
Nå selv de vanskeligste  
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Skurebørste til

effektiv rengøring af

mindre gulvområder
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Vi præsenterer fugeskrubben med 
V-formede børstehår af differentieret 
tykkelse og et aftageligt drejehoved.



Drejefunktion
Til svært tilgængelige områder
Alle ved, at det er vanskeligt at rengøre mindre områder 
under skabe, borde og udstyr, og at det er hårdt for 
ryggen og knæene. 

Men med den nye fugeskrubbe, som har en ergo-
nomisk drejefunktion, der gør det muligt at  vinkle 
skaftet, så det næsten er parallelt med gulvet, er det 
ikke længere et problem. Nu kan du gøre rent i og 
omkring mellemrummene mellem gulv og inventar – 
uden at skulle ned på knæ.

Hjørner, kanter, fuger mellem flis-
er og snævre mellemrum. Det 
kan være svært at rengøre disse 
vanskeligt tilgængelige områder 
med en almindelig skurebørste, 
og det øger risikoen for ophob-
ning af snavs og potentielle kon-
taminanter. 

For at forbedre og lette rengøringen i disse 
områder har vi udviklet den unikke fuge-
skrubbe med de kraftfulde V-formede børste-
hår af differentieret  tykkelse. 

V-formen sikrer, at du kommer ind i alle kro-
ge og hjørner. De stivere børstehår i midten af 
børstehovedet løsner snavs og madrester, så 
de blødere børstehår ude i kanten nemt kan 
fjerne dem.

Bekæmp snavs 
med den nye  
V-formede 
børste



Hygiejnisk  
designet skaft 
med klikfunktion
Grundig rengøring af alle rengøringsredskaber er altafgøren-
de for god hygiejne, og i denne forbindelse udgør sam-
lingen mellem børstehovedet og skaftet ofte et problem. 

Med fugeskrubben er det nemt at skille hovedet fra skaftet 
inden rengøring, så du kan rengøre samlingen grundigt og 
dermed fjerne snavs og potentielle kontaminanter.

Let at adskille hoved og skaft
Sådan skiller du fugeskrubbens 
hoved fra skaftet:

1. Drej skaftet, så pilen flugter med prikken på børste-
hovedet (børsten kan ikke anvendes til rengøring, når 
skaftet er i denne position, så der er ingen risiko for 
utilsigtet adskillelse af hoved og skaft under brug).

2. Hold børstehovedet nede, og træk i skaftet for at 
afmontere det.

3. Rengør børstehovedet og skaftet grundigt!
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Lige som alle andre produkter fra Vikan er 
fugeskrubben udviklet i tæt samarbejde med 
kunder, der anvender vores produkter hver dag. 
For at imødekomme dine behov for farvekodet  
opdeling fås børsten i hvid, gul, rød, grøn og blå.
Art. Nr. 7040x

Vikan er en af verdens førende producenter af hygiejniske og effektive 
rengøringsløsninger. Vi tilbyder mere end 100 års innovation og over 
1.000 forskellige rengøringsredskaber. Alle vores redskaber er skrædder-
syet til brug i brancher, hvor hygiejnisk rengøring er altafgørende.

Besøg os på vikan.com
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