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Vikan lanserar ny stående sopskyffel för snabbare uppsamling  
av skräp  
 
Vikan, ledande global leverantör av hygieniska rengöringsredskap och system, lanserar en ny 
stående sopskyffel utformad för att snabbt, effektivt och ergonomiskt kunna samla upp torrt 
och fuktigt skräp. 
 
Den stående sopskyffeln är mycket stabil och har en 330 mm kontaktläpp för enkel och effektiv 
sopning. Sopskyffelns delvis förhöjda design förhindrar att skräpet glider av när det väl sopats i, 
och de höga sidoväggarna rymmer större mängder skräp och minskar antalet gånger som  
arbetet behöver avbrytas för att tömma skyffeln. 
 
– Vi lyssnar ständigt på vad våra kunder behöver för att kunna utföra arbetet enklare och 
 effektivare, säger Jette Fruergaard, Vikans produktchef för hygiensortimentet. Att vår nya  
stående sopskyffel har tillkommit är ett direkt resultat av detta kundsamarbete. 
 
Den nya sopskyffeln finns i sex färger för att passa in i de flesta hygieniska färgkodningssystem, 
och levereras med ett  1-meters  aluminiumskaft. De hygieniskt utformade skaftgängorna  
passar dock alla skaft från Vikan. 
 
 
Vikan rekommenderar att den stående sopskyffeln används tillsammans med Vikans lobby-
borste (art.nr 3105) och det en meter långa aluminiumskaftet (art.nr 2933). 
 
För mer information om denna produkt och Vikans hela sortiment av sopskyfflar, sopset,  
sopborstar och skaft, kontakta  Vikan 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. 

Med huvudkontor i Skive, Danmark, har Vikan samlat branschens största och mest omfattande 
kunskaper kring hygien- och kravinsikter. Den bygger på 120 års erfarenhet och kunskap för att 
utveckla världens mest effektiva, kundfokuserade och professionella rengöringsredskap och  
rådgivningstjänster. 

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