
integral 2GO 
        Cel mai precis sistem de dozare din clasa lui!



integral 2GO - Cel mai precis sistem  
de dozare din clasa lui!
De 15 ani HAGLEITNER urmează o filozofie: fabricarea de produse concentrate de cea mai înaltă calitate, prin care să se 
reducă la minimum transportul costisitor de apă și să protejeze mediul înconjurator. Experieța și dezvoltarea continuă de rețele 
deschizătoare de noi drumuri, împreună cu o tehnică de dozare performantă, compun sistemul inteligent de curățare, integral 
2GO. Doză exactă de detergent concentrat, gata amestecată cu o cantitatea necesară de apă. Ready 2GO.

Simplu
Funcționarea prin afișajul tactil al dispo-
zitivului este simplă, intuitivă și neutră în 
limbaj. Erorile de funcționare sunt practic 
eliminate.

Economiseste spatiu
Cele șapte produse economisesc 
mult spațiu de depozitare. Nu este 
doar practic, dar și ordonat.



integral 2GO - Cel mai precis sistem  
de dozare din clasa lui!

Concentrate puternice, design  
unic și tehnologie de ultimă  
generație perfect dozată.  
Beneficiile dvs. dintr-o privire.

Economic
Supradozajul și subdozarea sunt lucruri trecute. Indiferent 
dacă umpleți sticle, găleți sau mașini de curățat, soluția 
de aplicare pregătită este întotdeauna dozată cu exactita-
te. Este exclusă o dozare arbitrară. Cu integral 2GO, aveți 
costurile sub control.

Sigur
Unitatea de dozare integral2GO trebuie să fie comple-
tată cu cartușul multifill de 2,6 L corespunzător. Confuzia 
produselor este exclusă de tehnologia RFID. Pentru dvs., 
asta înseamnă o manevrare simplă și siguranță în munca  
zilnică. Îndeplinește dispozitivul de protecție a apei potabi-
le conform EN 1717, niciun produs de curățare nu intră în 
alimentarea cu apă potabilă prin aspirație din spate.

Fără griji
Întotdeauna gata de utilizare, deoarece nu este nevoie 
de niciun tehnician pentru a efectua întreținerea. Pur și 
simplu scanați codul QR de pe afișaj și veți putea identifi-
ca mesajul.

Eficient
Cu 7 produse puteți curăța și dezinfecta toate zonele. 
Și cu o relație excelentă între preț și performanță. Dintr-o 
cartușă multiFILL, pot fi produse până la 1300 L soluție 
de gata pregătită.
 

Potrivit
2GO integral ca parte a sistemului inovator de curățare 
i.h.s, care lucrează într-un proces de  
ștergere cu o singură etapă cu materiale  
pre-îmbibate.

SPRE SISTEMUL i.h.s. 



sanitary 2GO
2 x 2,6 l Cod art. 4410200619

Detergentul pentru îndepărtarea 
calcarului în grupurile sanitare
• Detartrant acid puternic, cu efect perlant și 

strălucitor
• Ideal pentru spațiile umede, precum grupuri 

sanitare, chiuvete, faianță, armături 
• Se utilizează în curăţarea manuală sau cu  

mașina de curăţat
• Optim pentru pre-impregnarea mopuri (System 

i.h.s.)
• Parfum proaspat de lamaie 

sanitaryDES 2GO
2 x 2,6 l Cod art. 4410300619

Dezinfectarea aparatului sanitar
• Dezinfectarea aparatului sanitar pentru curățarea 

zilnică a întreținerii pe bază de acid lactic natural 
cu efect de 3 ori: curăță, îndepărtează calcarul și 
dezinfectează într-o singură etapă de lucru

• Oferă securitate împotriva transmiterii bolii după 5 
minute de expunere

• Se utilizează în curăţarea manuală sau cu  
mașina de curăţat

• Ideal pentru curățarea dezinfectantă a instalațiilor 
sanitare și de wellness din industria hotelieră și  
gastronomie, precum și sănătate și îngrijire

• Optim pentru pre-impregnarea mopuri (System i.h.s.)
• Examinat și certificat conform ÖGHMP / VAH
• Parfum plăcut și proaspăt de mare



hygienicDES 2GO
2 x 2,6 l Cod art. 4410300419

Dezinfectant neutru pentru 
suprafețe
• Dezinfectant de suprafață aplicabil universal
• Se folosește în industria alimentară, în industria 

hotelieră și gastronomie, sănătate publică și unităţi 
sanitare

• Optim pentru pre-impregnarea mopuri (System 
i.h.s.)

• Inodor și non-iritant, potrivit și pentru suprafețe 
sensibile

• Spectru larg de acțiune microbiologică
• Examinat și certificat conform ÖGHMP / VAH

allround 2GO
2 x 2,6 l Cod art. 4410200919

Curățător puternic de sticlă si 
inventar
• Degresant cu proprietăţi de îndepărtare a 

murdăriei de pe sticlă sau alte suprafeţe, cu 
formulă anti-amprente

• Pentru toate suprafețele lucioase și netede, 
precum oglinzi, sticlă, mobilier sau decorațiuni 
interioare

• Se utilizează în curăţarea manuală
• Distins cu eticheta ecologică europeană 

Ecolabel și simbolul ecologic austriac
• Parfum floral-proaspăt



active 2GO
2 x 2,6 l Cod art. 4410200719

Degresant pentru bucătărie

• Detergent alcalic
• Pentru întreg spațiul din bucătărie, ca de ex.: 

suprafețe de lucru, pardoseli, echipamente
• Se utilizează în curăţarea manuală
• Distins cu eticheta ecologică europeană 

Ecolabel și simbolul ecologic austriac
• Parfum proaspăt de citrice

floorstar 2GO
2 x 2,6 l Cod art. 4410200819

Detergent universal pentru 
pardoseli
• Se usucă repede și îndepărtează rapid mizeria
• Se utilizează în curăţarea manuală sau cu  

mașina de curăţat
• Optim pentru pre-impregnarea mopuri (System 

i.h.s.)
• Parfum de portocale proaspete



power 2GO
2 x 2,6 l Cod art. 4410300519

Curățător puternic de piatră și 
faianță

• Specialist de curățare a porilor ușor alcalin și 
profundă pentru plăci de siguranță alunecare și 
dale vitrificate

• Pentru gresiile antiderapante din bucătării, 
centre wellness și grupuri sanitare

• Se utilizează în curăţarea manuală sau cu  
mașina de curăţat

• Optim pentru pre-impregnarea mopuri (System 
i.h.s.)

• Parfum fructat de portocale

Cu aplicația scanME HAGLEITNER aveți repede 
la îndemână toate informațiile despre produse.

HAGLEITNER scanME App:  
igiena dumneavoastră digitală.

Pur și simplu scanați codul de bare pe  
produs sau în folder și primiți toate  
informațiile despre produs și comandați-l  
acum

scanME economisește timp și hârtie

scanME, de asemenea, în limba 
dvs. - 16 limbi disponibile

CATRE DESCARCAREA  
APLICATIEI
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HAGLEITNER HYGIENE 
ROMÂNIA SRL

Şos. Bucureşti  
Târgovişte nr. 12A
077135 Mogoşoaia 

Tel.: +40 (0)21 3032160 
Fax: +40 (0)21 3032161 

bucuresti@hagleitner.ro

Buton meniu

Dozare în cantități mici (flacoane) sau în 
cantități mari (găleți, mașini de curățat)

Cantitate fixată

Concentrație

Nivelul de indicator al cartușului multiFILL

Arătare cartuș
(deschis/închis)

Butonul de start „GO“ pentru cantități

Butoane pentru setarea cantitații de 
dozare / Navigare meniu

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

230 V AC

max. 1 m

TREBUIE SĂ AIBĂ

ACCESORII / PIESE DE SCHIMB POT FI 
GĂSITE AICI!

Cod art. 4410100650integral 2GO
Dozator electronic pentru concentratele integral 2GO

Kitul de montaj integral 2GO

Transformator pentru alimentarea cu energie electrică a aparatelor integral 2GO

Alimentator extern pentru conectarea la reţea

Alimentator sub tencuială, pentru conectarea la reţea

Cablu de 1,5 m pentru prelungirea cablului

Flacoane sistem ergonomice, cu un volum de 0,5 l pentru 
umplere cu soluia gata de utilizare

Cod art. 4410100800integral 2START

Cod art. 4111204700

Cod art. 4450702900

powerPACK BOX

refillBOTTLE

INFORMAȚII DESPRE COMANDĂ

CEL MAI ÎNALT NIVEL DE TEHNOLOGIE

Cod art. 4111202400powerPACK ex

Cod art. 4111203100powerPACK in

Cod art. 4111206500powerPACK EXTENSION


