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Vikan præsenterer den nye langskaftede fejebakke, der gør det  
hurtigere at opsamle snavs  
 
Vikan, verdens førende inden for hygiejniske rengøringsrekvisitter og -systemer, lancerer en  
ny langskaftet fejebakke, der er beregnet til hurtigt, effektivt og ergonomisk at opsamle tørt  
og fugtigt snavs. 
 
Den langskaftede fejebakke er utrolig stabil og har en 330 mm bred fejekant, der sikrer nem  
og effektiv fejning. Dens delvist hævede bakke forhindrer snavset i at falde ud, når det først  
er fejet i, og høje sidevægge giver plads til mere snavs, så arbejdet skal stoppes færre gange  
for at tømme fejebakken. 
 
"Vi lytter hele tiden til, hvad vores kunder behøver for at udføre deres arbejde nemmere og 
mere effektivt," siger Jette Fruergaard, Vikans Hygiene Product Manager. "Den nye fejebakke 
med langt skaft er et direkte resultat af dette samarbejde med kunderne." 
 
Den nye fejebakke fås i seks farver, der passer ind i de fleste hygiejniske farvekodnings- 
systemer, og leveres med et 1 meter langt skaft i aluminium. Gevindet på det hygiejniske  
skaft passer imidlertid til alle Vikan-skafter. 
 
 
Vikan anbefaler, at fejebakken med langt skaft kombineres med Vikans lobbykost  
(varenr. 3105) og 1 meter aluminiumsskaft (varenr. 2933). 
 
Få mere at vide om dette produkt og Vikans sortiment af fejebakker, fejebakkesæt, koste og 
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/

