integral 2GO

Nejpřesnější dávkovač ve své třídě!

integral 2GO - Nejpřesnější dávkovač
ve své třídě!
HAGLEITNER se již 15 let řídí jednou filozofií: Vyrábět koncentrované produkty v nejvyšší kvalitě, snížit na co nejnižší možnou
míru drahou přepravu vody a přitom chránit životní prostředí. Zkušenosti a trvalý další rozvoj průkopnických receptur společně
s technikou dávkování tvoří inteligentní čisticí systém integral 2GO.
Přesné dávkování čisticího prostředku, smíchaného s potřebným množstvím vody.
Ready 2GO.

Jednoduchý
Ovládání zařízení přes dotykový displej
je jednoduché, intuitivní a jazykově neutrální. Provozní chyby jsou prakticky vyloučeny.

Prostorově úsporný
Těchto sedm produktů šetří spoustu
úložného prostoru. Není to jen
praktické, ale také úpravené.

Výkonné silné koncentráty, jedinečný
design a nejvyšší technická úroveň s
perfektním dávkováním.
Vaše výhody na první pohled.
Ekonomický
Předávkování nebo poddávkování jsou minulostí. Ať už
plníte lahve, kbelíky nebo čisticí stroje, připravený aplikační roztok je vždy přesně nadávkován. Svévolné dávkování je vyloučeno. Díky integral 2GO máte náklady pod
kontrolou.

Spolehlivý
Dávkovací systém integral2GO se plní příslušnými 2,6litrovými multiFILL patronami. Záměna produktu je díky RFID
technologii vyloučena. Pro Vás to znamená jednoduchou
manipulaci a bezpečnost při Vaší každodenní práci.
Splňuje nařízení na ochranu pitné vody EN 1717, žádný
čisticí prostředek se nedostane zpět do přívodu pitné
vody zpětným odtokem.

Účinný
Se 7 produkty můžete čistit a dezinfikovat všechny oblasti. A s vynikajícím poměrem mezi cenou a výkonem.
Z jedné multiFILL patrony lze vyrobit až 1300 l hotového
roztoku.

Bezstarostný
Vždy připraven k použití, protože k provádění údržby již
není nutný žádný technik. Jednoduše naskenujte na displeji QR kód a už můžete hlášení identifikovat.

Vyladěný
integral 2GO jako součást inovativního čisticího systému
i.h.s., pracující v jednostupňovém
procesu stírání předem namočenými
textiliemi.

K i.h.s. SYSTÉMU

sanitary 2GO

sanitaryDES 2GO

2 x 2,6 l č. výr. 4410200619

2 x 2,6 l

Sanitární čisticí prostředek na
odstraňování vodního kamene

Dezinfekční sanitární čisticí
prostředek

•

•

•
•
•
•

Intenzivní, kyselý čisticí prostředek s efektem
lotosového květu, zajišťuje vysoký lesk
Pro vlhké prostory, např.: WC, umyvadla, dlaždice,
baterie
Lze aplikovat strojově nebo manuálně
Ideální pro přednamáčení stíracích potahů (i.h.s.
systém)
Svěží ovocná citrónová vůně

•
•
•
•
•
•

č. výr. 4410300619

Dezinfekční sanitární čisticí prostředek pro denní
úklid, na bázi přírodní kyseliny mléčné, s trojnásobným účinkem: čistí, odstraňuje vodní kámen a
dezinfikuje v jediném pracovním kroku
Poskytuje bezpečí před přenosem nemocí už po 5
minutách nanesení
Lze aplikovat strojově nebo manuálně
Ideální pro dezinfekční čištění sanitárních a wellness zařízení v hotelnictví a gastronomii, jakož i
odvětvích pro zdraví a péči
Ideální pro přednamáčení stíracích potahů (i.h.s.
systém)
Prověřeno a certifikováno podle ÖGHMP/VAH
Příjemná svěží vůně moře

hygienicDES 2GO

allround 2GO

2 x 2,6 l č. výr. 4410300419

2 x 2,6 l

Neutrální dezinfekční
prostředek na plochy

Výkonný čisticí prostředek na
sklo a inventář

•

•

•

•
•
•
•

Univerzálně použitelný dezinfekční prostředek na
povrchy
Lze jej univerzálně použít v oblastech zpracování
potravin, hotelových a gastronomických
provozech, ve zdravotnických a pečovatelských
zařízeních
Optimální pro přednamáčení stíracích potahů (i.h.s.
System)
Bez zápachu a nedráždivý, vhodný také pro citlivé
povrchy
Široké spektrum antimikrobiálních účinků
Prověřeno a certifikováno podle ÖGHMP/VAH

•
•
•
•

č. výr. 4410200919

Čisticí prostředek na sklo i různé povrchy, který
rozpouští tuky a nečistotu, zabraňuje vzniku
otisků
Na všechny lesklé, hladké povrchy
např. zrcadla, sklo, nábytek nebo bytové
vybavení
Lze aplikovat manuálně
Oceněn značkou EU Ecolabel a rakouskou
ekologickou značkou
Svěží květinová vůně

active 2GO

floorstar 2GO

2 x 2,6 l č. výr. 4410200719

2 x 2,6 l

Kuchyňský čisticí prostředek
rozpouštějící tuky

Univerzální čisticí prostředek na
podlahy

•
•

•
•
•

•
•
•

Zásaditý čisticí prostředek
Pro celý prostor kuchyně např. pracovní plochy,
podlahy, zařízení
Lze aplikovat strojově nebo manuálně
Oceněn značkou EU Ecolabel a rakouskou
ekologickou značkou
Svěží citrusová vůně

•

č. výr. 4410200819

Rychleschnoucí, rozpouští i silné nečistoty
Lze aplikovat strojově nebo manuálně
Ideální pro přednamáčení stíracích potahů (i.h.s.
systém)
Svěží pomerančová vůně

power 2GO
2 x 2,6 l č. výr. 4410300519

Účinný čisticí prostředek
na kamenné podlahy a dlažby
•
•
•
•
•

Mírně zásaditý specialista na čištění pórů pro
neklouzavé bezpečnostní obklady a glazované
dlaždice
Speciální přípravek na bezpečně čistou dlažbu
v kuchyních, wellness prostorách a sociálních
zařízeních
Lze aplikovat strojově nebo manuálně
Ideální pro přednamáčení stíracích potahů
(i.h.s. systém)
Ovocná pomerančová vůně

HAGLEITNER scanME aplikace:
Váš digitální hygienický poradce.
Díky aplikaci HAGLEITNER scanME máte
všechny informace o produktech rychle po
ruce.
Jednoduše naskenujte čárový kód z
produktu nebo v katalogu a získáte
všechny informace o produktech
a hned objednáte
scanME šetří čas i papír

scanME také ve Vašem jazyce k dispozici v 16ti jazycích

APLIKACE KE
STAŽENÍ

NEJVYŠŠÍ TECHNICKÁ ÚROVEŇ

MUSÍTE MÍT

3/4 Zoll
max. 5 bar
min. 5° C max. 40° C,
max. 3 m

230 V AC
max. 1 m
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Zablokování patrony
(otevřená/uzavřená)
Tlačítko nabídky
Malá dávka nebo velká
dávka
Intenzita dávkování
Nastavená velikost dávky
Stav naplnění patrony multiFILL
Tlačítka pro nastavení velikosti
dávky / navigace v nabídce
Start dávkování „GO“ pro velké dávky

INFORMACE K OBJEDNÁVCE
integral 2GO

č. výr. 4410100650

Elektronické dávkovací zařízení pro koncentráty integral 2GO

integral 2START

č. výr. 4410100800

Montážní sada integral 2GO

powerPACK ex

č. výr. 4111202400

powerPACK in

č. výr. 4111203100

powerPACK EXTENSION

č. výr. 4111206500

powerPACK BOX

č. výr. 4111204700

Nástěnné napájení

Zapuštěný zdroj napájení
1,5m kabel pro prodloužení délky kabelu

Síťový zdroj pro napájení dávkovačů integral 2GO

refillBOTTLE

č. výr. 4450702900

Ergonomické systémové lahve o objemu 0,5 l
pro stáčení a přetáčení čisticích prostředků

PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁHRADNÍ DÍLY K
DÁVKOVAČI NAJDETE ZDE!

HAGLEITNER HYGIENE
ČESKO s.r.o.
Komerční 465
251 01 Nupaky
Česká republika
Tel. +420 272 680614
Fax +420 272 680617
praha@hagleitner.cz

