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15 min. 20 x safetyMOP
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1

3

2

4 5

6 7

.

HAGLEITNER HYGIENE  
ČESKO s.r.o.
251 01 Říčany 
Nupaky 465  

Tel. +420 272 680614 
Fax +420 272 680617 
praha@hagleitner.cz

i.h.s. – pohodlně se systémem  
 JEDNODUŠE SETŘÍT – 
 A NIC NENÍ V KBELÍKU.  
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Jde to také jinak – inovativně: 
hygieničtěji, pohodlněji a rychleji.

Neboť HAGLEITNER vymyslel i.h.s.-systém. A jestli se v kruhu něco děje, 

pak trojí:

1. Vezměte si nový čerstvě navlhčený mop. Nebo raději nově navl-
hčenou utěrku? Setřete, co je potřeba setřít. Jediný mop například 
zvládne až 25 m2 podlahy.

2. Vyhoďte pak mop a utěrku do odkládacího pytle (na úklidovém vo-
zíku) a odtud do pračky: teplotu nastavit na 60°C. Použít správné 
základní složky pracího prostředku. Prát dezinfekčně.  A z toho vy-
jdou nové čisté mopy a utěrky.

3. Jak je to dále? Naplňte safetyBOX 6 l namáčecího roztoku, abyste 
uklidili 500 m2 podlahy. Vložte 20 mopů. Navíc vložte 18 utěrek z mi-
krovlákna do safetyBOXu small. Naplňte ho 1 l namáčecího roztoku. 
Nechte tomu všemu pak 15 minut dobu působení. A kruh se uzavírá:

4. Vezměte si nově navlhčený mop. Nebo máte raději nově navlhčenou 
utěrku? Setřete, co je potřeba setřít… 

Jak to funguje?  
S i.h.s.-systémem:

i.  jako integral 2GO: 
Úklidový prostředek je vysoce koncentrovaný. Přesná dávkovací techni-
ka přimíchá vodu na místě. Tak se získá až 1.300 l hotového namáčecího 
roztoku z jedné jediné 2,6litrové patrony. Pro až 108.333 m2 úklidové 
plochy aniž byste museli mít k dispozici hodně skladového prostoru.

h. jako havon: 
správné základní složky pracího prostředku nechají přijít mopy a utěrky 
čisté z bubnu: hygienicky dezinfikovány. Mimochodem: znáte havon 
PROFESSIONAL? Váš prací prostředek se pumpuje přímo do pračky – 
aniž byste sami museli dávkovat.

s. jako safetyMOP: 
Ať dlouho žije stírací mop. Ať dlouho žije utěrka z mikrovlákna. Správné 
základní složky pracího prostředku šetří Vaše textilie. Ať dlouho žije, kdo 
uklízí. Váš stírací mop se zamkne v držáku a opět ho také opustí – aniž 
byste se museli sehnout.

Vyčerpaní? Jednoduché 
použití.

PROBLÉM JEDNODUŠE 
SETŘÍT PRYČ

Namočit? Vyždímat? Setřít? 
Jednou setřít, to stačí. 
Špína a choroboplodné zárodky přistanou v odhazovacím pytli na úklidovém vozíku – bez přenosu.  
Proto docela pohodlně – s i.h.s.-systémem.

Namočit. Vyždímat. Utřít.  
Čas vám utíká přes hadry. Ale čisto není nikdy. 
Točíte se v kruhu – se dvěma kbelíky?

6 Liter

1 Liter

KLICK!
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Vaše výhody 
na první pohled:

i.h.s.

Vyberte si -
v souladu s Vašimi potřebami

+  Čistý výkon – také v číslech 
• 30procentní úspora času: ve srovnání s tradičním úklidovým postupem jako 

2kbelíkový systém s lisem nebo 2stupňový vytíracím postupem

• Přesné dávkování: menší spotřeba, menší náklady

• 2,6litrový čisticí koncentrát obstará až 108.333 m2 podlahové plochy

• Celkem 40 procent ročních úspor v úklidu

+  0 % přenos choroboplodných zárodků, 100 % hygiena

• Každý prostor svůj stírací mop, každý prostor svoji utěrku z mikrovlákna – a 
pak s tím jednoduše do pračky. Kam oba patří. Bez přenosu choroboplodných 
zárodků

• Vždy svěží, všude svěží: nečistota se neroznáší. Spíše opouští místnost v odha-
zovacím pytli na úklidovém vozíku

• Testovaná účinnost: dezinfekční prostředek na povrchy je zalistován u ÖGHMP 
a VAH. Jako veškeré postupy praní textilu

+ Jednoduše k použití – a bezpečně 

• Žádné náročné vláčení: čisticí prostředek přijde vysoce koncentrovaný do domu 

• Žádné vyčerpávající ždímání: každý prostor má svůj vytírací potah

• Mop bez ohýbání napnout  - a zase odepnout

• Nechte se vést 4 barvami – u mopů a utěrek

+  Šetrný k životnímu prostředí a trvanlivý
• Koncentrovaný transportní, skladový a objem balení – díky koncentrovanému 

produktu

• Žádná zbytečná úklidová flotila – žádná zbytečná voda

• Šetrný prací postup při jen 60 °C: šetří energii a garantuje dlouhou životnost 
– pro vytírací mopy a utěrky z vláken. Mimochodem: tyto textilie jsou z vysoce 
jakostního mikrovlákna – aby se zajistil co nejlepší výsledek s malým množstvím 
čisticího prostředku. 

+  Kruh se uzavírá
• Bezchybnost: Veškeré komponenty pochází od jednoho dodavatele

• Stačí krátké zaškolení a jsou už všichni v obraze

• Nechte nás ručit za Váš hygienický standard

Když vyměníte svůj aktuální 
systém, vyplatí se Vám in-

vestice již za jeden rok.

UŠETŘETE SI 

 40% 
SVÝCH ÚKLIDOVÝCH NÁKLADŮ!
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30 % úspora času
100 % hygiena
0 % přenos choroboplodných zárodků

Ergonomický ve všech  
pracovních procesech
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