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Vikan utökar sortimentet för livsmedelshantering med tre nya produkter 
 
Vikan, ledande global leverantör av hygieniska rengöringsredskap och redskap för livsmedels-
hantering, lanserar nu en stor expansion av sitt sortiment av hygieniska och ergonomiska reds-
kap för livsmedelshantering. 
 
De nya produkterna förser livsmedelsindustrin med ett ännu mer omfattande utbud av tillämp-
ningsspecifika redskap som uppfyller de mest krävande behoven. 
 
Skopa, skrapa och kanna 
De nya produkterna – en ergonomisk skopa, en livsmedelsskrapa och en ny måttkanna – finns i 
fem färger och har marknadsledande ergonomi, hållbarhet och funktion. De produktspecifika 
fördelarna omfattar: 
 
Ergonomisk skopa, 2 liter 
• Ergonomisk placering av handtag 
• Platt botten för stabilitet 
• Hygienisk design 
 
Livsmedelsskrapa 
• Maximal mångsidighet 
• Robust och hygienisk design 
• Passar Vikans gängade skaft 
 
Måttkanna, 2 liter 
• Utmärkt kontroll vid hällande 
• Lättlästa transparenta måttangivelser 
• Fantastisk ergonomi och hållbarhet 
 
Fördelen med en enda leverantör 
De nya produktlanseringarna gör det enklare än någonsin för livsmedelsproducenterna att förlita 
sig på Vikan som en enda leverantör av alla de hygieniska redskap för livsmedelshantering som 
de kan komma att behöva. ”Livsmedelsindustrin och beredningsanläggningarna har mycket att 
vinna på att köpa alla sina redskap för livsmedelshantering från en enda leverantör. Till exempel 
säkerställer en enda leverantör en enhetlig metod för färgkodning och sparar tid för alla i upp-
handlingsprocessen”, säger Jette Fruergaard, produktchef för Vikans hygiensortiment. 
 
Ny vägledning för redskap för livsmedelshantering 
Utöver de nya produkterna har Vikan publicerat en särskild vägledning för att förstå och välja 
rätt redskap för livsmedelshantering för olika tillämpningar. Vägledningen är kostnadsfri att 
ladda ner på Vikan.com. 
 
För att få mer information om Vikans lösningar för livsmedelshantering, besök www.vikan.com, 
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 stan-
darder, metoder och teknik för rengöring, kombinerat med en unik modell för att skapa innovati-
oner tillsammans med kunderna, gör Vikan till en världsledande leverantör av hygieniska ren-
göringslösningar. 


