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Vikan udvider sit sortiment inden for fødevarehåndtering med tre nye pro-
dukter 
 
Vikan, den globale leder inden for hygiejniske rekvisitter til rengøring og fødevarehåndte-
ring, lancerer nu en større udvidelse af sit sortiment af hygiejniske, ergonomiske redskaber 
til fødevarehåndtering. 
 
De nye produkter giver fødevareindustrien et endnu større udvalg af anvendelsesspeci-
fikke rekvisitter, der imødekommer de mest krævende behov. 
 
Øse, hakke, hælde 
Alle de nye produkter – en ergonomisk håndskovl, en fødevareskraber og en ny målekande 
– fås i 5 farver og byder på markedsførende ergonomi, holdbarhed og funktionalitet. 
Produktspecifikke fordele er bl.a.: 
 
Ergonomisk håndskovl, 2 liter 
• Ergonomisk håndtag 
• Flad bund giver god stabilitet 
• Hygiejnisk design 
 
Fødevareskraber 
• Maksimal alsidighed 
• Solidt hygiejnisk design 
• Passer til Vikans skafter med gevind 
 
Målekande, 2 liter 
• Virkelig god at hælde fra 
• Letlæselig, gennemsigtig måleskala 
• Fantastisk ergonomi og holdbarhed 
 
Fordelen ved én enkelt leverandør 
Med de nye produktlanceringer bliver det nemmere end nogensinde før for fødevarepro-
ducenter at bruge Vikan som eneleverandør af alle de hygiejniske redskaber til fødevare-
håndtering, de måtte have brug for. "Fødevareproducenter har mange fordele ved at købe 
alle deres redskaber til fødevarehåndtering hos én leverandør. Brug af én enkelt leveran-
dør sikrer fx ensartet farvekodning og sparer alle tid i indkøbsprocessen," siger Jette Fru-
ergaard, Product Manager for Vikans hygiejnesortiment. 
 
Ny guide til redskaber til fødevarehåndtering 
Ud over de nye produkter har Vikan udgivet en særlig guide som hjælp til at forstå og ud-
vælge de rigtige redskaber til fødevarehåndtering til forskellige anvendelser. Guiden kan 
downloades gratis fra Vikan.com. 
 
Få mere at vide om Vikans løsninger til fødevarehåndtering på www.vikan.com/dk eller ved 
at kontakte Vikans kundeservice på danmark@vikan.com eller 9614 2610. 
 

 
Om Vikan 
Vikan udvikler, fremstiller og markedsfører professionelle rengøringsløsninger til sikker 
rengøring inden for fødevareproduktion og andre områder, hvor hygiejne er afgørende. 
Som førende inden for forskning og produktudvikling har Vikan gennem årtier sat standar-
den for effektive, holdbare rengøringsrekvisitter og avancerede ydelser. Et indgående 



 

kendskab til rengøringsstandarder, -metoder og -teknologier kombineret med en unik mo-
del for innovation sammen med kunderne betyder, at Vikan er den klart førende inden for 
hygiejniske rengøringsløsninger verden over. 


