
Spande med 
mange fordele
til hygiejnisk fødevarehåndtering og rengøring

12-liter-spand  
Nyt og
forbedret 
design

En ny og forbedret 12-liter-spand gør Vikans prisbelønnede 
sortiment af spande til en endnu bedre løsning for hygiejnisk 
fødevarehåndtering og rengøring. 



Hvis du endnu ikke bruger spande fra Vikan, er det oplagt at 
begynde nu. Optimerede størrelser, hygiejnisk design, Vikans kendte 
kvalitet og – som noget nyt – en redesignet version på 12 liter gør 
disse hygiejniske redskaber til fødevarehåndtering og rengøring 
ideelle til alle former for fødevarer og drikkevarer.

Tre spande  
– ét hygiejnisk design  



6-liter-spand
Perfekt til opbevaring, flytning og ophældning 
af mindre mængder af våde eller tørre 
ingredienser. Også velegnet til forskellige 
rengøringsopgaver.

20-liter-spand
Bland, opbevar og transporter større 
mængder af  ingredienser i denne store, 
robuste spand. Kan også bruges til 
rengøring og iblødsætning af børster, øser 
m.m.

12-liter-spand
En betroet arbejdshest til håndtering af fødevarer 
og rengøring, nu i et nyt og forbedret design.

Nye funktioner:
• stabelbar
• klik-låg
• skrå bagside
• hygiejnisk drænhul
• mere læsevenlige målangivelser
• fortsat kompatibel med eksisterende vægbeslag

New
Improved 
Design



Sikrer dine produkters  
integritet

Som alle inden for fødevarein-
dustrien ved, er produkternes 
integritet afgørende for fødeva-
resikkerheden, kundetilfred-
sheden og virksomhedens suc-
ces. Takket være det hygiejniske 
design, farvekodningen, den 
enestående kvalitet og Vikans 
overholdelse af alle relevante EU- 
og FDA-standarder hjælper vores 
spande dig med at beskytte din 
integritet og dit gode navn. 

Fremmer produktiviteten og 
sikkerheden på arbejdspladsen

Din virksomheds succes af-
hænger af dine medarbejderes 
produktivitet, sikkerhed og sund-
hed. Dine medarbejdere kan 
være sikre på, at Vikan gør sit 
yderste for at gøre deres arbejde 
lettere og hurtigere og for at sikre, 
at det udføres i overensstem-
melse med de relevante forskrift-
er. Ergonomi, brugervenlighed, 
bekvemmelighed og kvalitet er i 
top, så dine medarbejdere kan 
yde optimalt hver dag.

Sørger for, at din  
investering betaler sig

Jo mere holdbare og slidstærke 
dine redskaber til fødevarehånd-
tering og rengøring er, desto 
hurtigere betaler din investering 
sig tilbage. Takket være den høje 
kvalitet, de slidstærke materialer 
og den store præcision i frem-
stillingsprocessen leverer Vikans 
spande og øvrige redskaber 
et meget højt afkast i forhold til 
investeringen.

Vikans spande er designet og fremstillet med henblik på at sikre 
integriteten af dine produkter, lette produktiviteten og øge sikkerheden på 
arbejdspladsen. Takket være deres uovertrufne kvalitet og ekstremt gode 
holdbarhed tjener de sig selv hjem mange gange.

Hvorfor spande fra Vikan? 



Kompatibilitet med 
vægbeslag

Brug de eksisterende 
vægbeslag (16200) til både 

spand og låg.Drænhul
Forhindrer, at der opstår ansamlinger 

af vand under opbevaring, hvilket 
giver bedre hygiejne.

Skrå bagside
Lettere og hurtigere 

omrøring, blanding og 
tømning med håndskovl 

end nogensinde før.

Mere læsevenlige 
målangivelser

Mål mere præcist med de 
letlæselige målangivelser 
i både liter, UK gallon og 

US gallon.

Klik-låg
Klik-låget giver ekstra 

sikkerhed, ligesom på 6- 
og 20-liter-spanden.

Stabelbar
To spande stables 

let oven på hinanden 
for pladsbesparende 

opbevaring.

12-liter-
spanden helt 
tæt på





Vikans øser og håndskovle er ideelle  til din 6-, 12- eller 20-liter-spand 
fra Vikan. Alle øser og håndskovle er udstyret med en ophængskrog, så 
de kan hænges op inden i eller uden på spanden. Derudover er både 
brugervenligheden og hygiejnen blevet forbedret.

Spande og øser  
i perfekt samarbejde

Øse

Håndskovl

En hygiejnisk udformet øse (1 og 2 liter) 
til håndtering af flydende ingredienser

En avanceret håndskovl (½, 1 og 2 liter) 
til håndtering af våde og tørre ingredienser

Krog til 
ophængning

Spar tid og besvær, 
og opbevar øsen 

inden i eller uden på 
din Vikan-spand.

Hul til ophængning
Kan opbevares på 

Vikans vægbeslag ved 
hjælp af det hygiejniske, 

dråbeformede hul til 
ophængning.

Dobbelt hældetud
Let at hælde 

indholdet ud, uanset 
om man er venstre- 
eller højrehåndet.

Mere læsevenlige 
målangivelser

Mål mere præcist med 
letlæselige målangivelser 
i både liter, UK gallon og 

US gallon.

Krog til ophængning
Spar tid og besvær, og 
opbevar håndskovlen 
inden i eller uden på 

din Vikan-spand.

Hul til ophængning
Kan opbevares på 

Vikans vægbeslag ved 
hjælp af det hygiejniske, 

dråbeformede hul til 
ophængning.

Tætsluttende 
skovlekant

Lettere og mere effektivt 
at tømme beholderne for 

ingredienser.  

Fast overgang
Ikke-bøjelig øse uden 
risiko for ophobning 
af kontaminanter.



+6+5+4+3+2

+1 +8+7+6+5+4+3+2 +6+5+4+3+2

+1 +8+7+6+5+4+3+2 +99 +1 +8+7+6+5+4+3+2 +99 +6+5+4+3+2 +99

+1

+7

+6

+88

+5

+77

+4

+66

+3

+9

+2

+8

+1

+7

+6

+88

+5

+77

+4

+66

+3

+9

+2

+8

Læs mere på vikan.com/12l-bucket/dk/

Håndskovl (2 liter) - 5670x

Ophæng til spand - 16200
Passer til både 6-, 12- og 20-liter 

spande

20-liter spand - 5692x 
Låg til 20-liter spand - 5693x

6-liter spand - 5688x 
Låg til 6-liter spand - 5689x

Håndskovl (0,5 liter) - 5677x

Øse, rund (1 liter) - 5681x Øse, rund (2 liter) - 5682x

Håndskovl (1 liter) - 5675x

12-liter spand - 5686x 
Låg til 12-liter spand - 5687x


