
Innovative Hygiene.

integral 2GO HsM  
Cel mai precis sistem de dozare digital din clasa sa



integral 2GO HsM  
Tehnică de dozare inteligentă.

Concentrate puternice de mare 
randament întâlnesc cel mai înalt 
nivel al tehnologiei. Digitalizarea se 
încadrează în concept. Din acestea 
rezultă eficiență și sustenabilitate.

Sigur 
Acest cartuș protejează; concentratul din el 
rămâne asigurat; o scurgere este exclusă, chiar 
și atunci când capacul cu filet este îndepărtat. 
Acest lucru este asigurat de către o supapă 
specială. Aceasta se deschide abia atunci când 
cartușul se înclichetează în dispozitivul de doza-
re. Încurcarea produselor? Afișaj eronat. Un cip 
RFID previne acest lucru în mod corespunzător. 
Concentratul corect are nevoie deci – să aibă 
cipul RFID corect; numai cu acesta începe 
dispenserul să funcționeze.

Se poate calcula
integral 2GO HsM dozează absolut fără nicio 
variație, și tocmai asta caracterizează acest 
sistem. Pompa de înalt randament lucrează la 
fel de precis ca un ceas elvețian. Asta înseam-
nă că doza corespunde întotdeauna perfect.  
Cumpărați un cartuș și știți cât detergent primiți 
pentru banii dumneavoastră.

Mai puțin înseamnă mai mult
Trei concentrate sunt suficiente pentru a 
acoperi 90 de procente din necesarul dum-
neavoastră privind igiena clădirii. La acestea 
se adaugă alte patru, asta însemnând în total 
șapte detergenți. Mulțumită acestora, integral 
2GO HsM satisface toate cerințele, fără a lăsa 
vreo solicitare nerezolvată.

Simplu
Pictogramele depășesc orice barieră lingvisti-
că. În plus, activitatea este simplificat printr-un 
sistem al culorilor. Roșu, de exemplu, se dez-
voltă detergentul sanitar: de culoare roșu este 
eticheta sa, de culoare roșu este concentratul 
său puternic, de culoare roșu este
soluția sa gata de utilizare.

Eficient
Detergentul este obținut la fața locului; dispo-
zitivul de dozare îl produce acolo direct. Nicio 
persoană nu mai trebuie să aducă din depozit 
canistre grele. În depozit rămâne destul loc, 
ca de altfel și în zona pentru mărfuri: pe calea 
ferată, pe căile rutiere și în avion se transportă 
mai puțin cu 80 de procente din cantitatea 
de apă. În mod corespunzător se micșorează 
emisiile de CO₂.

Full Service
Orice griji privind tehnologia devin inutile în 
cazul acestui pachet: Hagleitner întreține acest 
dispozitiv proactiv, oricând acest lucru este 
necesar; însuși dispenserul dă de știre în aceas-
tă privință. O dată pe an are loc o verificare 
tehnologică; în caz că este necesar, Hagleitner 
înlocuiește oricând piese de uzură.



Curățenia digitală a clădirilor 
Datele dumneavoastră – Valoarea dumneavoastră adăugată.

Setare, administrare și monitorizare dispozitive  – totul 
din încheietura mâinii prin intermediul smartphone-ului 
dumneavoastră.

 · Date dispenser importante, precum și 
informații privind nivelul de încărcare și 
necesarul de service sunt la îndemână

 · Efectuați setări de dispozitive în mod 
individual și corespunzător necesităților

 · Toate datele dumneavoastră colectate istoric 
vă stau la dispoziție pentru evaluări detaliate 
și vă permit să planificați resursele dumnea-
voastră în mod eficient. 

Datele de la dispenserele dumneavoastră și multe 
altele le obțineți pe hsm.hygieneportal.com

Aplicația Hagleitner360
Control asupra curățeniei clădirii dumneavoastră

Portalul web HsM
Toate datele – disponibile întotdeauna și peste tot

Aplicația scanME
Aplicația Hagleitner scanME –
Consilierul dumneavoastră digital
pentru igienă

integral 2GO HsM

Smartphone/gateway

Efectuarea setărilor dispozitivelor 
prin intermediul aplicației

Datele dispozitivului 
în timp real

 · Crearea statisticilor de consum 
 · Înregistrarea rapidă a nivelului de 

încărcare și a stării pompei

Aplicația Hagleitner360 Portalul web HsM



sanitary 2GO 
2 × 2,6  l Cod art. 4410200619

 · Detergent grup sanitar
 · Pentru curățenia de întreținere zilnică
 · Pentru un luciu profund strălucitor și curățenie care se păstrează 

mult timp
 · Ideal pentru curățenie în zona camerelor umede 

(de ex., pentru WC-uri, chiuvete pentru spălare; pentru gresie, armături) 
 · Optim pentru pre-înmuiere de mopuri și de safetyWIPES (i.h.s. sistem)
 · Utilizabil mecanizat și manual
 · Răspândește un parfum proaspăt fructat de lămâie

sanitaryDES 2GO 
2 × 2,6  l Cod art. 4410300619

 · Detergent dezinfectant pentru curățarea sanitară zilnică
 · Pentru curățenia de întreținere zilnică, pe bază de acid lactic natural cu 

acțiune triplă: produsul curăță, îndepărtează calcarul și dezinfectează 
într-o singură etapă de lucru

 · Utilizabil universal în zona sanitară și în cea pentru wellness
 · Optim pentru pre-înmuiere de mopuri și de safetyWIPES (i.h.s. sistem)
 · Utilizabil mecanizat și manual
 · Bactericid, levurocid, limitat virucid
 · Parfum floral plăcut



active 2GO 
2 × 2,6 l Cod art. 4410200719

 · Detergent bucătărie
 · Alcalin, pentru curățenia de întreținere zilnică
 · Putere ridicată de dizolvare a grăsimilor
 · Ideal pentru curățarea tuturor suprafețelor din bucătărie 

(de ex., suprafețe de lucru, hote, obiectele de inventar, pardoseli) 
 · Utilizabil mecanizat și manual
 · Aromă proaspătă de lămâie

hygienicDES 2GO 
2 × 2,6  l Cod art. 4410300419

 · Detergent pentru suprafețe dezinfectant
 · Adecvat în special pentru suprafețe delicate
 · Utilizabil universal în zona pentru wellness și în domeniul sănătății
 · Optim pentru pre-înmuiere de mopuri și de safetyWIPES (i.h.s. sistem)
 · Bactericid, levurocid, limitat virucid
 · Expertizat și certificat în conformitate cu ÖGHMP/VAH



power 2GO 
2 × 2,6  l Cod art. 4410300519

 · Detergent pentru întreținerea pardoselii 
 · Fără tenside, pentru gresia de siguranță din zona bucătăriei, 

din zona pentru wellness și din zona sanitară
 · Optim pentru pre-înmuiere de mopuri (i.h.s. sistem)
 · Utilizabil mecanizat și manual
 · Pentru o curățenie în profunzimea porilor

allround 2GO 
2 ×  2,6  l Cod art. 4410200919

 · Soluție de curățare a sticlei și universală
 · Anti-Fingerprint Formel - Formula Anti-Amprente
 · Îndepărtează în mod versatil grăsimea și murdăria din clădire
 · Ideal pentru curățarea tuturor suprafețelor lucioase și netede 

(de ex., oglinzi, sticlă, obiecte de inventar) 
 · Optim pentru pre-înmuiere de safetyWIPES (i.h.s. sistem)
 · Utilizabil manual
 · Pentru un luciu strălucitor și un parfum floral proaspăt



pentru
fiecare cartuș 
multiFILL

50 kg 
mai puțin 
CO₂

floorstar 2GO 
2 × 2,6  l Cod art. 4410200819

 · Detergent pentru întreținerea pardoselii
 · Cu proprietate deosebită de peliculizare
 · Se usucă repede și îndepărtează rapid mizeria
 · Optim pentru pre-înmuiere de mopuri (i.h.s. sistem)
 · Utilizabil mecanizat și manual
 · Pentru o curățenie fără dungi, cu aromă fructată de portocale

Sustenabilitatea începe acolo, unde se începe să 
se economisească resurse. De mai mult de 15 ani, 
Hagleitner urmează o filozofie: să fabrice produse 
concentrate de cea mai înaltă calitate, să reducă 
la minimum transportul de apă și prin aceasta să 
protejeze mediul înconjurător.

Dintr-un cartuș multiFILL care conține 2,6 litri de 
concentrat puternic produceți până la 1.300 litri 
– deci 1,3 tone de soluție de curățare gata 
de utilizare.  

Dacă se transformă cantitatea în canistre de 10 
kilograme, vorbim de 130 de canistre din material 
plastic – respectiv de 2.600 de sticle din material 
plastic (de 500 de ml), care ar trebui să fie fabrica-
te, umplute, transportate, depozitate și eliminat ca 
deșeu. 

95 kg
mai puțin
material
plastic, 
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Cel mai înalt nivel al tehnologiei
Productiv, compact, intuitiv.

Astfel se realizează curățenia într-o singură etapă 
de lucru: igienic, eficient, rapid, eficient economic și 
sustenabil. 

În cel mai scurt timp
Deschideți mopul, ștergeți, terminat. Este numai o 
etapă de lucru. Fără înmuiere. Fără stoarcere. 
Fără vărsare. Fără reumplere.

Fără răspândirea germenilor patogeni
Cameră nouă, mop nou. Mopul proaspăt îl o înlocu-
iește pe cel deja utilizat. Astfel nu ajung nici murdării 
și nici germeni dintr-o zonă în alta.

Ce este eficient economic se întâlnește cu ceea 
ce este sustenabil
60 l sunt necesari pentru 500 m² în procedeul de 
ștergere tradițional, 6 l utilizând i.h.s. A zecea parte 
din soluția de curățare înseamnă a zecea parte din 
cantitatea de apă și a zecea parte din costurile pentru 
canalizare. Eficiența și sustenabilitatea merg mână în 
mână.

Transparent
Porție, doză, consum, ciclu de reumplere, interval 
de service: dispozitivul de dozare transmite digital o 
autoinformare. Astfel se poate planifica viitorul.

Aflați mai mult despre 
i.h.s. sistem

havon PROFESSIONAL / MANUALintegral 2GO HsM

safetyMOP System

230 V AC
max. 1 m

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

Ergonomic în toate 

procesele

Aretare cartuș
Buton meniu
Umplere sticle sau recipiente mari
Concentrație
Porție
Nivel de încărcare al cartușului multiFILL
Selectați porția/navigare în meniu
Buton de pornire pentru umplerea de recipiente mari
Conexiune rețea și Bluetooth

i.h.s. 
Ștergeți cu sistem într-o singură 
etapă de lucru

i.h.s.
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HAGLEITNER HYGIENE ROMÂNIA SRL

077135 Mogoşoaia, jud. Ilfov, Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A
Tel: +40 21 3032160 
Fax: +40 21 3032161
E-Mail: bucuresti@hagleitner.ro


