
Innovative Hygiene.

integral 2GO HsM  
Nejpřesnější digitální dávkovací systém ve své třídě



integral 2GO HsM  
Chytrá technologie dávkování.

Výkonné přípravky s vysokou 
koncentrací se propojují s nejvyšší 
technologickou úrovní. Digitalizace 
odpovídá konceptu. Výsledkem je 
efektivita a udržitelnost.

Bezpečně 
Tato kazeta poskytuje ochranu; Váš koncentrát 
zůstává v bezpečí; únik není možný, i když 
je odstraněn šroubovací uzávěr. To zaručuje 
speciální ventil. Otevírá se pouze v okamžiku, 
kdy kartuše zapadne na své místo v dávkova-
cím zařízení.
Záměna výrobků? Chybové hlášení. Tomu za-
brání RFID čip. Je tedy potřeba použít správný 
koncentrát se správným RFID čipem; teprve 
poté se dávkovač rozběhne.

Vypočitatelné
integral 2GO HsM dávkuje naprosto bez kolísá-
ní, díky čemuž je tento systém tak výjimečný. 
Vysoce výkonná pumpička funguje jako švý-
carské hodinky. To znamená, že dávka je vždy 
absolutně přesná.  Kazetu kupujete s vědomím, 
kolik čističe za své peníze dostanete.

Méně je více
Tři koncentráty stačí k pokrytí 90 procent Vaší 
potřeby objektové hygieny. K tomu se přidají 
čtyři další, to dělá celkem sedm čističů. Díky 
nim vyhoví integral 2GO HsM všem požadav-
kům, aniž by jediný z nich zůstal nesplněný.

Jednoduché
Piktogramy překonají jakoukoli jazykovou barié-
ru. Práci navíc zjednodušuje systém barevného 
kódování. Červený je tak například sanitární 
čistič: červený je jeho štítek, červený je jeho 
silný koncentrát, červený je i hotový
aplikační roztok.

Efektivní
Čistič vzniká na místě, kde ho přímo „vyrobí“ 
dávkovací zařízení. Nikdo nemusí nosit těžké 
kanystry ze skladu. Ve skladu i v nákladovém 
prostoru tak zůstává dostatek místa: po kole-
jích, silnicích a v letadlech se přepravuje o 80 
procent méně vody. Odpovídajícím způsobem 
dochází ke snížení emisí CO₂.

Full Service
Jakékoli obavy o techniku s tímto balíčkem 
odpadají: Hagleitner proaktivně provádí údržbu 
zařízení, kdykoli je to nutné; sám dávkovač si o 
to řekne. Technická kontrola se provádí jednou 
ročně a Hagleitner v případě potřeby kdykoliv 
vymění opotřebené díly.



Digitální úklid budov 
Vaše data – Vaše přidaná hodnota.

Nastavení, správa a monitorování zařízení – to vše snad-
no a rychle prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu.

 · Po ruce máte údaje o datech 
dávkovače a také informace o stavu 
naplnění a servisních požadavcích

 · Provádějte nastavení zařízení 
individuálně a podle svých potřeb

 · Všechna Vaše v minulosti shromážděná data 
jsou Vám k dispozici pro detailní vyhodno-
cování, což Vám umožní efektivně plánovat 
využívání zdrojů. 

Údaje o datech dávkovače a mnoho dalšího 
získáte na hsm.hygieneportal.com

Aplikace Hagleitner360
Kontrola nad úklidem Vašich budov

Webový portál HsM
Všechna data – k dispozici vždy a všude

Aplikace scanME
Aplikace Hagleitner scanME –
Váš digitální hygienický poradce

integral 2GO HsM

Chytrý telefon/Gateway

Proveďte nastavení zařízení 
prostřednictvím aplikace

Data přístroje 
v reálném čase

 · Zhotovit statistiky spotřeby 
 · Zaznamenat stav náplně a stav 

čerpadla jedním pohledem

Aplikace Hagleitner360 Webový portál HsM



sanitary 2GO 
2 × 2,6  l č. výr. 4410200619

 · Sanitární čisticí prostředek
 · Pro každodenní údržbové čištění
 · Pro zářivý vysoký lesk a dlouhotrvající čistotu
 · Ideální na čištění ve vlhkých prostorech (např. toalet, umyvadel, 

obkladů, armatur) 
 · Optimální k napouštění povlaků ke stírání a safetyWIPES předem  

(i.h.s. systém)
 · Lze aplikovat strojově i manuálně
 · Šíří svěží ovocnou citronovou vůni

sanitaryDES 2GO 
2 × 2,6  l č. výr. 4410300619

 · Dezinfekční sanitární čisticí prostředek
 · K dennímu údržbovému čištění na bázi přírodní kyseliny mléčné s 

3násobným působením: Výrobek čistí, odstraňuje vodní kámen a 
dezinfikuje v jediném kroku

 · Univerzálně použitelný v sanitární oblasti i prostorách wellness
 · Optimální k napouštění povlaků ke stírání a safetyWIPES předem  

(i.h.s. systém)
 · Lze aplikovat strojově i manuálně
 · Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní
 · Příjemná květinová vůně



active 2GO 
2 × 2,6 l č. výr. 4410200719

 · Kuchyňský čistič
 · Alkalický, pro každodenní údržbové čištění
 · Vysoká schopnost rozpouštění tuku
 · Ideální na čištění všech kuchyňských povrchů (např. 

pracovních ploch, digestoří, inventářů, podlahových ploch) 
 · Lze aplikovat strojově i manuálně
 · Svěží citrusová vůně

hygienicDES 2GO 
2 × 2,6  l č. výr. 4410300419

 · Dezinfekční čistič povrchů
 · Zvlášť vhodný pro citlivé povrchy
 · Univerzálně použitelný v prostorách wellness a zdravotnictví
 · Optimální k napouštění povlaků ke stírání a safetyWIPES předem  

(i.h.s. systém)
 · Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní
 · Posouzen a certifikován podle ÖGHMP/VAH



power 2GO 
2 × 2,6  l č. výr. 4410300519

 · Čisticí prostředek pro běžné mytí podlahy 
 · Bez tenzidů, pro bezpečnostní dlaždice v kuchyních, oblastech 

wellness a sanity
 · Optimální k napouštění povlaků ke stírání předem (i.h.s. systém)
 · Lze aplikovat strojově i manuálně
 · Pro čistotu až do hloubky pórů

allround 2GO 
2 ×  2,6  l č. výr. 4410200919

 · Univerzální čisticí prostředek na sklo a další povrchy
 · S formulí proti otiskům prstů
 · Všestranně rozpouští mastnotu a nečistoty v budově
 · Ideální na čištění všech lesklých a hladkých povrchů 

(např. zrcadel, skel, inventářů) 
 · Optimální k napouštění safetyWIPES předem (i.h.s. systém)
 · Ručně aplikovatelné
 · Pro zářivý lesk a svěží květinovou vůni



na kazetu 
multiFILL

50 kg 
méně 
CO₂

floorstar 2GO 
2 × 2,6  l č. výr. 4410200819

 · Čisticí prostředek pro běžné mytí podlahy
 · S vynikajícími smáčecími vlastnostmi
 · Rychleschnoucí, rozpouští i silné nečistoty
 · Optimální k napouštění povlaků ke stírání předem (i.h.s. systém)
 · Lze aplikovat strojově i manuálně
 · Pro čistotu beze šmouh, s ovocnou pomerančovou vůni

Udržitelnost začíná tam, kde začnete šetřit zdroje. 
Hagleitner se již přes 15 let řídí následující filozofií: 
vyrábět koncentrované výrobky nejvyšší kvality, 
omezit transport vody na co nejmenší míru a tím 
chránit životní prostředí.

Z kazety multiFILL s 2,6 litru silného koncentrátu 
získáte až 1 300 litrů – tedy 1,3 tuny hotového 
čisticího roztoku.  

V přepočtu na 10 kilové kanystry pak mluvíme o 
130 plastových kanystrech, případně 2 600 plasto-
vých lahvích (500 ml), které by bylo nutné vyrobit, 
naplnit, přepravit, uskladnit a zlikvidovat. 

95 kg
méně 
plastu, 
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až



1

2 7
4

3

8

6

59

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Technologie nejvyšší úrovně
Efektivní, kompaktní, intuitivní.

Takto funguje čištění na jeden zátah: hygienické, 
efektivní, rychlé, nákladově efektivní a udržitelné. 

Během okamžiku
Rozevřít mop, setřít, hotovo. Jen jedna operace. 
Žádné namáčení. Žádné ždímání. Žádné vylívání. 
Žádné doplňování.

Bez tvorby choroboplodných zárodků
Nová místnost, nový mop. Nový povlak ke stírání 
nahradí ten použitý. Z jedné oblasti do druhé se 
tak nemohou dostat nečistoty ani choroboplodné 
zárodky.

Hospodárnost se snoubí s udržitelností
V běžném procesu stírání je potřeba 60 l na 500 m², 
6 l se systémem i.h.s. Desetina čisticího roztoku
znamená desetinu nákladů na vodu a desetinu 
nákladů na stočné. Efektivita a udržitelnost jdou 
ruku v ruce.

Transparentní
Vydávané množství, dávka, spotřeba, cyklus dopl-
ňování, servisní interval: Dávkovací zařízení samo 
poskytuje digitální informace. Takto lze plánovat 
budoucnost.

Zjistěte více o i.h.s. 
systém

havon PROFESSIONAL / MANUALintegral 2GO HsM

safetyMOP systém

230 V AC
max. 1 m

¾ palce
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

Ergonomický ve všech 

pracovních procesech

Zámek kazety
Tlačítko menu
Plnění v podobě lahve nebo velkoobjemové nádoby
Síla dávkování
Vydávané množství
Stav náplně kazety multiFILL
Zvolit vydávané množství/navigace v menu
Tlačítko Start pro plnění v podobě velkoobjemových nádob
Síťové a Bluetooth připojení

i.h.s. 
Systematické vytírání v jednom kroku

i.h.s.
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HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.

Komerční 465 
251 01 Nupaky
Tel. č.: +420 272 680 614 
Fax: +420 272 680 617
E-mail: praha@hagleitner.cz


