	
  

	
  

Färgkodning!
Att färgkoda er verksamhet är en praktisk metod för att säkerställa effektiv
hygienisk rengöring och säker fysisk miljö inom:
•
•
•

Livsmedelsproduktion och genom hela leverantörskedjan
Professionella kök och restauranger
Livsmedelsrelaterade områden i varuhus och butiker

Färgkodning med Vikan hygiene system®, enklare kan det inte göras när
Du vill färgkoda din verksamhet!
•
•
•
•
•

Vikans färgkodningsprogram ligger på Internet
Nu har Du själv möjlighet att lägga in Din fabriks ritning och indela fabriken i
färgzoner
Varje zon kan tilldelas produkter som skall klara av zonens rengöringsbehov
Färgplanen och produktlistan kan skrivas ut och användas som komplement till
befintlig dokumentation
Vikan hygiene system® finns i 6 färger

Överensstämmelse med HACCP och kvalitetsstyrning och effektiv rengöring i
enskilda system
De hygieniska färgkodade produkterna är designade för att förbättra företagets
interna hygienkontroll och för att göra det enklare att uppfylla HACCP och
kvalitetsstyrningssystem, samt klara interna/externa hygienkontroller.
Redskapen är tillverkade av FDA-godkända material för användning inom
livsmedelstillverkningsområden. Finns i sju olika färger (grön, blå, röd, vit, gul, svart
och orange).
Fullständigt färgkodade rengöringsredskap minimerar risken för smittspridning mellan
olika områden av fabriken.
Vi levererar en kostnadsfri färgzonstjänst för kunderna som en del av hygiensystem
programmet. Genom att dela in produktionslokalerna i visuellt separerade zoner
baserat på aktivitet och genom att tilldela varje zon en egen färg på
rengöringsredskapen och hållarna kan de mest fundamentala orsakerna till
smittspridning elimineras. Det är lätt att se om redskap saknas eller är smutsiga eller
om redskap behöver bytas ut, samtidigt som "lånade" eller felplacerade redskap
upptäcks direkt och kan tas bort från zonen.
All utrustning är hållbar, helgjuten för att garantera enkel rengöring och har ett
attraktivt utseende under lång tid framåt. De effektiva redskapen omfattar hållare,
skrapor, skaft, livsmedelsgodkända hinkar, skyfflar, borstar och skopor. Genom att
förvara rengöringsredskapen på vägghållare förlängs redskapens livslängd.

För mer information kontakta oss!
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