og er verdens førende leverandør af hygiejniske rengø-
ringsrekvisitter 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/

