
www.hagleitner.com

15 min. 20 x safetyMOP

18 x safetyWIPES
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Potok pri Komendi 13
1218 Komenda

Tel. +386 (0)1 8343468 
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i.h.s. – udobno s sistemom  
 PREPROSTO BRISANJE – 
 IN NIČ NE GRE NAROBE.  
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Gre tudi drugače – inovativno: 
bolj higienično, udobneje in hitreje.

Ker si je HAGLEITNER izmislil i.h.s.- sistem. In če se tukaj kaj vrti v krogu, 

potem so to tri stvari: 

1. Vzemite svež, vlažni mop. Ali vam je sveža, vlažna krpa ljubša? Ob-
rišite, kar imate za obrisati. En mop npr. lahko obriše 25 m2 talnih 
površin. 

2. Potem odložite mop in krpo v vrečo za umazane krpe (pritrjeno na 
čistilnem vozičku) in od tam naprej v pralni stroj. Temperaturo nasta-
vite na 60° C. Uporabite pravo pralno sredstvo. Perite z razkuževan-
jem. In ponovno boste dobili sveže, čiste mope in krpe. 

3. Kako gre naprej? Napolnite safetyBOX s 6 l namakalne raztopine, da 
bi počistili 50 m2 talnih površin. V raztopino položite  20 mopov. Poleg 
tega položite 18 mikro krp v safetyBOX small. Le to napolnite z 1l 
namakalne raztopine. Vse skupaj pustite učinkovati 15 minut. In krog 
se zaključi. 

4. Vzemite svež, vlažni mop. Ali vam je sveža, vlažna krpa ljubša? Ob-
rišite kar je za obrisati….

Kako to poteka? 
Z i.h.s.- sistemom:

i.  kot integral 2GO: 
Čistilno sredstvo je visoko koncentrirano. Natančna dozirna tehnika 
meša vodo na kraju samem. Tako nastane do 1.300 litrov pripravlje-
ne raztopine iz ene same 2,6 l kartuše. Za do 108.333 m2 površine za 
čiščenje, brez tega da bi bilo potrebno imeti na razpolago veliko prostora 
za shranjevanje. 

h. kot havon: 
Pravi gradniki pralnega sredstva poskrbijo za to, da mopi in krpe pridejo 
čisti iz pralnega stroja, tudi higienično razkuženi. Poleg tega. Ali poznate  
havon PROFESSIONAL? Vaše pralno sredstvo bo črpano neposredno v 
pralni stroj, brez tega, da bi morali sami dozirati. 

s. kot safetyMOP: 
Naj mop za brisanje dolgo živi. Naj mikro krpa dolgo živi. Pravilno izbrano 
pralno sredstvo je pazljivo do vašega tekstila. In naj dolgo živi, kdor čisti: 
vaš mop za brisanje se prime držala in tega zapusti, brez da bi se morali 
sklanjati. 

Izžeto? Enostavna 
uporaba.

PROBLEM  
ENOSTAVNO OBRIŠITE

Namočiti? Ožeti? Obrisati?  
Enkrat obrisati je popolnoma dovolj. 
Umazanija in klice pristanejo v vreči za umazane krpe, ki je pritrjena na voziček za čiščenje – brez prenašanja. 
Za to pa popolnoma udobno – z i.h.s.

Namočiti. Ožeti. Obrisati. 
Čas teče. Ampak zares čisto ne bo nikoli. 
Vrtite se v krogu – z dvema vedroma?

6 litrov

1 liter

KLICK!
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Vaše prednosti  
na prvi pogled:

i.h.s.

Izberite sami  -
prilagojeno vašim potrebam

+  Popolni rezultat – tudi po številkah 
• 30 odstotkov prihranka časa: v primerjavi z običajnimi postopki čiščenja, kot je 

sistem dveh veder s prešo ali dvostopenjskim postopkom brisanja.

• Natančno doziranje: nižja poraba, nižji stroški.

• 2,6 l koncentrata za čiščenje poskrbi za do 108.333 m2 talne površine.

• Vsaj 40 odstotkov letnih prihrankov pri čiščenju. 

+  0 % prenosa klic, 100 % higiena
• Vsakemu prostoru svoj mop za brisanje, vsakemu prostoru svojo krpo iz mi-

kro tkanine in zatem enostavno s tem v pralni stroj. Kamor spada oboje. Brez 
prenašanja klic.

• Zmeraj, vsepovsod sveže: umazanija se ne prenaša. Predvsem pa zapusti sobo 
v vreči za umazane krpe na vozičku za čiščenje. 

• Preizkušena učinkovitost: Razkuževalno sredstvo za površine je na seznamu pri 
ÖGHMP in VAH. Kot tudi celotni pralni postopek za tekstil. 

+ Enostavna uporaba – in varna uporaba 

• Brez težavnega nošenja: Čistilo je dostavljeno visoko koncentrirano. 

• Brez ožemanja, ki bi vam jemalo moči. Vsaki sobi svojo  krpo. 

• Mop namestite brez sklanjanja in ga snemite brez sklanjanja.

• Naj vas vodijo barve – pri mopih in krpah.

+  Okolju prijazno in trajnostno
• Koncentriran transport, skladišče in obseg embalaže, zaradi koncentriranih iz-

delkov.

• Ni potratne pralne vode – ni zapravljanja pri vodi.

• Pazljiv postopek pranja pri le  60° C: Prihrani energijo in zagotavlja dolgo življenjs-
ko dobo – za mop za brisanje in krpe. Poleg tega je ta tekstil iz visoko kakovostne 
mikro tkanine, da bi z malo čistilnimi sredstvi dobili najboljši rezultat. 

+  Krog se zaključi
• Brez napak: vse komponente so nastale na enem mestu. 

• Kratko šolanje je dovolj – in že vsi vse znajo.

• Mi jamčimo za vaš higienski standard. 

Če boste zamenjali svoj trenut-
ni sistem, se bo vaša 

investicija obrestovala že v 
enem letu. 

PRIHRANITE 

 40% 
PRI STROŠKIH ČIŠČENJA! 

allround 2GO
Čistilo za površine  

in steklo

floorstar 2GO
Nevtralno

čistilo za tla

hygienicDES 2GO
Nevtralno čistilo za 
razkuževanje po-

vršin

active 2GO
Kuhinjski  

razmaščevalec
power 2GO

Alkalno
čistilo za tla

sanitary 2GO
Kislo sanitarno 

čistilo

havon DES 60
Pralno sredstvo

havon PERFECT
Pralno sredstvo

havon CALC
Odstranjevalec  
vodnega kamna

havon PROFESSIONAL
Popolnoma avtomatič-
no doziranje pralnega 

sredstva

Modularni 
sistemi čistilnih vozičkov
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Koncentriran, trajnostna 
čistilna sredstva, natančno dozirana

N
ežno

 čiščenje in  
razkuževanje tekstila za 

čiščenje

30 % prihranka časa
100 % higiena
0 % prenosa klic

Ergonomično pri vseh 
delovnih procesih

safety MOP sistem

safetyTROLLEY 
BASIC S2

safetyTROLLEY 
ALLROUND S2 safetyTROLLEY 

ROOM

safetyTROLLEY 
ALLROUND T3

safetySPRAYER

safetyWIPES

safetyMOP

safetyMOP POWER 

safetyMOP PARKETT


