
Denne spand 
vil frem i verden
Med sin store slidstyrke, mange anvendelsesmuligheder og sit 
hygiejniske design er denne 20-liter-spand en rigtig god investering.



En spand, der skal kunne indeholde 20 liter fødevarer og drikkevarer, skal 

være mere end bare en spand. Og det er Vikans 20-liter-spand. For med sit 

hygiejniske design og sine førsteklasses materialer med lang holdbarhed er den 

et multifunktionelt værktøj, der kan bruges overalt.

En alsidig problemløser, 
uanset hvordan du 
bruger den

Bland 
hurtigt og let
20-liter-spanden er den ideelle “blandingsstation”, hvor 
du kan blande ingredienser, der opbevares i mindre 
Vikan-spande eller i andre 20-liter-spande. 

Spanden er perfekt til både faste og flydende 
ingredienser, og den optimerede størrelse og form gør, 
at den er stor nok til at opfylde alle dine blandebehov 
og lille nok til, at den kan løftes og transporteres sikkert. 
Takket være det praktiske håndtag i bunden samt den 
afrundede kant og hældetud er spanden let at løfte 
og hælde fra på en ergonomiske korrekt måde uden 
spild. Og så er den forsynet med en tydelig indvendig 
måleskala, så du kan måle mere præcist af. 

20-liter-spanden er udviklet på basis af de nyeste 
principper om hygiejnisk design, den er let at rengøre 
og hjælper dig med at overholde relevante hygiejne- og 
sikker heds bestemmelser, uanset hvordan du bruger den.

Den kvalitet og 
holdbarhed, du forventer
Som alle andre produkter fra Vikan er denne 20-liter-spand 
fremstillet af førsteklasses, ekstremt holdbare materialer, som 
alle er godkendt til brug inden for fødevare- og drikkevare-
industrien. Det betyder:

• Stor slidstyrke og lang holdbarhed

• Lang holdbarhed – økonomiske besparelser

• Højere kvalitet, der sikrer bedre overholdelse af relevante krav

• Mindre slitage

• Mindre risiko for fremmedlegemer (små plaststykker)



Opbevaring 
på højt niveau
Med en kapacitet på 20 liter er spanden ideel til opbevar-
ing af ingredienser og blandinger i flydende og fast form. 
Da spanden kan stables og er let at transportere, kan du 
også spare både plads og tid. 

Da plads er en udfordring i de fleste produktionsfaciliteter, 
har vi designet 20-liter-spanden, så den kan stables. 
Stabl en spand oven på en anden, og fordobl den 
mængde af ingredienser, du kan opbevare pr. kvadrat-
meter opbevaringsplads. 

Takket være de ergonomiske håndtag og den optimerede 
størrelse er 20-liter-spanden let at transportere. Ud over at 
have et praktisk låg, som kan klikkes på, har spanden en 
række hygiejniske designfunktioner, som gør det lettere at 
overholde gældende standarder for fødevaresikkerhed.

Fødevaresikkerhed 
og hygiejnisk design
Virksomheder i fødevare- og drikkevareindustrien, 
som ikke opfylder gældende fødevaresikkerheds- og 
kvalitetsstandarder, lever ikke længe. 

Derfor har vi designet 20-liter-spanden i overens-
stemmelse med moderne principper for hygiejnisk 
design. Spanden har således både drænhuller, så der 
ikke samler sig væske i den, og rundede vinkler, så 
den er let at rengøre. Den overholder derfor samtlige 
relevante EU- og FDA regulativer for produkter, som 
kommer i kontakt med fødevarer. 

Hvad er hygiejnisk design? 

• Let at rengøre og tørre

• Slidstærk og solidt konstrueret

• Glat overflade

• Ingen spidse vinkler 

• Fremstillet af materialer godkendt til fødevarer

• Grundigt testet og dokumenteret



Sikker og 
effektiv rengøring
Ud over at være ideel til blanding, opbevaring og 
transport af fødevarer og drikkevarer er 20 liter spanden 
yderst velegnet som rengørings- og desinfektionsstation 
til alle typer af fødevarerelateret udstyr og redskaber. 

Den har den perfekte størrelse til de fleste rengørings-
redskaber, og den brede åbning gør, at redskaber 
er lette at komme til og håndtere under rengøring. 
Den store størrelse gør også, at der er rigelig plads til 
desinfektion af redskaberne efter rengøringen. Spanden 
er desuden let at flytte rundt.

Flyt mere  
– med mindre besvær
20-liter-spanden er designet til let at kunne transporteres 
enten af dig selv eller sammen med en kollega ved hjælp af 
de ergonomisk designede håndtag på siden. Hvis indholdet 
af spanden ikke er så tungt, kan du bruge det praktiske greb 
på stålhåndtaget. Ved løft af tungere indhold kan du bruge 
de robuste håndtag i siden og løfte sammen med en kollega. 

Takket være spandens store størrelse kan du flytte mere 
ad gangen og dermed spare tid. Spandens ergonom-
iske design gør det desuden lettere at hælde fra den 
og reducerer risikoen for spild og uhensigtsmæssige 
belastninger af kroppen. Spanden fås i fem farver i over-
ensstemmelse med HACCP-principperne om mærkning 
til forskellige anvendelses formål.



Scan koden, og se spanden i aktion. 
Eller læs mere på bucket20.vikan.com/da

Vores familie af spande 
i hygiejnisk design 

6 liter spand - 56883 
Låg til 6 liter spand - 56893

12 liter spand - 56863 
Låg til 12 liter spand - 56873

20 liter spand - 56923 
Låg til 20 liter spand - 56933


