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15 min. 20 x safetyMOP

18 x safetyWIPES
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i.h.s. – Confortabil, cu sistem  
 ŞTERGEŢI, PUR ŞI SIMPLU – 
 IAR ÎN GĂLEATĂ NU RĂMÂNE NIMIC. 

C
od

 a
rt

.  
20

70
32

55
00

0

Se poate proceda şi altfel - inovator: mai 
igienic, mai confortabil şi mai rapid.

HAGLEITNER a inventat sistemul i.h.s. Și dacă ceva se învârte în cerc, 

atunci în trei paşi:

1. Luați un mop proaspăt umezit. Sau preferați o lavetă proaspăt  
umezită? Ștergeți ceea ce trebuie şters. Cu un singur mop, de  
exemplu, puteţi şterge până la 25 m² din suprafața pardoselii.

2. Aruncaţi apoi mopul şi laveta în sacul pentru mopuri folosite (fixat 
pe căruciorul pentru produsele de curățenie) – şi de acolo în maşina 
de spălat. Setaţi temperatura la 60° C. Utilizați detergentului potri-
vit, pentru spălare şi dezinfectare. Și astfel obțineți din nou mopuri şi  
lavete curate, proaspete.

3. Cum se procedează în continuare? Umpleți un recipient safetyBOX 
cu 6 l de soluție gata preparată de aparatul integral 2GO – pentru a 
curăța 500 m² de pardoseală. Aşezați în aceasta 20 de mopuri. Su-
plimentar, aşezați 18 lavete din microfibre într-un recipient safetyBOX 
SMALL. Turnaţi în recipient 1 l de soluție gata preparată. Apoi, lăsați-
le împreună să acționeze timp de 15 min. Iar cercul se închide:

4. Luați un mop proaspăt umezit. Sau preferați o lavetă proaspăt ume-
zită? Ștergeți ceea ce trebuie şters...

Cum funcționează?  
Cu ajutorul sistemului i.h.s:

i.  de la integral 2GO: 
Agentul de curățare este foarte concentrat. Tehnica precisă de doza-
re amestecă detergentul cu apă, la fața locului. Astfel, obțineți până la 
1.300 l de soluție igienică gata preparată dintr-un singur cartuş de 2,6 
l. Pentru o suprafață de curățare de până la 108.333 m2 – fără să fie 
nevoie să aveți la dispoziție un mare spațiu pentru depozitare.

h. de la havon: 
Dacă este utilizat detergentul potrivit, mopurile şi lavetele sunt curate 
atunci când sunt scoase din cuva maşinii de spălat: igienice şi dezin-
fectate. Funţionează atât cu detergent praf, cât şi cu detergenţi lichizi. 
Sistemul havonPROFESSIONAL pompează automat detergenţii lichizi în 
maşina de spălat - fără ca dumneavoastră să dozaţi manual.

s. de la safetyMOP: 
Îndelung să trăiască mopul! Și laveta din microfibră! Detergentul  
potrivit vă protejează produsele textile. Și îndelung să trăiască cel care 
curăţă! Căci mopul se fixează şi se îndepărtează de pe suport – fără a fi 
nevoie să vă aplecați.

Sunteți epuizat? Simplu 
în utilizare.

ŞTERGEŢI, PUR ŞI 
SIMPLU, PROBLEMA

Înmuiați? Stoarceți? Ștergeți?  
O singură ştergere este suficient. 
Murdăria şi germenii patogeni aterizează în sacul pentru mopuri murdare, ataşat caruciorului de 
curăţenie, iar de acolo în maşina de spălat - fără a fi transmise mai departe. Pentru confort deplin – 
cu ajutorul sistemului i.h.s.

Înmuiați. Stoarceți. Ștergeți.  
Timpul vi se scurge printre degete. Însă nu este niciodată cu adevărat 
curat. Vă învârtiți în cerc – cu cele două găleți?

6 litri

1 litru

Clic!
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Avantajele dumneavoastră  
dintr-o privire:

i.h.s.

Alegeţi -
adaptat nevoilor dumneavoastră

+  Performanță clară  – inclusiv în cifre 
• 30% economie de timp: în comparație cu procedurile tradiționale de curățare 

precum sistemul cu două găleți dotat cu presă sau procedura de ştergere în 
două etape.

• Dozare exactă: consum mai mic, costuri mai mici.

• 2,6 l de soluție concentrată de curățare acoperă o suprafață de pardoseală de 
până la 108.333 m2 

• Cu acest sistem economisiţi per total 40% din costurile de curăţenie. 

+  0 % transmitere a germenilor, 100 % igienă
• Fiecare cameră cu mopul ei, fiecare cameră cu laveta sa de microfibră – iar apoi 

în maşina de spălat. Unde e locul lor. Fără transmitere de germeni patogeni.

• Întotdeauna proaspăt, peste tot proaspăt: Murdăria nu se împrăştie. Mai mult, 
aceasta părăseşte camera în sacul pentru mopuri folosite, iar apoi ajunge în 
maşina de spălat.

• Eficacitate testată: Dezinfectantul de suprafețe corespunde normelor ÖGHMP şi 
VAH. Precum şi întreaga procedură de spălare a materialelor textile.

+ Utilizare simplă – și sigură 

• Fără a căra canistre grele: detergentul ajunge în casă în formă foarte concentrată.

• Fără stoarcere epuizantă: fiecare cameră cu materialele sale de ştergere. 

• Fixarea mopului fără aplecare - la fel şi detaşarea lui

• Lăsaţi-vă orientaţi de cele patru culori - atât la mopuri, cât şi la lavete

+  Ecologic și sustenabil
• Volum concentrat de transport, depozitare şi ambalare – mulțumită produselor 

concentrate.

• Fără detergenţi risipiţi - fără apă risipită

• Procedură de spălare protectoare la doar 60° C: Economiseşte energie şi garan-
tează o durată lungă de viață pentru mopuri şi lavete. Iar acestea sunt realizate 
din microfibră de înaltă calitate – pentru a garanta cel mai bun rezultat cu doar 
foarte puţin detergent.

+  Cercul se închide
• Autoprotejat: toate componentele provin dintr-o singură sursă.

• Este suficientă o instruire scurtă – şi toate sunt deja clare în minte.

• Permiteți-ne să garantăm pentru standardul dumneavoastră de igienă. 

Dacă vă înlocuiți sistemul  
actual, investiția se  

amortizează deja într-un an.

ECONOMISIȚI 

 40% 
DIN COSTURILE DUMNEAVOASTRĂ DE CURĂȚENIE!

allround 2GO
Detergent pt. sticlă şi 

alte suprafeţe

floorstar 2GO
Detergent neutru pt. 
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hygienicDES 2GO
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sanitary 2GO
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acid

havon DES 60
Detergent praf

havon PERFECT
Detergent praf

havon CALC
Decalcifiant

havon PROFESSIONAL
Dozare automată a 

detergenţilor
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30 % economie de timp 
100 % igienă
0 % transfer germeni

Ergonomic în toate 
procesele

safety MOP System

safetyTROLLEY 
BASIC S2

safetyTROLLEY 
ALLROUND S2 safetyTROLLEY 

ROOM

safetyTROLLEY 
ALLROUND T3

safetySPRAYER

safetyWIPES

safetyMOP

safetyMOP POWER 

safetyMOP PARKETT


