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Pressmeddelande 
 

Vikans hygiensortiment för rengöring och livsmedelshantering utökas 
med färgerna lime, brunt och grått 
 
SKIVE, Danmark – Vikan, den globalt ledande leverantören av hygieniska rengöringsred-
skap, utökar sitt banbrytande färgkodningssystem med tre nya färger. 
 
De nya färgerna lime, brunt och grått som del av paletten ger kunderna ännu fler alternativ 
när de ska etablera eller utöka sina färgkodningssystem för att efterleva GFSI-standar-
derna för livsmedelssäkerhet.  
 
”Vikan uppfann metoden att använda färgkodning för att särskilja rengöringsredskap. Me-
toden har blivit nära nog en norm, och hjälper företagen att förhindra korskontaminering 
och förbättra hygienen vid både rengöring och livsmedelshantering”, säger produktchef 
Jette Fruergaard. ”De tre nya färgerna är ett litet men viktigt steg för att fortsätta hjälpa 
våra kunder att leva upp till sina hygienideal.” 
 
Tre nya färger i hygienserien innebär att Vikan nu har det största produktsortimentet i fler 
färger än någon annan tillverkare. 
 
”Visserligen stämmer det att Vikan nu är den som har flest produkter med färgkodning i 
flest nyanser”, säger Jette, ”men syftet var inte att vinna en tävling, utan att hjälpa kunder 
som använder särskilt omfattande system där det krävs fler färgalternativ.” 
 
”Utöver att det nu finns fler alternativ har vi lagt till en limefärg, som rekommenderas för an-
läggningar där allergener hanteras och där det därför krävs särskilt strikt avgränsning av 
redskapen. Färgerna brunt och grått kan användas i olika tillämpningar men är populära 
alternativ för korridorer och andra utrymmen där det är lämpligt med mer diskreta färger”, 
säger Jette. 
 
För företag som vill ha hjälp med att etablera eller utöka ett färgkodningssystem erbjuder 
Vikan en zonplaneringstjänst. För mer information, besök Vikan.com, kontakta vår kund-
tjänst på +46 (0)33 104510 - info.se@vikan.com eller kontakt en Sales Manager på +45 
2780 2836. 
 
 
TILL INNEHÅLLSANSVARIGA 
 
Om Vikan 
Vikan utvecklar, tillverkar och marknadsför professionell rengöringsutrustning för att uppnå 
oöverträffad hygien, och erbjuder ett brett sortiment av produkter som ger högt värde för 
pengarna. Som erkänt ledande inom forskning och produktutveckling, har Vikan sedan årt-
ionden satt standarden för effektiva, hållbara rengöringsredskap och avancerade tjänster. 
Djupgående kunskaper om standarder, metoder och teknik för rengöring, kombinerat med 
en unik modell för att skapa innovationer tillsammans med kunderna, gör Vikan till en 
världsledande leverantör av hygieniska rengöringslösningar. 
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