integral 2GO

Najpresnejší dávkovač vo svojej triede!

integral 2GO - Najpresnejší dávkovač
vo svojej triede!
HAGLEITNER sa už 15 rokov riadi jednou filozofiou: Vyrábať koncentrované produkty v najvyššej kvalite, znížiť na čo najnižšiu
mieru drahú prepravu vody a pritom chrániť životné prostredie. Skúsenosti a ďalší rozvoj priekopníckych receptúr spolu s
dávkovacou technikou tvoria inteligentný čistiaci systém integral2GO. Presné dávkovanie čistiaceho produktu zmiešaného s
potrebným množstvom vody.
Ready 2GO.

Proste
Ovládanie pomocou dotykového displeja zariadenia je jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne. Prevádzkové
chyby sú prakticky vylúčené.

Priestorovo úsporné
Šesť výrobkov šetrí veľa úložného
priestoru. Je to nielen praktické, ale
aj elegantné.

Výkonné koncentráty, jedinečný
dizajn a najmodernejšia technológia dokonale vyvážená. Stručný
prehľad výhod.
Ekonomicky
Predávkovanie a nedostatočné dávkovanie sú minulosťou. Či už plníte fľaše, vedrá alebo čistiace stroje,
pripravený aplikačný roztok sa vždy presne dávkuje.
Ľubovoľné dávkovanie je vylúčené. S integrovaným 2GO
máte náklady pod kontrolou.

Bezpečne
Dávkovacia jednotka integral2GO musí byť naplnená príslušnou náplňou 2,6 L multiFILL. Zámena výrobkov je technológiou RFID vylúčená. Pre vás to znamená jednoduchú
manipuláciu a bezpečnosť pri vašej každodennej práci.
Spĺňa zariadenie na ochranu pitnej vody podľa EN 1717,
žiadny čistič sa nedostane do vášho zdroja pitnej vody
spätným nasávaním

Účinný
So 6 výrobkami môžete vyčistiť a dezinfikovať všetky oblasti. A s vynikajúcim pomerom medzi cenou a výkonom.
Z náplní multiFILL je možné vyrobiť až 1300 l hotového
aplikačného riešenia.

Bezstarostný
Vždy pripravený na použitie, pretože na vykonávanie
údržby nie je potrebný žiadny technik. Stačí naskenovať
QR kód na displeji a budete môcť správu identifikovať.

Uzavreté
integrál 2GO ako súčasť inovatívneho čistiaceho systému
i.h.s, pracujúci v jednostupňovom
procese utierania s vopred
namočeným textilom.

K i.h.s SYSTEMU

sanitary 2GO

sanitaryDES 2GO

2 x 2,6 l Art. č. 4410200619

2 x 2,6 l

Sanitárny čistiaci prostriedok na
odstraňovanie vodného kameňa

Dezinfekčný sanitárny čistiaci
prostriedok

•
•
•

•

•
•
•

Intenzívny, kyslý čistič s perleťovým efektom
Zaisťuje vysoký lesk priestory so zvýšenou
Vhodný pre vlhkosťou, napr. WC, umývadlá,
obklady, vodovodné batérie
Možno aplikovať strojovo alebo ručne
Ideálne na predbežné čistenie stien mopov
(systém i.h.s.)
Svieža ovocná vôňa citrónu

•
•
•
•
•
•

Art. č. 4410300619

Dezinfekčný sanitárny čistiaci prostriedok na denné
čistenie na báze prírodnej kyseliny mliečnej s 3-násobným
účinkom: čistí, odstraňuje vodný kameň a dezinfikuje v
jednom pracovnom kroku
Poskytuje bezpečnosť proti prenosu chorôb po 5
minútach expozície
Možno aplikovať strojovo alebo ručne
Ideálne na dezinfekčné čistenie sanitárnych a wellness
zariadení v hotelovom priemysle a
gastronómii, ako aj na zdravie a starostlivosť
Ideálne na predbežné čistenie stien mopov (systém i.h.s.)
Preskúmané a certifikované podľa ÖGHMP / VAH
Príjemná vôňa osviežujúceho mora

hygienicDES 2GO

allround 2GO

2 x 2,6 l Art. č. 4410300419

2 x 2,6 l

Neutrálne prostriedky na
dezinfekciu plôch

Výkonný čistič skla a nábytku

•
•
•
•
•
•

Univerzálne použiteľný povrchový dezinfekčný prostriedok
Možno ho univerzálne použiť v oblastiach spracovania
potravín, hotelových a gastronomických prevádzkach, v
zdravotníckych a sociálnych zariadeniach
Ideálne na predbežné čistenie stien mopov (systém i.h.s.)
Bez zápachu a nedráždivý, vhodný aj na citlivé povrchy
So širokým spektrom mikrobiologickej
Preskúmané a certifikované podľa ÖGHMP / VAH

•
•
•
•
•
•
•

Art. č. 4410200919

Čistiaci a univerzálny prostriedok na sklo,
ktorý uvoľňuje mastnotu, nečistoty a účinný na
odstráňovanie odtlačkov prstov
Na všetky lesklé, hladké povrchy napr. zrkadlá,
sklo, inventár, nábytok alebo bytové zariadenie
Možno aplikovať ručne
Ocenený značkou EÚ Ecolabel a rakúskou
ekologickou značkou
Kvetinová čerstvá vôňa

active 2GO

floorstar 2GO

2 x 2,6 l Art. č. 4410200719

2 x 2,6 l

Čistiaci prostriedok pre kuchyne
odstraňujúci mastnotu

Univerzálny čistiaci
prostriedok na podlahy

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Zásaditý čistiaci prostriedok
Pre celú oblasť kuchyne, napr. pracovné
povrchy, podlahy, vybavenie
Možno aplikovať strojovo alebo ručne
Ocenený značkou EÚ Ecolabel a rakúskou
ekologickou značkou
Čerstvé citrusové vône

Art. č. 4410200819

Rýchlo schnúci, odstraňuje aj silné nečistoty
Možno aplikovať strojovo alebo ručne
Ideálne na predbežné čistenie stien mopov (systém i.h.s.)
Svieža pomarančová vôňa

power 2GO
2 x 2,6 l

Art. č. 4410300519

Účinný čistiaci prostiedok na
kamenné podlahy a dlažby
•
•
•
•
•

Mierne zásaditý špecialista na čistenie pórov pre
protišmykové bezpečnostné dlaždice a porcelánové
podlahové krytiny.
Ideálne na kuchyniach, wellness priestoroch a sociálnych zariadeniach
Možno aplikovať strojovo alebo ručne
Ideálne na predbežné čistenie stien mopov (systém
i.h.s.)
Svieža pomarančová vôňa

HAGLEITNER scanME App:
Váš digitálny hygienický poradca
HAGLEITNER.
S aplikáciou HAGLEITNER scanME APP máte
všetky informácie o produktoch rýchlo po ruke.
Jednoducho naskenujte čiarový kód na
produkte alebo v priečinku a získajte všetky
informácie o produkte a objednajte si ho
teraz
scanME šetrí čas a papier

scanME tiež vo vašom jazyku k dispozícii je 16 jazykov

APP-STIAHNUTIE

NAJVYŠŠIA ÚROVEŇ TECHNOLÓGIE

MUSÍ

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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Zablokovanie patróny
(otvorená/zavretá)
Tlačidlo menu
Malá dávka alebo
veľká dávka
Intenzita dávkovania
Nastavená veľkosť dávky
Stav naplnenia patróny multiFILL
Tlačidlá nastavenia množstva dávky
/ navigácie v ponuke
Štart dávkovania „GO“ pre veľké dávky

INFORMÁCIA OHĽADOM OBJEDNÁVANIA
integral 2GO

Art. č. 4410100650

Elektronické dávkovacie zariadenie pre koncentráty integral
2GO

integral 2START

Art. č. 4410100800

Montážna sada integral 2GO

powerPACK ex

Art. č. 4111202400

powerPACK in

Art. č. 4111203100

powerPACK EXTENSION

Art. č. 4111206500

powerPACK BOX

Art. č. 4111204700

Sieťový adaptér k montáži do steny
Sieťový adaptér k montáži priamo do steny
1,5 m kábel na predĺženie dĺžky kábla

Sieťový zdroj na napájanie dávkovacích zariadení integral 2GO

refillBOTTLE

Art. č. 4450702900

Ergonomických systémových fliaš s objemom 0,5 l na plnenie
a dopĺňanie čistiacich prostriedkov

PRÍSLUŠENSTVO / NÁHRADNÉ DIELY
DÁVKOVAČA NÁJDETE TU!

HAGLEITNER HYGIENE
SLOVENSKO s.r.o.
Dialnicná cesta 27
903 01 Senec
Tel. +421 2 4444 1076
Fax +421 2 4552 9703
bratislava@hagleitner.sk

