
Leverandør av hygieneløsninger
– fra rådgiving til komplette hygienesystemer



Vi kan tilby komplette og skreddersydde   
garderobe- og sluseinnredninger. Vi kan utarbeide 
innredningsforslag som sikrer en optimal flyt ut 
og inn av rommet. Vi tilbyr spesialutstyr i rustfritt 
stål fra NTF og Kolhoff som:

• Knagger for klær, hjelm og hørselvern
• Benker
• Hyllesystemer og kurver for engangstøy   
   og arbeidsklær 
• Hansketørkere
• Stativ for sko og støvler
• Bøyler for bukse og forkler
• Vaskerenner
• Støvel-/skovaskere 

Enten du skal ha en komplett renholds-
plan for din bedrift, eller ønsker å løse 
konkrete problemer tilknyttet hygiene, 
kan vi hjelpe deg. Vi kombinerer Norges 
mest omfattende sortiment av hygiene-
produkter for næringsmiddelindustrien 
med spesial kunnskap om hygiene og 
næringsmiddelproduksjon.

Basert på plantegninger og en analyse 
av din bedrift lager vi gjerne forslag til et 
effektivt hygienesystem i din virksomhet, 
tilpasset plassering og utforming av  
garderober og personalrom, trafikkflyt og trafikk- 
belastning i anlegget, produksjonsutstyr og -prosesser.

Omfattende produktspekter
Skala har utviklet et et bredt spekter av 
ulike produkter som kan settes sammen 
til en komplett løsning tilpasset din bedrift. 
Sortimentet omfatter bla:
• Vaskemidler
• Lavtrykks skumanlegg
• Hygienesluser
• Utstyr til personalhygiene
• Renholdsredskaper
• Vaskemaskiner

                 • Utstyr for analyse av renhold
Dette gjør oss i stand til å tilby komplette løsninger som 
omfatter renholdsplaner, vaskemidler, maskiner og utstyr.

Vi gir deg råd om hygiene
 – kunnskap om hygiene og næringsmiddelteknologi

Garderobe- og sluseinnredning
 – spesialutstyr i rustfritt stål



God personlig hygiene er sentralt for matvare- 
sikkerheten.  Dette oppnås best ved å utvikle gode 
rutiner og legge til rette for at det blir enkelt å følge 
disse. Vi tilbyr et omfattende spekter av hygiene-
utstyr og rengjøringsmidler som er  effektive i 
bruk, tilpasset de brukersituasjoner du finner i  
næringsmiddelindustrien.

Vi har systemer for effektiv og sikker rengjøring, 
sterilisering og oppbevaring.

Maskinene er laget av rustfritt stål og er spesielt 
utviklet for rengjøring av kritisk utstyr. Dette  
gjelder blant annet:

• Kniver, stål og vernehansker
• Skjærebrett, kutteblader (sliceblad)  
• Maskindeler og annet utstyr 

For sikker oppbevaring.
Knivskap med mulighet til desinfeksjon.
Skapet er laget av rustfritt stål.

Håndvask i rustfritt stål.

Pesutekno vaskemaskin for kniver, 
hansker, maskindeler og annet utstyr. 

Knivsterilisator i rustfritt stål.

Erisan hygieneprodukter fra KiiltoClean er utviklet spe-
sielt for håndhygiene innen næringsmiddelindustrien og 
helsesektoren.  

Produktene inneholder ingen parfyme eller fargestoffer.

Personalhygiene 
 – utstyr og midler for vask og desinfeksjon 

Vaskemaskiner og sterilisatorer 
 – sikrer rene arbeidsredskap



Lavtrykk skumanlegg 
 – enkelt å betjene, robust og driftsikkert

Vikan rengjøringsredskaper 
 – med over 100 års erfaring

FOAMICO`s 
mobile enhet.

FOAMICO`s 
satelittstasjon.

Skala er eneforhandler av skum-
rengjøringsutstyr fra FOAMICO. 
Dette er utstyr med følgende fordeler:
 • Pålitelighet 
 • Driftsikkerhet
 • Enkelt å betjene og vedlikeholde
 • Fremstilt av de beste komponenter og
    materialer.
Vi kan tilby enkle enmanns hovedstasjoner 
eller bygge større boosteranlegg for flere 
brukere. 
I samarbeid med vår kjemi leverandør 
KiiltoClean kan vi tilby et bredt spekter 
av rengjøringskjemikalier som dekker de 
utfordringer som er i matindustrien.

• For hygienisk og effektivt renhold av overflater og utstyr
• Redskapene er enkle å bruke og rengjøre
• Godkjent for bruk i direkte kontakt med næringsmidler
• Produktene fås i opptil 9 ulike farger som muliggjør et godt synlig fargekodingssystem

Med Vikans unike fargekodingssystem unngås faren for krysskontaminasjon samtidig som det sender ut et tydelig signal 
om at bedriften tar hygiene på alvor som igjen gir motiverte ansatte.
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