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Vikan lanserar ett komplett koncept för lokalvårdssegmentet 
 
Vikan, världsledande inom hygieniska rengöringsredskap, lanserar ett komplett koncept –  
inklusive utbildning, dedikerade redskap och förkonfigurerade vagnar – för att hjälpa företag  
inom lokalvård att förbättra sin verksamhet. 
 
Det unika konceptet baseras på insikten om att lokalvårdarna är avgörande för att uppnå en  
mer effektiv, lönsam verksamhet, och att det krävs bättre redskap och kunskaper för att frigöra  
potentialen hos denna viktiga del av personalstyrkan. 
 
Smartare vagnar 
Navet i Vikans nya erbjudande är ett system av ergonomiskt utformade, specialdesignade mikrofiber-
moppar och andra redskap, placerade på rengöringsvagnar som är förkonfigurerade för specifika 
tillämpningar, exempelvis trappor, stora kontor, toaletter eller annat. 
 
Vagnarna har låg vikt, är lätta att manövrera och, som standard, utrustade med tillämpningsspecifika 
redskap. Var och en av vagnarna kan konfigureras ytterligare, vilket ger kunden exakt de redskap som 
krävs för att klara mycket specifika rengöringsutmaningar. 
 
Omedelbar information 
Lokalvårdare som använder det nya systemet har också tillgång till Vikans CleanAssist-metodkort  
direkt på vagnen, och till vägledningsfilmer online. Dessa redskap har visat sig förbättra kunskaperna 
och rengöringseffektiviteten, vilket i slutändan leder till högre produktivitet, nöjdare kunder och högre 
lönsamhet. 
 
”Lokalvårdarna vill göra sitt bästa, men har inte alltid tillgång till de redskap och den kunskap som krävs. 
För företag inom lokalvårdssegmentet är det därför nödvändigt att göra förbättrade rengöringsredskap 
och kunskaper till en prioriterad fråga. Våra lösningar för lokalvård är utformade för just detta”,  
säger Regional Sales Director Mette Rude Bjarnvig från Vikan. 
 
En fullservicepartner 
Utöver sortimentet av mikrofiberprodukter och vagnar erbjuder Vikan hygieniska rengöringsredskap  
för kök och matsalar, liksom ett sortiment för fordonsrengöring. Det innebär att Vikan är en komplett 
leverantör, där företagen kan hitta alla lösningar som behövs för att uppfylla samtliga rengöringsbehov 
inom sittsegment. 
 
För att få mer information om Vikans lösningar för Lokalvård, besök vikan.com/fm/facility-management/ 
- skriv till Vikans kundservice på info.se@vikan.com eller ring +46 (0)33 104 510. 
 

 
Om Vikan 
Vikan utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella rengöringslösningar som hjälper till att hålla 
livsmedelsproduktion och andra hygienkänsliga miljöer renare och säkrare. Som erkänt ledande inom 
forskning och produktutveckling, har Vikan sedan årtionden 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. 
 


