
Högkvalitativt material
Tillverkat i ett enda styckeav 

livsmedelskompatibelt, 

glasfiberförstärkt polypropylen

För alla händer 
Den mindre diametern, som har 

minskats från 34 mm till 32 mm, 

gör skaftet bekvämare för fler  

olika handstorlekar

Matt finish
Skaftet har en lättrengjord matt 

finish som ger ett bra grepp och 

gör det bekvämt att hålla i

Kompatibilitet  
Skruvgängan passar alla borstar, 

skrapor, omrörare och andra 

redskap från Vikan för smidig 

kompatibilitet och utbytbarhet

Utmärkt ergonomi
Det lätta och robusta skaftet ger 

utmärkt ergonomi och en bättre 

användarupplevelse

Bättre grepp
De ergonomiska vertikala räfflorna, 

som är av samma slag som i vårt  

aluminiumsortiment, ger ett bättre 

grepp även med våta eller feta händer

Formgivet och tillverkat i Danmark  
Alla våra Ultrahygieniska skaft tillverkas på våra 

kvalitetscertifierade produktionsanläggningar i 

Danmark – för att säkerställa en hållbar produkt 

av hög kvalitet

Ytterligare längder  
Med två nya längder – 650 mm och 

1000 mm – finns ett Ultrahygieniskt 

skaft för varje uppgift inom rengöring 

och livsmedelshantering 

Färgkodning
Alla skaft är färgkodade för 

att underlätta tillämpningen 

av HACCP-principerna
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Mer hygieniskt
Skaftet är lätt att rengöra och tillverkat i ett enda 

stycke, livsmedelskompatibelt, glasfiberförstärkt 

polypropylen utan leder eller springor för bättre 

hygien och minskad risk för korskontaminering

Enkel förvaring  
Det droppformade Vikan-

hänghålet gör det lätt att 

hänga upp och förvara skaftet

Tillverkat
av råmaterial som är godkänt av FDA 

och EU för livsmedelskontakt 



Ta ett stadigt 
grepp
Med förbättrad ergonomi och två nya längder har det 
populära Vikan-skaftet nu blivit ännu bättre.

Kontakta oss  
Kontakta din Vikan-återförsäljare eller Vikans kundservice  
om du vill ha mer information om våra Ultrahygieniska skaft.

www.vikan.com     vikan.se@vikan.com    +46 (0)33 104510

Våra lättviktiga Ultraygieniska skaft är lätta att greppa och lätta 
att rengöra och hjälper städ- och produktionspersonalen att 
höja hygienstandarden och eliminera problem med mikro- 
organismer och korskontaminering.

Produktfamiljen Ultra Hygienic består av fem skaft som är fram-
tagna med en enastående användarupplevelse i åtanke – från  
de högkvalitativa konstruktionsmaterialen till den ergonomiska 
designen. De lätta och robusta skaften är bekväma att använda 
under lång tid och har en rad designegenskaper som ger bättre 
grepp och användarvänlighet. Skaften är tillverkade i ett enda 
stycke gjuten plast utan leder eller springor vilket gör dem mycket 
lätta att rengöra och minskar risken för korskontaminering  
mellan olika uppgifter.

Ett fast grepp om 
ett lättare skaft  

• Bekväm arbetsupplevelse med lätt glasfiberförstärkt 
polypropylen och ergonomisk design

• Bättre grepp med vertikala räfflor och en matt finish 
som underlättar rengöring

• Bättre hygien tack vare konstruktionen i ett stycke

• Bättre ergonomi vid många olika uppgifter

• Färgkodning som stöd för HACCP-principerna

Våra Ultra Hygienic-skaft ingår i vår ambition att skapa de säkraste 
och mest hygieniska rengöringsredskapen för livsmedels- och 
dryckesindustrin.

Livsmedels- och dryckesföretag måste alltid ha en mycket hög grad av 
renlighet och ordning inom hela produktionsanläggningen, även under 
stressiga perioder. Många företag måste kontrollera allergener, främ-
mande kroppar, mikrobiell kontaminering och avfall, och eliminera  
risken för korskontaminering.

Våra produkter för rengöring och livsmedelshantering hjälper dig att  
förbättra produktionsprestanda, höja hygienstandarden och eliminera 
korskontamineringsproblem. Några särskilda fördelar är:

Maximalt  
hygienisk 
konstruktion

• minskad risk för livsmedelskontaminering

• överensstämmelse med revisionskrav

• minskad risk för kassering eller återkallande av produkter

• överensstämmelse med FDA:s och EU:s regler för livsmedels- 
kontaktmaterial.

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

NYHET

NYHET

Två nya
storlekar

1000 mm & 650 mm

Med fem längder att välja mellan finns det ett Ultrahygieniskt 
skaft för varje uppgift.

Från matlagningsytor till golv – en produktionsanläggning för 
mat och dryck bjuder alltid på en mängd olika utmaningar kring 
rengöring och livsmedelshantering. Därför har vi utökat vårt  
sortiment av Ultrahygieniska skaft med två nya längder: 650 mm 
och 1000 mm för användning i korta eller smala arbetsutrymmen  
och tillsammans med redskap för livsmedelshantering som 
omrörare och skrapor. Vi har också infört nya produktegen- 
skaper för bättre grepp, komfort och användarvänlighet – och 
har därmed gjort det bästa skaftet på marknaden ännu bättre.

Tack vare den Vikan-kompatibla skruvgängan kan du använda 
ditt Ultrahygieniska skaft tillsammans med valfri borste, skrapa 
eller annat redskap från Vikan.

Ett skaft 
för varje 
ändamål 

• Längder: 650 mm, 1000 mm, 1300 mm, 1500 mm 
och 1700 mm

• Diameter: Ø 32 mm

• Skruvgänga: Vikan-kompatibel standardgänga


