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integral 2GO - Най-прецизният  
дозатор в своя клас!
От 15 години, HAGLEITNER се ръководи от следните принципи: производство на концентрирани продукти
с най-високо качество, свеждане до минимум на скъпия транспорт на вода, при същевременно щадене на
околната среда. Опитът в областта и непрекъснатото усъвършенстване на новаторски рецепти съвместно 
с технология за дозиране, създават интелигентната система за почистване integral 2GO. Точно дозиране на 
почистващите препарати, вече смесени с необходимото количествовода. Ready 2GO.

Опростен
Работата чрез сензорния дисплей на 
устройството е проста, интуитивна 
и езиково неутрална. Оперативните 
грешки са практически елиминирани.

Спестяващ място
Седемте продукта спестяват много 
място за съхранение. Това е не само 
практично, но и подредено.



integral 2GO - Най-прецизният  
дозатор в своя клас!

Силно концентрирани с уникален 
дизайн и най-съвременна 
технология, съвършено 
пропорционални.  
Вашите ползи в един поглед.

Икономичност
Предозирането и недозирането на препарати е нещо от 
миналото. Независимо дали пълните бутилки, кофи или 
машини за почистване, готовия разтвор е винаги прецизно 
дозиран. Изключено е произволно дозиране. С интеграл 2GO 
имате контрол на разходите.

Сигурност
Дозиращото устройство  интеграл 2GO трябва да бъде 
заредено с подходящ 2,6 л multiFILL патрон. Объркването 
на продукта се изключва от RFID технологията. За вас, това 
означава просто боравене и безопасност при ежедневната ви 
работа. Покрива стандарт EN1717 за зашита на питейната вода 
тъй като няма вероятност, посредством обратно засмукване, 
да попадне химикал обратно в източника на питейна вода. 

Безгрижност
Винаги готов за употреба, защото не е необходим техник за 
извършване на поддръжка. Просто сканирайте QR кода на 
дисплея и ще можете да идентифицирате съобщението.

Ефикасност
С 7те продукта можете да почистите и дезинфекцирате всички 
зони. С отлична връзка между цена и качество. От multiFILL 
патроните могат да бъдат произведени до 1300 л готов 
разтвор за приложение.
 

Съгласуваност
интеграл 2GO като част от иновативната система за 
почистване i.h.s, работеща в  
едноетапен процес на избърсване  
с предварително накиснат текстил.

Към i.h.s. СИСТЕМА



sanitary 2GO
2 x 2,6 l Арт.№ 4410200619

Разтварящ котлен камък
препарат за почистване на
санитарни помещения
• Мощен, киселинен почистващ препарат, 

осигуряващ водонепроницаем блясък
• За помещения, например на тоалетни, 

умивалници, плочки, смесителни батерии
• За машинно и ръчно приложение
• Идеален за напълване на кофите за моповете 

(i.h.s. система) 
• Свеж плодов аромат на лимон

sanitaryDES 2GO
2 x 2,6 l Арт.№ 4410300619

Дезинфекциращ санитарен 
препарат  
• Дезинфекциращ, санитарен, почистващ препарат за 

ежедневно поддържащо почистване на основата на 
естествена млечна киселина с трикратен ефект: почиства, 
премахва варовик и дезинфекцира само в една стъпка

• Подсигурява сигурност срещу предаване от болести след 5 
минутно време на експозиция

• За машинно и ръчно приложение
• Идеален за дезинфекциране и почистване на санитарни и 

уелнес съоръжения в хотелиерството и гастрономията, както 
и в  здравеопазването

• Идеален за напълване на кофите за моповете (i.h.s. 
система) 

• Тестван и сертифициран съгласно ÖGHMP / VAH
• Приятен свеж, морски аромат



hygienicDES 2GO
2 x 2,6 l Арт.№ 4410300419

Неутрален дезинфектант за
повърхности 

• Универсално приложим повърхностен дезинфектант
• За универсално приложение при преработка на хранителни 

продукти, в хотелиерството и ресторантьорството, в 
областта на здравеопазването и социалните грижи

• За ръчно приложение
• Идеален за напълване на кофите за моповете (i.h.s. 

система) 
• С неутрален мирис, непредизвикващ дразнене, подходящ 

и за чувствителни повърхности
• Широк микрологичен спектър на действие
• Тестван и сертифициран съгласно ÖGHMP / VAH

allround 2GO
2 x 2,6 l Арт.№ 4410200919

Силен препарат за почистване на 
стъкло и инвентар
• Разтварящ мазнини и замърсявания почистващ 

препарат за стъкло както и за универсално 
приложение, с формула против отпечатъци от пръсти

• За всички лъскави, гладки повърхности, например 
огледала, стъкло, инвентар, Мебели и обзавеждане

• За ръчно приложение
• Отличен с еко етикета на ЕС и австрийския знак за 

екологичност
• Свеж, цветен аромат



active 2GO
2 x 2,6 l Арт.№ 4410200719

Разтварящ мазнини препарат
за почистване на кухни
• Алкален почистващ препарат
• За цялата кухня, например работни повърхности, 

подове, оборудване 
• За машинно и ръчно приложение
• Отличен с еко етикета на ЕС и австрийския знак за 

екологичност
• Свеж цитрусов аромат

floorstar 2GO
2 x 2,6 l Арт.№ 4410200819

Универсален почистващ
препарат за подове
• Съхне бързо и разтваря лесно замърсявания
• За машинно и ръчно приложение
• Идеален за напълване на кофите за моповете (i.h.s. 

система) 
• Свеж портокалов аромат



power 2GO
2 x 2,6 l Арт.№ 4410300519

Мощен почистващ препарат
за каменни и керамични
подове
• Леко алкален и почистващ порите специалист за 

неплъзгащи се плочки и настилки от порцеланова 
каменна керамика

• За неплъзгащи се плочки в кухни, санитарни и уелнес 
помещения

• За машинно и ръчно приложение
• Идеален за напълване на кофите за моповете (i.h.s. 

система) 
• Плодово-портокалов аромат

С приложението scanME на HAGLEITNER, 
имате на разположение цялата информация 
за продукта.

Приложението HAGLEITNER
scanME:Вашият дигитален
консултант по хигиена.

Просто сканирайте баркода от продукта  
или брошурата и получете цялата  
информация за продукта и го поръчайте  
сега

scanME спестява време и хартия

scanME също и на вашия език - 
16 налични езика

КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО  
(DOWNLOAD)
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ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД 
1592 София, бул. Христофор 
Колумб 70
Телефон +359 (0)2 963 29 01  
Факс +359 (0)2 963 05 86 
sofia@hagleitner.bg

Бутон Меню
Дозиране на малки или големи 
опаковки

Настройка количество за дозиране

Степен на дозиране

Ниво на напълване на патрона multiFILL

Блокировка на патрона 
(отворен/затворен)

Старт на дозирането „GO“ за големи 
количества

Бутони за настройка на дозираното
количество/навигация в менюто

3/4 цола
макс. 5 bar  
мин. 5° C  макс. 40° C,
макс. 3 м

230 V AC
макс. 1 м

Трябва да имате

АКСЕСОАРИ / РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДОЗАТОРИ 
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!

Арт.№ 4410100650integral 2GO
Електронно дозиращо устройство за концентрат integral 2GO

Монтажен комплект integral 2GO

Захранващ блок за електрозахранване на серийно монтирани 
дозатори integral 2GO

Адаптор за външен монтаж

Адаптор за вграждане

1,5 м удължител за кабел

Ергономични системни бутилки с обем 0,5 л. за 
зареждане и преливане на почистващи препарати

Арт.№ 4410100800integral 2START

Арт.№ 4111204700

Арт.№ 4450702900

powerPACK BOX

refillBOTTLE

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

НАЙ-ВИСОКО НИВО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Арт.№ 4111202400powerPACK ex

Арт.№ 4111203100powerPACK in

Арт.№ 4111206500powerPACK EXTENSION


