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Pressemeddelelse 
 

Vikan tilføjer farverne limegrøn, brun og grå til sit hygiejnesorti-
ment af rekvisitter til rengøring og fødevarehåndtering 
 
SKIVE – Vikan, verdens førende inden for hygiejniske rengøringsrekvisitter, tilføjer nu tre 
nye farver til sit banebrydende farvekodningssystem til hygiejniske rengøringsrekvisitter. 
 
Med limegrøn, brun og grå i Vikans farvepalet har kunderne nu endnu flere muligheder ved 
etablering eller udbygning af deres farvekodningssystemer for at overholde GFSI-standar-
derne for fødevaresikkerhed.  
 
"Vikan opfandt brugen af farvekodning til at adskille rengøringsrekvisitter. Denne brug, som 
nu er næsten universel, hjælper anlæg med at undgå krydskontaminering og forbedre hy-
giejnen under både rengøring og fødevarehåndtering," siger produktchef Jette Fruergaard. 
"Disse nye farver er et lille, men væsentligt fremskridt i vores mission om at hjælpe kunder 
med at leve op til deres hygiejnemæssige idealer." 
 
Tilføjelsen af tre farver til hygiejneproduktsortimentet betyder, at Vikan nu tilbyder det stør-
ste produktudvalg af alle. 
 
"Selvom Vikan nu tilbyder flere produkter i flere farver end konkurrenterne," fortsætter Jette 
Fruergaard, "var tanken ikke at forsøge at sætte rekord, men at hjælpe kunderne med 
særligt komplekse strukturer, der kræver flere farvemuligheder." 
 
"Ud over generelt at give flere muligheder kan den nye limegrønne farve anbefales til an-
læg, der bruger allergener og kræver særligt dynamiske adskillelsesfarver. Farverne brun 
og grå kan bruges i forskellige anvendelser, men er populære valg i korridorer og andre 
områder, hvor det er mere passende at bruge mere diskrete farver," afslutter Jette Fruer-
gaard. 
 
Vikan kan via sin omfattende farvestyringsgennemgang hjælpe virksomheder, der ønsker 
at etablere eller udbygge deres farvekodningsordninger. Læs mere på Vikan.com, kontakt 
Vikans kundeservice på danmark@vikan.com, eller ring til os på tlf. 9614 2610. 
 
 
TIL REDAKTIONEN 
 
Om Vikan 
Vikan udvikler, producerer og markedsfører en bred vifte af professionelle rengøringsrekvi-
sitter og -systemer, der fremmer den højeste hygiejnestandard med mange valgmuligheder 
og værdi for pengene. Som førende inden for forskning og produktudvikling har Vikan gen-
nem årtier sat standarden for effektive, holdbare rengøringsrekvisitter og avancerede ydel-
ser. Et indgående kendskab til rengøringsstandarder, -metoder og -teknologier kombineret 
med en unik model for innovation sammen med kunderne betyder, at Vikan er den klart fø-
rende inden for hygiejniske rengøringsløsninger verden over. 


