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15 min. 20 x safetyMOP

18 x safetyWIPES
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HAGLEITNER HYGIENE  
MAGYARORSZÁG Kft.
Juharfa u. 20.
9027 Győr

Tel. +36 96 512-400 
Fax +36 96 517-831 
gyor@hagleitner.hu

i.h.s. – Kényelem rendszerrel  
 CSAK FELMOSNI KELL – 
 ÉS SEMMI SINCS VÖDÖRBEN. 
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Másképp is megy – innovatívan: 
higiénikusan, kényelmesen és gyorsan.

Mivel a HAGLEITNER feltalálta az i.h.s.-rendszert. És ha már valami körfor-

gásban megy, akkor háromszorosan is: 

1. Vegyen egy friss-nedves mopot. Vagy inkább egy friss-nedves 
kendőt? Mossa fel, amit fel kell mosni. Egyetlen mop például kb.  
25 m2 padlófelülethez elegendő. 

2. Dobja a mopot vagy kendőt a szennyesruha-tárolóba (a takarító- 
kocsin) – és innét majd a mosógépbe. Állítsa be 60° C hőmérsékletre. 
Alkalmazza a megfelelő mosószert. Állítsa fertőtlenítő mosásra. És 
készen már friss-tiszta moppok és kendők jönnek.

3. Hogy van tovább? Töltsön meg egy safetyBOX-ot 6 l áztató oldat-
tal – hogy 500 m2 padlót tudjon takarítani. Tegyen bele 20 mopot. 
Egy safetyBOX small -ba ezen kívül helyezzen el még 18 mikrofázer 
kendőt is. Töltse meg 1 l áztató oldattal. Aztán hagyja az egészet 15 
percen át hatni. És a kör bezárul:

4. Vegyen egy friss-nedves mopot. Vagy inkább egy friss-nedves 
kendőt? Mossa fel, amit fel kell mosni …

Miként működik ez?  
Az i.h.s.-rendszerrel

i.  mint  integral 2GO: 
a tisztítószer nagy koncentrációban. A precíz adagolástechnika a vizet 
a helyszínen keveri a tisztítószerhez. Így 1.300 l kész áztató oldat ké-
szíthető egyetlen 2,6 l-es patronból. Mindez 108.333 m2 takarítási felü-
lethez – anélkül, hogy Ön nagy raktározási teret kellene, hogy használjon. 

h. mint havon: 
a helyes mosószer segítségével a mop és a kendő tisztán hagyja el a 
mosógép dobját: higiénikusan-fertőtlenítve. Apropó: ismeri a havon 
PROFESSIONAL-t? A mosószer közvetlenül a mosógépbe van szivaty- 
tyúzva – anélkül, hogy Ön bármit is adagolna. 

s. mint safetyMOP: 
Éljen sokáig a felmosómop! Éljen sokáig a mikrofázer-kendő! A helyes 
mosószer megóvja a textíliáit. És éljen soká, aki ezt tisztává teszi: a fel-
mosómop a tartóba rögzíthető, és ugyanígy eltávolítható- anélkül, hogy 
Önnek görnyednie kellene. 

Teljesen kivan már? Egyszerű  
használat.

A PROBLÉMÁT EGY-
SZERŰEN MOSSA FEL

Mop belemerít? Kicsavar? Felmos?  
Egyszer felmos, és ez elég is. 
A kosz és a kórokozók a takarítókocsin, a szennyesben landolnak- keresztfertőzés elkerülésével. 
És mindez kényelmesen – az i.h.s.-rendszerrel.

Mop belemerít. Kicsavar. Felmos.  
Az idő rohan. De tisztaság nem lesz soha. 
Még egy kört fut – két vödörrel?

1 liter

6 liter

KLICK!
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Válasszon -
a szükségleteinek megfelelően

+  Tiszta megoldás – számokban is 
• 30 % időmegtakarítás: a hagyományos takarítási eljárásokhoz képest, mint pl. a 

kétvödrös rendszer facsaróval, vagy akár a kétfázisos felmosási eljárás.

• Pontos adagolás: kevesebb felhasználás, kevesebb költség.

• 2,6 l takarító-koncentrátum 108.333 m2 padlófelületre elegendő.

• Összességében 40 % éves takarítási költség-csökkentés.

+  0 % kórokozó-átvitel, 100 % higiénia
• Minden szobának saját felmosómop, minden szobának saját mikrofázer-kendő- 

majd aztán csak irány a mosógép. Ahova tartoznak. És mindez kórokozók-át-
vitele nélkül.

• Mindig friss, mindenhol friss: a kosz nem kenődik szét. Ehelyett a szobát a ta-
karítókocsi szennyeskukájában hagyja el. 

• Bevizsgált hatékonyság: a felületfertőtlenítő-szerek az ÖGHMP- VAH-és OTH 
által bevizsgáltak és listázottak. Mint az egész textil-mosási eljárás.

+  Egyszerű használni – és biztos 

• Nincs több nehézkes cipekedés: a tisztító nagy koncentrátumban érkezik a házhoz.  

• Nincs energiarabló facsarás: minden szobának megvan a saját felmosó mopja. 

• A mopot görnyedés nélkül tudja felhelyezni – és ismét levenni.

• Engedje meg, hogy vezesse a négy szín! – a mopoknál és kendőknél. 

+  Környezetbarát és fenntartható
• Koncentrált szállítási-, raktározás- és csomagolási mennyiség – köszönhetően a 

koncentrált termékeknek.

• Nincs felesleges takarítóeszköz – nincs felesleges víz.

• Kímélő mosási eljárás csak 60 °C-on: energiát spórol és garantált a hosszú élettartam 
– a felmosómopnak és a kendőknek is. Apropó: ezek a textíliák értékes mikrofázerből 
vannak- hogy kevés takarítószerrel a legjobb eredményt tudjuk biztosítani. 

+  A kör bezárul
• Hibabiztos: minden komponens egy kézből származik. 

• Egy rövid oktatás elegendő – és már mindenki képbe kerül.

• Engedje meg, hogy garantáluk Önnek a higiéniai standardot. 

Ha a meglévő rendszerét  
lecseréli, akkor a beruházás 

már egy éven belül  
megtérül.

SPÓROLJON 

 40%-ot 
A TAKARÍTÁSI KÖLTSÉGEKBŐL! 

allround 2GO
Felület-&  

Üvegtisztító

floorstar 2GO
Semleges

padlótisztító

hygienicDES 2GO
Semleges felület- 

fertőtlenítő

active 2GO
Zsíroldó konyhai 

tisztítószer
power 2GO

Lúgos
padlótisztító

sanitary 2GO
Savas

szanitertisztító

havon DES 60
Általános mosószer

havon PERFECT
Általános mosószer

havon CALC
Vízkőtelenítő

havon PROFESSIONAL
teljesen automata  

mosószer-adagolás

moduláris felépítésű  
takarítókocsi-rendszer
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koncentrált, fenntartható 
tisztítószer precízen adagolva

a takarításho
z használt 

textíliák kím
élő

 tisztítása-és 
fertő

tlenítése

30 % időmegtakarítás
100 % higiénia
0 % kórokozó-átvitel

Ergonomikus minden 
munkafolyamatban

safety MOP System

safetyTROLLEY 
BASIC S2

safetyTROLLEY 
ALLROUND S2 safetyTROLLEY 

ROOM

safetyTROLLEY 
ALLROUND T3

safetySPRAYER

safetyWIPES

safetyMOP

safetyMOP POWER 

safetyMOP PARKETT


