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Vikan lanserar ergonomiska bakpenslar för bageriindustrin 
 
Vikan, ledande global leverantör av hygieniska rengöringsredskap, lanserar tre nya ergonomiskt 
utformade och färgkodade bakpenslar som tagits fram speciellt för bageriindustrin. 
 
De nya penslarna finns i bredderna 30 mm, 50 mm och 70 mm och är utformade särskilt för 
små- och storskalig bakning. 
 
– Dessa nya bakpenslar har fina, mjuka borststrån som är perfekta för pensling av ägg, olja, 
sockerglasyrer och glasyrsmeter på tårtor, kakor, bullar, bröd och andra bakverk, säger Sune 
Schmidt, Vikans formgivnings- och utvecklingsingenjör. På Vikan förstår vi att det krävs rätt 
känsla för bakning och att användning av de bästa funktionsspecifika redskapen säkerställer 
den bästa färdiga produkten. 
 
Vikans nya bakpenslar för bageriindustrin: 
 

• Uppfyller EU:s krav för material som kommer i kontakt med livsmedel och levereras 
med fullständig dokumentation 

 
• Är säkra att använda för kontakt med råa och tillagade livsmedel upp till 80 °C 

 
• Finns i grönt, blått, rött, vitt och gult, vilket är i överensstämmelse med HACCP-kraven 

om färgsegregering för att förhindra korskontaminering och allergenspridning 
 
De nya bakpenslarna från Vikan finns nu tillgängliga. För mer information, skriv till Vikans kund-
tjänst på info.se@vikan.com, ring oss på +46 (0)33 104 510 eller besök oss på 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 
bank av hygien- och kravinsikter. Den bygger på 120 års erfarenhet och kunskap för att utveckla 
världens mest effektiva, kundfokuserade och professionella rengöringsredskap och rådgivnings-
tjänster. 

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


