
Kvalitetsmateriale
Fremstillet af glasfiberforstærket 

polypropylen, der er egnet til 

fødevarekontakt, og støbt i ét stykke

Til enhver hånd 
Den mindre diameter –  

reduceret fra 34 mm til 32 mm  

– gør skaftet mere behageligt for 

flere forskellige håndstørrelser

Mat overflade
Skaftet har en rengøringsvenlig mat 

overflade, der er behagelig at holde 

om og giver et bedre greb

Kompatibilitet  
Gevindet passer til alle koste, 

skrabere, skurebørster, omrørere 

m.m. fra Vikan, hvilket sikrer enkel 

kompatibilitet og høj fleksibilitet

Fremragende ergonomi
Skaftet er let og robust, hvilket 

sikrer fremragende ergonomi og  

en bedre brugeroplevelse

Forbedret greb
De ergonomiske vertikale ribber – 

som kendes fra vores aluminiums- 

sortiment – sikrer et bedre greb, selv 

med våde eller fedtede hænder

Designet og fremstillet i Danmark  
Alle vores ultrahygiejniske skafter er fremstillet på vores 

kvalitetscertificerede produktionsanlæg i Danmark for at 

sikre, at produktet har en høj kvalitet og holder længe

Flere længder  
Vi har tilføjet to nye længder –  

650 mm og 1.000 mm – så der findes et  

ultrahygiejnisk skaft til enhver rengørings-  

og fødevarehåndteringsopgave

Farvekodning
Skafterne er fuldt farvekodede, 

hvilket understøtter brugen af 

HACCP-principperne
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Mere hygiejnisk
Det rengøringsvenlige skaft er fremstillet af 

glasfiberforstærket polypropylen, der er egnet til 

fødevarekontakt og støbt i ét stykke uden samlinger 

eller sprækker, hvilket giver forbedret hygiejne og 

minimerer risikoen for krydskontaminering

Nem opbevaring  
Det dråbeformede Vikan-

ophængningshul gør det nemt 

at ophænge og opbevare 

skaftet

Fremstillet
af materialer, der er i overensstemmelse med FDA’s og 

EU’s regler for materialer, som er i kontakt med fødevarer



Et fast greb
Det populære Vikan-skaft fås nu med forbedret ergonomi  
og i to nye længder. Det er derfor blevet endnu bedre at  
arbejde med.

Kontakt os  
Ønsker du yderligere oplysninger om vores ultrahygiejniske skafter, er du velkommen  
til at kontakte din Vikan Area Sales Manager eller Vikans kundeservice.

www.vikan.com     danmark@vikan.com    +45 9614 2600

Vores ultrahygiejniske skafter er lette, gribevenlige og rengørings- 
venlige og hjælper dine rengørings- og produktionsmedarbejdere 
med at hæve hygiejnestandarden og undgå problemer med 
mikrobiel kontaminering og krydskontaminering.

Vores serie af fem ultrahygiejniske skafter er fremstillet af 
kvalitetsmaterialer, de har et ergonomisk design og er udviklet til 
at skabe en enestående brugeroplevelse. De er lette og robuste, 
hvilket gør det nemt at bruge dem i lang tid ad gangen, og de 
har en række designfunktioner, der giver forbedret greb og  
brugervenlighed. De er fremstillet af ét stykke formstøbt plast 
uden samlinger eller sprækker, hvilket gør dem utroligt lette at 
rengøre og minimerer risikoen for krydskontaminering ved skift 
mellem arbejdsopgaver.

Et solidt greb om 
et lettere skaft

• Behageligt at arbejde med takket være let, glasfiber-
forstærket polypropylen og et ergonomisk design

• Bedre greb takket være vertikale ribber og en 
rengøringsvenlig mat overflade

• Forbedret hygiejne takket være den fuldstøbte 
konstruktion

• Forbedret ergonomi til en bred vifte af opgaver

• Farvekodet i overensstemmelse med HACCP-
principperne

Vores ultrahygiejniske skafter er blevet til som en del af vores ambition 
om at skabe de sikreste og mest hygiejniske rengøringsrekvisitter og 
redskaber til fødevareindustrien.

Fødevarevirksomheder skal konstant opretholde en meget høj 
rengørings- og organiseringsstandard i produktionen – også når der er 
travlt. Mange virksomheder har brug for at have kontrol med allerge-
ner, fremmedlegemer, mikrobiel kontaminering og affald samt eliminere 
enhver risiko for krydskontaminering.

Vores produkter til rengøring og fødevarehåndtering hjælper dig med 
at forbedre effektiviteten i produktionen, hæve hygiejnestandarden og 
undgå problemer med krydskontaminering. Specifikke fordele er bl.a.: 

Den ultimative 
hygiejniske 
konstruktion

• Mindre risiko for fødevarekontaminering

• Overholdelse af krav fra auditører

• Mindre risiko for produktafvisning eller -tilbagekaldelse

• Overholdelse af FDA’s og EU’s krav til materialer, som er i kontakt  
med fødevarer

1700 mm, 2964x +2 +3 +4 +6+5

1000 mm, 2968x +2 +3 +4 +6+5

650 mm, 2966x +2 +3 +4 +6+5

1500 mm, 2962x +2+1 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88+5

1300 mm, 2960x +2+1 +3 +4 +6 +7 +8 +9+5

NY

NY

To nye 
størrelser

1000 mm & 650 mm

Med fem længder at vælge imellem er der et ultrahygiejnisk skaft 
til ethvert formål.

Produktionsanlæg til fødevarer er forbundet med en lang række 
udfordringer, når det gælder rengøring og fødevarehåndtering –  
det kan være overflader til fødevaretilberedning, gulve eller andet. 
Derfor har vi udvidet vores sortiment af ultrahygiejniske skafter 
med to nye længder: 650 mm og 1.000 mm til brug i korte eller 
smalle arbejdsområder og sammen med redskaber til fødevare-
håndtering som f.eks. omrørere og skrabere. Vi har også intro- 
duceret flere nye funktioner, der giver forbedret greb, komfort og 
brugervenlighed, så det bedste skaft på markedet nu er endnu 
bedre.

Takket være det Vikan-kompatible gevind kan du bruge det ult-
rahygiejniske skaft sammen med alle former for koste og skrabere 
fra Vikan. Det giver dig ubegrænsede kombinationsmuligheder, så 
du kan løse enhver rengørings- eller fødevarehåndteringsopgave.

Et skaft 
til ethvert 
formål

• Længder: 650 mm, 1.000 mm, 1.300 mm, 1.500 mm, 
1.700 mm

• Diameter: Ø 32 mm

• Gevind: Vikan-kompatibelt standardgevind


