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Vikan lanserar två nya borstar för detaljrengöring 
 
Vikan, ledande global leverantör av hygieniska rengöringsredskap och system, utökar nu sitt  
sortiment för detaljrengöring med två nya borstar. Med de nya produkterna omfattar sortimentet 
nu sju borstar i olika former och storlekar, alla speciellt utformade för svåråtkomliga rengörings-
uppgifter. 
 
Från hålrum och springor till avancerade maskiner och rörledningar, vissa rengöringsuppgifter 
i produktionsanläggningar för livsmedel och drycker kräver specialutrustning.  
Vikans Detaljrengöringssortiment innehåller sju borstar som gör det lättare för användare att  
säkerställa regelefterlevnad vid rengöring av svåråtkomliga utrymmen.  
 
Idag lanserar Vikan två nya produkter i sitt sortiment för detaljrengöring: 
 

• Smal tvättborste med långt skaft (420 mm, hård) 
En mångsidig borste med smalt borsthuvud, långt skaft och hårda, vinklade borststrån – 
perfekt för olika rengöringsuppgifter, inklusive insidan av avancerade trånga maskiner och 
djupa behållare. 

 
• Ultrasmal tvättborste med långt skaft (600 mm, medelhård)  

En ultrasmal borste med skrapkant och extra hårda borst framtill – perfekt för att ta hand 
om svår smuts i extremt trånga utrymmen. 

 
I linje med Vikans hållbarhetsstrategi är Ultrasmal tvättborste med långt skaft tillverkad av  
omarbetade, plastrester från Vikanprodukter, godkända för kontakt med livsmedel. 
 
– På Vikan vill vi ge våra kunder gröna alternativ när det är möjligt, säger Jette Fruergaard,  
produktchef för Vikans hygiensortiment. – Eftersom våra produkter för detaljrengöring används i 
kontakt med livsmedel kan vi inte tillverka dem av återvunnen plast från avfall. Men Ultrasmal 
tvättborste med långt skaft tillverkas av polypropylenrester från Vikan-produkter som är godkända 
för kontakt med livsmedel vilket gör det till ett grönare val. 
 
Alla borstar i Vikans Detaljrengöringssortiment omfattar hygienisk design, ergonomiska handtag 
och färgkodning för HACCP-överensstämmelse. För mer information, skriv till Vikans kundtjänst  
på info.se@vikan.com, ring oss på +46 (0)33 104 510 eller besök oss på 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. 
 

http://www.vikan.com/

