
www.hagleitner.com

15 min. 20 x safetyMOP

18 x safetyWIPES
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HAGLEITNER HYGIENE 
SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec 

Tel. +421 2 4444 1076
Fax +421 2 4552 9703
bratislava@hagleitner.sk

i.h.s. – POHODLNE SO SYSTÉMOM  
 JEDNODUCHO OČISTITE  – 
 A VO VEDRE NIE JE NIČ.  
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Ide to aj inak – inovatívne: 
hygienicky, pohodlne a rýchlo. 

Nakoľko HAGLEITNER vynašie i.h.s.-Systém. A ak sa niečo točí v kruhu, 
tak trojako:

1. Zoberte si nový vlhký mop. Alebo máte radšej novú vlhkú utierku? 
Zotrite, čo má byť zotreté. Napríklad, jediný samostatný mop zvládne 
až 25 m2 priestoru.

2. Mop a utierku vložte potom do odkladacieho vrecka na použité utier-
ky (na čistiacom vozíku) – a odtiaľ do práčky: teplotu nastavte na 
60 °C. Použite správne čistiace prostriedky. Perte dezinfekčne. A zís-
katje sviežo-čistý mop a utierku. 

3. A ako ďalej? Naplňte 6l nádobu roztokom – aby ste očistili 500m2. 
Vložte do neho 20 mopov. Okrem toho vložte 18 utierok z mikrovlák-
na do maleho safetyBOX.Naplňte ho 1l roztoku. Nechajte 15 minút 
pôsobiť. A kruh sa uzatvára.

4. Zoberte si nový vlhký mop. Alebo máte radšej novú čistú utierku? 
Zotrite, čo má byť zotreté. 

Ako to dopladlo?  
So systémom i.h.s. 

i.  ako integral 2GO: 
Čistiaci prostriedok je vysoko koncentrovaný. Presná dávkovacia tech-
nika primieša na mieste vodu. Tak vznikne 1.300l hotového príprvku z 
jednej jedinej náplne. Až pre 108.333m3 čistenej plochy – bez potreby 
mať k dispozícii sklad.

h. ako havon: 
Správne piliere čistiacich prostriedkov zabezpečia mop a utierky z bub-
na čisté: hygienicky dezinfi kované. Mimochodom: poznáte havon PRO-
FESSIONAL? Vaše pracie prostriedky ním budú prečerpané priamo do 
práčky – bez toho, aby ste ich museli extra dávkovať.

s. aka safetyMOP: 
Textilný mop s dlhou živostnosťou. Mikrovlákno s dlhou živostnosťou. 
Správne piliere čistiacich prostriedkov čistia Vaše textílie. A dlhá životnosť 
pre toho, kto čistí. Váš textilný mop sa uchytí v držiaku a opäť ho opustí 
– bez toho, aby ste sa museli zohnúť.

Vyčerpaný? Jednoduché  
použitie.

PROBLÉM 
JEDNODUCHO ZOTRITE

Namočiť? Stlačiť? Utrieť?  
Raz utrieť, to stačí. 
Nečistoty a baktérie skončia vo vrecku na čistiacom vozíku – bez prenosu. 
K tomu celkom pohodlný – s i.h.s. Systémom.

Namočiť. Stlačiť. Utrieť.  
Čas Vám tečie cez utierku. Ale správne čisté to nebude nikdy. Točíte sa 
v kuhu – s dvomi vedierkami?

6 litrov

1 litrov

KLIK!
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Prehľad  
Vašich výhod:

i.h.s.

Vyberte Si -
podľa Vašich potireb

+  Čistý výkon  – aj v číslach 
• 30 percentná úspora času: v porovnaní s konvenčnými metódami čistenia, ako 

je systém s dvomi vedrami s lisom alebo dvojstupňovou metódou stierania

• Presné dávkovanie: nižšia spotreba, nižšie náklady

• 2,6l čistiaci koncentrát očistí až 108.333m2 podlahy

• úspora nákladov v čistení až 40 percent ročne

+  0% prenosu choroboplodných zárodkov, 100 % hygiena

• Pre každú miestnosť vlastný textilný mop, pre každú miestnosť utierku z mikro-
vlákna – a potom s nimi jednoducho do práčky. Kam obidve patria. Bez prenosu 
choroboplodných zárodkov.

• Vždy čisto, všade čisto: Nečistoty sa nerozšíria. Vždy opustia izbu vo vreci na 
čistiacom vozíku.

• Overená účinnosť: Prostriedky na dezinfekciu povrchov sú zapísané v ÖGHMP 
a VAH. Ako všetky spôsoby prania textílií.

+  Jednoduché použitie  – a bezpečné 

• Žiadne ťažká námaha: Čistiaci prípravok je doručený ako koncentrát. 

• Žiadna namáhavá práca s lisom: Do každej miestnosti vlastné návleky na utie-
ranie. 

• Napnutie mopu bez ohýbania – aj opätovné odobratie

• Nechajte sa viesť štyrmi farbami – pri mopoch aj utierkách

+ Priateľské ku životnému prostrediu a udržateľnosti
• Koncentrovaná doprava, skladovanie a obsahy balení – vďaka koncentrovaným 

produktom

• Žiadne zbytočné čistiace prípravky – žiadne plytvanie vodou

• Šetrný proces prania iba pri 60 °C: Šetrí energiu a garantuje dlhú životnosť – 
pre textilné mopy a utierky. Mimochodom: Tieto textílie sú z vysoko-kvalitného 
mikrovlákna – pre zabezpečenie lepšieho výsledku s malým množstvo čistiach 
prostriedkov. 

+  Kruh sa uzatvára
• Bezpečný pri poruchách: všetky komponenty prichádzajú z jedného zdroja.

• Postačí krátke zaškolenie – a už sú všetci v obraze.

• Dovoľte nám zaručiť Vám hygienický štandard. 

Ak vymeníte Váš aktuálny 
systém,  investícia sa Vám 

ráta už v jednom roku.

UŠETRITE 

 40% 
NÁKLADOV NA ČISTENIE!
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teľné čistiace prostriedky
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30 %  úspora času
100 % hygiena
0 % zárodkov

ergonomický vo všetkých 
pracovných procesoch
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