
Ultra Hygiejnisk Skaft
Vikan sætter nye standarder for sikkerhed og hygiejne



Ultra
Hygiejnisk Design
Alle fødevarevirksomheder er under pres 
for til enhver tid at opretholde en meget høj 
rengøringsstandard for produktionsudstyret – 
også mens produktionen foregår.

Da mange fødevarevirksomheder anvender en 
række forskellige ingredienser, er det særdeles 
vigtigt at undgå krydskontaminering. Ligeledes 
er bakteriekontrol en afgørende faktor i 

produktionen. Det er en af de mest krævende 
opgaver altid at holde produktionsanlægget 
rent og ryddeligt.

Vikans Ultra Hygiejniske Skaft er udviklet i tæt 
samarbejde med kunder, der løbende arbejder 
på at forbedre deres rengørings- niveau, hæve 
hygiejnestandarden samt eliminere risikoen for 
krydskontaminering.

Forebyggelse af fødevare-kontaminering

Overholdelse af audition-krav

Dokumentation for produktkvalitet og funktionalitet

Ingen tilbagekaldelse af produkter

Overholdelse af FDA- og EU-regler for fødevare-kontakt

Sikre produktvalg





Godt hygiejnisk  
Design

Let at rengøre og tørre 

Kemisk resistent  

Glat overflade-finish

Unikke egenskaber 
der opfylder fødevare- 
branchens behov
Vikan har lagt mange kræfter i udviklingen 
af det Ultra Hygiejniske Skaft, som 
fremmer effektiv og hygiejnisk rengøring i 
fødevareindustrien.

 

Skaftet er fremstillet af EU- og FDA-
godkendte materialer til brug i fødevare-
industrien. Da skaftet er opbygget af 
glatte, helstøbte komponenter, er det let at 
gøre skaftet rent og forhindre opbygning af 
bakterier.  

Maksimal funktionalitet  
og rengørings-effektivitet

Ergonomisk design

Fuldt testet  
og dokumenteret

Lever op til FDA [CFR 21] og EU
[10/2011] regler for fødevare-kontakt 

Testet m.h.t. kuldechok og styrke

Fuldt  
farvekodet

2960 fås i 9 farver 

2962 fås i 12 farver 

2964 fås i 5 farver

Undgå kontaminering 
fra fremmedlegemer

Forstærkede materialer

Overholdelse af regler  
for fødevare-kontakt

Lever op til FDA [CFR 21] og EU 
[10/2011] regler for fødevare-kontakt



Overholdelse af regler  
for fødevare-kontakt

Lever op til FDA [CFR 21] og EU 
[10/2011] regler for fødevare-kontakt



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +88+77+66

Art. nr. 2964x - 1700 mm

Art. nr. 2962x - 1500 mm

Art. nr. 2960x - 1300 mm

Ultra Hygiejnisk
Skaft

Det Ultra Hygiejniske Skaft har en hygiejnisk konstruktion, der sikrer et 
højere hygiejne-niveau ved håndtering af fødevarer og i produktions-
faciliteter. Da skaftet er i ét stykke, minimeres risikoen for kontaminering 
via huller og kanter. Skaftet er let at rengøre og tørre og er produceret af 
materialer, der er godkendt til fødevare-kontakt.

Fås i ni farver

2960 fås ikke i brun, lime og grå.

2964 fås ikke i pink, orange, lilla, sort, brun, lime og grå. 



FDA- og EU-
godkendt til 

fødevarekontakt

Kan auto-
klaveres op til 
121 grader C.

7



Det Ultra  
Hygiejniske Skaft
er en del af Vikans ambition om at skabe de mest sikre
og hygiejniske rengøringsredskaber til fødevareindustrien.

Vil du vide mere om de Ultra Hygiejniske Skafter, 
så se vores animation på
vikan.com/ultra-hygiene-handle/int/

Vikan er en af verdens førende producenter af hygiejniske og effektive ren-
gørings løsninger. Vi tilbyder mere end 100 års innovation og et sortiment på 
over 1000 forskellige rengøringsredskaber, som alle er skræddersyet til brug 
i industrier, hvor hygiejnisk rengøring er afgørende. Besøg os på vikan.com


