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i.h.s. – удобно със система  
 ПРОСТО ИЗБЪРШЕТЕ –  
 И НИЩО НЕ ОТИВА В КОФАТА. 
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Също така е различно – иновативно: 
по-хигиенично, по-удобно и по-бързо. 

За това ХАГЛАЙТНЕР  са изобретили i.h.s.- Система. И когато се 
въртите в кръг – следвайте трите правила:
1. Вземете навлажнен моп. Или предпочитате навлажнена 

кърпа? Избършете, каквото има да се бърше. Един моп, 
например, покрива около 25 кв. метра подово пространство.

2. След това сложете мопа и кърпата в торбичката за 
почистване (на почистващата количка) и оттам в пералната 
машина: задайте температурата на 60 ° C. Използвайте 
правилните градивни елементи на почистващия препарат. 
Дезинфекцирайте. И извадете чисти мопове и кърпи.

3. Как става това? Напълнете  safetyBOX с 6 литра разтвор – за 
почистването на 500 кв. метра повърхност. Сложете 20 мопа 
вътре. Сложете и 18 микрофибърни кърпи в малък safetyBOX. 
Напълнете еднолитровия разтвор. Оставете ги да се накиснат 
около 15 минути. И кръгът се затваря:

4. Вземете навлажнен моп. Или предпочитате навлажнена 
кърпа? Избършете, каквото има да се бърше…

Как се случва това 
С i.h.s.- Системата 

i.  като  integral 2GO: 
Детергентът е силно концентриран. Точната технология на 
дозиране смесва водата на място. Това води до до 1.300 литра 
готов разтвор от един 2.6-литров патрон. За до 108,333 м2 

h. като havon: 
Правилните препарати за почистване позволяват моповете 
и кърпите да излизат чисти от барабана: хигиенично 
дезинфекцирани. Между другото: Знаете ли за PROFESSIONAL? 
Вашият препарат се изпомпва директно в машината - без да се 
налага да го дозирате сами.

s. като safetyMOP: 
Дълъг живот за мопа.Дълъг живот за микрофибърните кърпи. 
Правилните почистващи препарати предпазват тъканите: Мопът 
се изтисква в държача и се оставя отново – без да се навеждате.

Изцеждане? Лесно
приложение.

ПРОСТО ИЗБЪРШЕТЕ 
ПРОБЛЕМА

Като отначало? Изстисквам? Избърсвам?  
Избършете веднъж, това е достатъчно. 
Нечистотиите и микробите навлизат в торбата за отпадъци на почистващата количка - без да се пренасят. 
Това е доста удобно с i.h.s.- Системата 

Като отначало. Изстисквам. Избърсвам. 
Времето минава. Но никога не е наистина чисто. Въртите ли се в кръг 
- с двете кофи?

6 литра

1 литра

KLICK! 15 мин.
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Вашите предимства  
с един поглед:

i.h.s.

Изберете -
според Вашите нужди

+ Чисто изпълнение – дори и в цифри 
• 30% спестяване на време - в сравнение с традиционните методи 

за почистване, като например двукорпусната система с преса или 
двустепенния процес на изтриване

• Точна дозировка: по-малка консумация, по-ниска цена
• 2,6 л почистващ концентрат се използва за  108.333 кв. метра площ
• Сумарно се спестяват 40% от годишните разходи за почистване

+  0 % Предаване на микроби, 100 % Хигиена
• Всяка стая е с парцал, всяка стая - с микрофибърна кърпа - и след това 

просто в пералнята с нея. Където и двете принадлежат. Без трансфер 
на микроби

• Винаги свежа, свежест навсякъде: Прахът не се разпространява. По-
скоро той напуска стаята в торбата за отпадъци на почистващата количка

• Тествана ефикасност: Дезинфектантът за повърхности е включен в  
ÖGHMP- и VAH. Подобно на целия процес на пране на текстил

+  Лесен за използване – и безопасен 

• Няма неприятно теглене: Почистващият препарат е силно концентриран.
Без изстискване – избършете всяка стая.

• Освободете мопа без да го огъвате – и го махнете отново
• Оставете се да бъдете водени от четирите цвята – с моповете и кърпите

+  Екологични и устойчиви
• Концентриран обем на транспортиране, съхранение и опаковане – 

благодарение на концентрираните продукти
• Няма отпадъчна почистваща течност – няма загуба на вода
• Нежен процес на пране само при 60 градуса: спестява енергия и гарантира 

дълъг живот – за мопове и микрофибърни кърпи. Говорейки за тях, тези 
текстилни изделия са изработени от висококачествени микрофибърни 
влакна – за да осигурят най-добър резултат с малко препарат

+  Кръгът  се затваря
• Защита от повреда – Всички компоненти идват от един източник
• Кратко записване е достатъчно – и всички са в „картинката“
• Нека гарантираме вашите хигиенни стандарти!

Ако смените настоящата си 
система, инвестицията се 
изплаща за една година!

СПЕСТЕТЕ 

 40% 
ОТ РАЗХОДИТЕ СИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ!

allround 2GO
Препрат за почистване 

на гладки и стъклени 
повърхности

floorstar 2GO
неутрален препарат 

за почистване на 
подове

hygienicDES 2GO
Неутрален 

дезинфектант за
повърхности

active 2GO
Разтварящ мазнини 

препарат за 
почистване на кухни

power 2GO
алкален препарат за 

почистване на  
подовеsanitary 2GO

Киселинен препарат за 
санитарно почистване

havon DES 60
средство за 

изпиране

havon PERFECT
средство за изпиране

havon CALC
средство за 

омекотяване на вода

havon PROFESSIONAL
напълно автоматична
дозираща система за 

изпиране

Модулна система на
почистващите колички
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Концентриран, устойчив,
почистващият препарат е дозиран точно

Н
ежно почистване и

дезинф
екция на текстила

30 % Спестяване на време
100 % Хигиена
0 % Пренасяне на микроби

Ергономично във всички
работни потоци

safety MOP система.

safetyTROLLEY 
BASIC S2
почистваща 

количка

safetyTROLLEY 
ALLROUND S2

количка за 
почистване

safetyTROLLEY 
ROOM

количка за 
почистване

safetyTROLLEY 
ALLROUND T3 

количка за 
почистване

safetySPRAYER
сейфтиSPRAYER

safetyWIPES
универсални почистващи 

кърпи

safetyMOP
моп

safetyMOP POWER 
моп

safetyMOP PARKETT
моп


