din totalleverandør av hygieneløsninger
– fra rådgiving til komplette hygienesystemer

lt hygiene

vi gir deg råd om hygiene

– kunnskap om hygiene og næringsmiddelteknologi
omfattende produktspekter

Enten du skal ha en komplett renholdsplan
for din bedrift, eller ønsker å løse konkrete
problemer tilknyttet hygiene, kan vi hjelpe
deg. Vi kombinerer Norges mest omfattende
sortiment av hygieneprodukter for næringsmiddelindustrien med spesialkunnskap 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 trafikkbelastning i anlegget,
produksjonsutstyr og -prosesser.

Landteknikk har utviklet et et bredt spekter
av ulike produkter som kan settes sammen
til en komplett løsning tilpasset din bedrift.
Sortimentet omfatter bla:
• Vaskemidler
• 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.

garderobe- og sluseinnredning

– spesialutrustning i rustfritt stål

Vi kan tilby komplette og skreddersydde garderobe- og sluseinredninger. Vi kan utarbeide inredninsforslag som sikrer en
best mulig flyt ut og inn av rommet. Vi tilbyr spesialutrustning i
rustfritt stål som omfatter:
• Kohlhoff hygienssluser og støvel/skoaskere
• Knagger for klær, hjelm og hørselvern
• Benker
• Hyllesystemer og kurver for engangstøy og arbeidsklær
• Hansketørkere (med/uten lufttørking)
• Stativ for sko og støvler (m/u lufttørking)
• Bøyler for bukse og forkler
• Vaskerenner m/u berøringsfrie blandebatteri

personalhygiene

– utstyr og midler for vask og desinfeksjon

Erisan hygieneprodukter fra Farmos er utviklet spesielt
for håndhygiene innen næringsmiddelindustrien.
Produktene inneholder ingen parfyme eller fargestoffer.
God personlig hygiene er sentralt for matvaresikkerhet.
Detter 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 hygieneutstyr og rengjøringsmidler som er effektive i bruk, tilpasset de brukersituasjoner du finner i næringsmiddelindustrien.

Dyson Airblade TM håndtørker
benytter trykkluft i høy hastighet.

HANDI- I Hånddesinfeksjonsenhet.

vaskemaskiner og sterilisatorer

– sikrer rene arbeidsredskap

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
Til kjøtt- og fiskeindustrien er det utviklet en egen
standard-slire for hver enkelt bruker, hvor hver får
plass til sine personlige kniver, stål og hansker.

Pesutekno vaskemaskin for kniver, hansker,
maskindeler og annet utstyr.
Knivsterilisator i rustfritt stål.

lt hygiene

spesialutstyr og midler for renhold

– for effektivt renhold av overflater og utstyr
Vikan hygieneredskaper.
ATP analyseinstrument for måling av
organisk materiale etter rengjøring.

Mobile og stasjonære skumanlegg.

Landteknikk kan tilby Norges mest omfattende utvalg av rengjøringsredskaper og -utstyr
i næringsmiddelindustrien. Dette omfatter
bla Vikans komplette hygienesytem.

i spesielt definerte avdelinger eller produksjonsseksjoner vil brukerne raskt forstå
hvor verktøyet skal brukes.
I tillegg tilbyr vi andre rengjøringsredskaper
som mobile og stasjonære skumanlegg, spyle- og dusjkraner, slanger og slangetromler.
Kontroll av vaskeresultat er viktig for riktig
renhold. Her har vi løsninger bla i form av
håndholdte ATP analyseinstrumenter.

Vikan har utviklet et klart og enkelt fargekodingssystem som gjør det enklere å
optimalisere hygienen i virksomheten. Alt
verktøy leveres i fem farger, noe til og med i
seks. Ved å bruke farget rengjøringsverktøy

Fra FARMOS tilbyr vi vaske- og desinfeksjonsmidler tilpasset ulike rengjøringsoppgaver i næringsmiddelindustrien. Farmos er Finlands største produsent av rengjørings-, desinfeksjons- og industrikjemikalier
beregnet på storforbrukere. De har eksistert siden 1953. Farmos Oy er en del av Farmos Group, som har datterselskaper i Finland,
Russland, Latvia og Litauen. De jobber i tett samarbeid med kunder, og arbeider uavbrutt med å forbedre sine produkter, ofte med bakgrunn i kundenes praktiske erfaringer og ideer. Landteknikk har samarbeidet med Farmos siden 1999.
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