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        Kategóriájának legpontosabb adagolókészüléke!



integral 2GO - Kategóriájának 
legpontosabb adagolókészüléke!
A HAGLEITNER 15 éve követi filozófiáját: koncentrált terméket gyártani a legjobb minőségben, a víz költséges szállítását
minimalizálni, és mindeközben kímélni a környezetet. A teljesen új utakon járó, folyamatosan továbbfejlesztett receptúrák,
a megszerzett tapasztalatok az adagolástechnikával karöltve képezik az integral 2GO intelligens tisztítórendszert.
A tisztítószer hajszálpontos adagolása, elegendő mennyiségű vízzel készre vegyítve.
Ready 2GO.

Egyszerű
A készülék Touch-Display-ével a ke-
zelés egyszerű, önmagát magyarázó és 
szöveg nélküli. Ezáltal a hibalehetősé-
gek kizártak. 

Helykímélő
A hét termék rengeteg raktárhelyet spórol 
meg Önnek, ami nemcsak praktikus,  
hanem ezáltal könnyen rendet tarthat.
 



integral 2GO - Kategóriájának 
legpontosabb adagolókészüléke!

Nagy teljesítményű koncentrátum, egye-
dülálló dizájn és a legmagasabb  
szintű technológia - mindez  
tökéletesen adagolva.  
Az Önnek szóló előnyök áttekintése.

Gazdaságos
A túl-és aluladagolás már a múlté. Mindegy is, hogy 
flakont, vödröt vagy takarítógépet szeretne feltölteni, a 
kiadott oldat mindig pontosan kerül adagolásra. A  
véletlenszerű adagolás kizárt. Az integral 2GO-val a 
költségeket egyszerűen kézben tarthatja. 

Biztos
Az integral 2GO adagoló készüléket az erre szolgáló 2,6 l-es 
multiFILL patronnal szükséges utántölteni. Az RFID technológia 
révén a termékek felcserélése kizárt. Mindennapi munkája 
során Önnek ez egyszerű kezelést és biztonságot jelent. Az 
MSZ EN 1717 szabványnak megfelel, (mely az ivóvíz  
szennyezés elleni védelem követelményeit írja le vízellátó 
rendszerekben). Illetőleg nem jut tisztítószer az ivóvíz- 
hálózatba a visszaáramlás miatti szennyeződés  
megakadályozása végett. 

Gond nélkül
Mindig felhasználásra kész; nem igényel technikust, hogy 
a karbantartásokat elvégezzék. Egyszerűen szkennelje 
be a displayen a QR-kódot, és máris beazonosítható a 
jelzés. 

Hatékony
Hét termékkel minden területen takaríthat és fertőtleníthet. 
És mindezt kiváló ár-érték arányban teheti meg. Egy multi-
FILL patronból 1.300 l kész felhasználói oldat állítható elő. 

Összeegyeztetve 
Az integral 2GO az i.h.s. innovatív takarítórendszer része, 
mely az előre beáztatott mopokkal  
történő egylépéses felmosási eljárást  
takarja. 

AZ i.h.s RENDSZER-HEZ



sanitary 2GO
2 x 2,6 l Cikkszám 4410200619

Vízkőoldó szanitertisztító
• Erős, savas tisztítószer vízlepergető- és  

mélyfényhatással
• Alkalmas a vizes helyiségekbe: pl. WC, mosdó, 

csempe, armatúrák
• Gépi és kézi tisztításhoz is használható
• Optimális a felmosó-mopok előáztatásához  

(i.h.s rendszer)
• Friss-gyümölcsös citrusillat

sanitaryDES 2GO
2 x 2,6 l Cikkszám 4410300619

Fertőtlenítő szanitertisztító
• Természetes tejsav bázisú fertőtlenítő szaniter-

tisztító a napi takarításhoz háromszoros hatással: 
egy munkafázisban tisztít, eltávolítja a vízkövet és 
fertőtlenít is

• A kórokozók áthordása ellen már 5 perc hatóidő 
elteltével is biztonságot nyújt

• Gépi és kézi tisztításhoz is használható 
• Ideális fertőtlenítő takarításhoz szaniter-és well-

ness-területen; hotelekben és a gasztronómiában, 
valamint az egészségügyi intézményekben is

• Optimális felmosó-mopok előáztatásához (i.h.s. 
rendszer)

• ÖGHMP/VAH által tanúsítva és jóváhagyva
• Kellemes tengeri illat



hygienicDES 2GO
2 x 2,6 l Cikkszám 4410300419

Semleges felületfertőtlenítő  
készítmény
• Univerzálisan felhasználható felületfertőtlenítőszer
• Univerzálisan használható az élelmiszerfeldolgo-

zás területén, hotelekben és a gasztronómiában, 
egészségügyi- és gondozó intézetekben

• Manuális használatra
• Optimális felmosó-mopok előáztatásához  

(i.h.s. rendszer)
• Illatsemleges, nem ingerlő, érzékeny felületekre is 

alkalmas
• Széles mikrobiológiai spektrumú
• ÖGHMP/VAH/EMMI által tanúsítva és jóváhagyva

allround 2GO
2 x 2,6 l Cikkszám 4410200919

Erőteljes üveg-és berendezési 
tárgy-tisztító 
• Zsír-és szennyoldó üveg- és univerzális  

tisztítószer ujjlenyomatmentes formulával
• Minden fényes, sima felületre, pl. tükör, üveg, 

bútorok vagy berendezési tárgyak
• Manuális használatra
• Elnyerte az EU-Ecolabel ökocímkét és az  

osztrák környezetvédelmi matricát
• Virágos-friss illat



active 2GO
2 x 2,6 l Cikkszám 4410200719

Zsíroldó konyhai tisztítószer
• Lúgos tisztítószer
• A konyha egész területére pl. munkafelületek, 

padozatok, eszközök
• Gépi és kézi tisztításhoz is használható
• Elnyerte az EU-Ecolabel ökocímkét és az  

osztrák környezetvédelmi matricát
• Friss citromillat

floorstar 2GO
2 x 2,6 l Cikkszám 4410200819

Univerzális padlótisztító
készítmény
• Gyorsan szárad és erős szennyoldó hatású
• Gépi és kézi tisztításhoz is használható
• Optimális felmosó-mopok előáztatásához  

(i.h.s. rendszer)
• Friss narancsillat



power 2GO
2 x 2,6 l Cikkszám 4410300519

Erős kő-és
padlótisztító készítmény
• Enyhén lúgos, pórusokba hatolóan tisztító 

speciális szer a csúszásgátolt biztonsági-
járólapok és finom kőlapok számára 

• A konyhához, wellnessbe és szaniterekhez
• Gépi és kézi tisztításhoz is használható
• Optimális felmosó-mopok előáztatásához (i.h.s. 

rendszer)
• Friss narancsillat

A HAGLEITNER scanME alkalmazással min-
den termékinformációhoz hihetetlen gyorsan 
hozzájuthat.

HAGLEITNER scanME App:  
Az Ön digitális higiéniai  
tanácsadója.

Egyszerűen szkennelje be a terméken vagy a 
folderben található vonalkódot, és a termékre 
vonatkozó minden információt megkap tele-
fonjára, mindemellett akár azonnal rendelni is 
tud
A scanME időt és papírt spórol

A scanME az Ön anyanyelvén is - 
16 nyelven elérhető

AZ APP LETÖLTÉSÉHEZ
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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

Menügomb

Kis kiszerelés vagy
nagy mennyiség adagolása

Beállított adagolási mennyiség

Adagolás erőssége

multiFILL patron töltöttségi szintje

Patronlezárás
(nyit/zár)

Az adagolás elindítása "GO"nagy 
mennyiségekhez

Gombok az adagolási mennyiség /
menüvezérlés beállításához

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

230 V AC

max. 1 m

MUST HAVE (ami nem hiányozhat)

ADAGOLÓ-ALKATRÉSZ / ALKATRÉSZEKET 
ITT TALÁL!

Cikkszám 4410100650integral 2GO
Elektronikus adagoló az integral 2GO koncentrátumokhoz

Szerelőkészlet integral 2GO

Tápegység az integral 2GO áramellátásához

Falra épített tápegység

Falba épített tápegység

1,5 m-es kábelhosszabbító

Ergonómikus rendszerFLAKON 0,5 l űrtartalommal 
tisztítószerek betöltéséhez és áttöltéséhez

Cikkszám 4410100800integral 2START

Cikkszám 4111204700

Cikkszám 4450702900

powerPACK BOX

refillBOTTLE

INFORMÁCIÓK A MEGRENDELÉSHEZ

A LEGMAGASABB SZINTŰ TECHNOLÓGIA

Cikkszám 4111202400powerPACK ex

Cikkszám 4111203100powerPACK in

Cikkszám 4111206500powerPACK EXTENSION


