
 

UV-Desinfektion 
Byens Køkken i Odense: 
Sparer på tid og sprit, men ikke på hygiejnen! 
 

Byens Køkken har, ligesom de fleste andre 
virksomheder, ekstra fokus på hygiejne pga. corona. 
Og med 45-50 medarbejder bliver der brugt både tid 
og sprit på at desinficere deres arbejdsmobiler, Ipads 
og andre genstande flere gange i løbet af 
arbejdsdagen. 

Byens Køkken fik en UV-SMART box på prøve i 14 
dage, da UVC lys i stedet for manuel afspritning giver 
en langt sikrere og lettere desinfektion.  

Ved at bruge en UVC-box opnår man en 99,999% 
reduktion af al mikrobiologi på bare 25 sekunder. 
Selve håndteringen er let og velbeskrevet, så den kan 
anvendes af alle uden risiko. Den kræver kun en 
stikkontakt. 

Vores leverandør, som normalt leverer kemi-fri 
hygiejneløsninger til fødevareindustrien, har UVC 
været en vigtig hygiejneløsning gennem mange år. 
Deres Key Account  

Manager gennem 20 år – kommenterer ”Normalt kræver det stor indsigt hos medarbejdere at 
skulle håndtere UVC lys, og derfor er håndholdte UVC-løsninger et no-go hos os. Det tog noget tid 
at finde den rigtige UV-box til vores kunder, men til gengæld har vi fundet den mest sikre på 
markedet. Den er ISO-certificeret og sikrer en LOG 5  (99,999%) reduktion af virus, bakterier og 
andet mikrobiologi”. 

"Håndholdte UVC-løsninger er no-go" 



 

Allerede efter 14 dage i Byens Køkken var UV-SMART boxen en kærkommen kollega, der var let 
at integrere i dagligdagens hygiejnerutiner. Den blev placeret det mest centrale sted, hvor alle skal 
forbi; i gangarealet fra produktion til kantine/omklædning – der hvor også chaufførerne skal 
aflevere deres udstyr. 

"Vi bruger den nu også til at desinficere visir og mundbind" 

Pernille Thomsen, Procesteknolog med ansvar for fødevaresikkerhed, egenkontrol & hygiejne hos 
Byens Køkken, tilføjer: ” Vi er meget tilfredse med UV-SMART og alle i produktionen bruger den 
nu også til at desinficere visir og mundbind med, det tager kun 25 sekunder og gøres 1-2 gange 
dagligt. Dette er en mere sikker måde at desinficere genstande på, en sikkerhed vi aldrig helt kan 
opnå ved manuelle rutiner. UV Smart er nu blevet en del af vores dagligdag og hygiejnerutiner, vi 
anbefaler den gerne til andre med samme behov som vores. Chaufførerne bruger den i øvrigt 
også til deres nøgler!” 

Få mere information hos 

   www.fooddes.dk : info@fooddes.dk : Tel: 7020 7560 

http://www.fooddes.dk
mailto:info@fooddes.dk
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