integral 2GO

Najnatančnejša dozirna naprava svojega razreda!

integral 2GO - Najnatančnejša dozirna
naprava svojega razreda!

HAGLEITNER se že 15 let drži ene filozofije: izdelati koncentrirane izdelke najvišje kakovosti, drag prevoz vode
zmanjšati na najmanjšo možno stopnjo in pri tem varovati okolje. Izkušnje in stalni nadaljnji razvoj revolucionarnih
receptur skupaj z dozirno tehniko tvorijo inteligenten čistilni sistem integral 2GO. Natančno doziranje čistil, že
zmešanih s potrebno količino vode.
Ready 2GO.

Enostavno
Upravljanje naprave prek zaslona na
dotik je preprosto, intuitivno in jezikovno nevtralno. Napake pri rokovanju so
praktično izključene.

Prihranek prostora
Sedem izdelkov prihrani veliko prostora za shranjevanje. To ni le priročno, ampak tudi urejeno.

Zmogljivi močni koncentrati,
edinstvena oblika in
najsodobnejša tehnologija.
Vaše prednosti na prvi pogled.
Gospodarnost
Preveliko odmerjanje ali premajhno odmerjanje sta preteklost. Ne glede na to ali polnite plastenke, vedra ali čistilne
stroje, je za uporabo pripravljena raztopina vedno natančno odmerjena. Samovoljno odmerjanje je izključeno. Z
integral 2GO imate stroške pod nadzorom.

Varnost
Dozirno napravo integral 2GO je potrebno napolniti z
za napravo predvideno 2,6 l multiFILL kartušo. Pomoto
pri uporabi izdelka izključuje tehnologija RFID. Za vas to
pomeni preprosto ravnanje in varnost pri vsakodnevnem
delu.
Vsebuje napravo za zaščito pitne vode po EN1717, čistilo
ne pride v vašo pitno vodo zaradi povratnega sesanja.

Učinkovitost
S 7 izdelki lahko očistite in razkužite vsa področja. In to
z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Iz ene
multiFILL kartuše je mogoče pripraviti do 1300 L raztopine, ki je primerna za takojšnjo uporabo.

Brezskrbnost
Vedno pripravljen za uporabo, ker za vzdrževanje ni potrebno klicati servisnega tehnika. Preprosto skenirajte QR
kodo na zaslonu in prepoznali boste sporočilo.

Usklajeno
integral 2GO kot del inovativnega sistema za čiščenje
i.h.s., ki deluje v enostopenjskem
postopku brisanja s predhodno
namočenim tekstilom.

DO i.h.s. SISTEMA

sanitary 2GO

sanitaryDES 2GO

2 x 2,6 l Št. art. 4410200619

2 x 2,6 l

Sanitarno čistilo za odstranjevanje
vodnega kamna

Sanitarna čistila za razkuževanje

•
•
•
•
•

Močno, kislo čistilo z učinkom odbijanja vodnih
kapljic in globokega sijaja
Za mokre prostore, kot so npr. stranišča, umivalniki, ploščice, armature
Strojna in ročna uporaba
Idealno za predhodno namakanje krp za brisanje
(i.h.s. sistem)
Sveže sadni vonj po limoni

•

•
•
•
•
•
•

Št. art. 4410300619

Dezinfekcijsko sanitarno čistilo za vsakodnevno
vzdrževalno čiščenje na osnovi naravne mlečne kisline
s trojnim učinkovanjem: očisti, odstrani vodni kamen
in razkuži s samo enim korakom
Zagotavlja varnost pred prenosom bolezni po 5 minutah učinkovanja
Strojna in ročna uporaba
Idealno za razkuževanje in čiščenje sanitarnih in wellness prostorov v hotelirstvu in gastronomiji, kot tudi v
zdravstvu in negi
Idealno za predhodno namakanje krp za brisanje
(i.h.s. sistem)
Preverjeno in certificirano v skladu z ÖGHMP / VAH
Prijetno svež morski vonj

hygienicDES 2GO

allround 2GO

2 x 2,6 l Št. art. 4410300419

2 x 2,6 l

Nevtralno
čistilo za razkuževanje površin

Zmogljivo čistilo za steklo in
zaloge

•
•

•

•
•
•
•
•

Univerzalno uporabno površinsko razkužilo
Univerzalno uporabno v živilski industriji,
hotelirstvu in gastronomiji, zdravstvu in negi
Ročna uporaba
Idealno za predhodno namakanje krp za brisanje
(i.h.s. sistem)
Brez vonja in ne draži, primerno tudi za občutljive
površine
Širok mikrološki spekter učinkovanja
Preverjeno in certificirano v skladu z ÖGHMP / VAH

•
•
•
•

Št. art. 4410200919

Čistilo za steklo za odstranjevanje maščobe in
umazanije ter večnamensko čistilo s formulo za
odstranjevanje prstnih odtisov
Za vse sijoče, gladke površine, kot so npr.
ogledala, steklo, pohištvo ali oprema
Ročna uporaba
Označeno z EU eko nalepko in avstrijskim
znakom za okolje
Cvetlično sveži vonj

active 2GO

floorstar 2GO

2 x 2,6 l Št. art. 4410200719

2 x 2,6 l

Kuhinjski razmaščevalec

Univerzalno čistilo za tla

•
•

•

•
•
•

Alkalno čistilo
Za celotno kuhinjo, kot so npr. delovne
površine, tla, oprema
Strojna in ročna uporaba
Označeno z EU eko nalepko in avstrijskim
znakom za okolje
Svež vonj po citrusih

•
•
•

Št. art. 4410200819

Hitro sušeč se in močan odstranjevalec
umazanije
Strojna in ročna uporaba
Idealno za predhodno namakanje krp za brisanje
(i.h.s. sistem)
Svež vonj po pomarančah

power 2GO
2 x 2,6 l

Št. art. 4410300519

Močno čistilo za kamnita
in keramična tla
•
•
•
•
•

Rahlo alkalno čistilo, ki čisti vse do por, za
nedrseče varnostne ploščice in tla iz finega
kamna
Strokovnjak za varnostne ploščice v kuhinji,
wellnessu in sanitarnem območju
Strojna in ročna uporaba
Idealno za predhodno namakanje krp za brisanje (i.h.s. sistem)
Svež vonj po pomarančah

HAGLEITNER scanME
aplikacija: Vaš digitalni
svetovalec za higieno.
S HAGLEITNER scanME aplikacijo boste imeli
vse informacije o izdelku takoj pri roki.
Preprosto skenirajte črtno kodo na
izdelku ali na letaku in prejmite vse
informacije o izdelku in ga takoj naročite
scanME prihrani čas in papir

scanME tudi v vašem jeziku 16 jezikov na razpolago

DO PRENOSA APLIKACIJE

NAJVIŠJA RAVEN TEHNOLOGIJE

MORAM IMETI

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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Zaklep vložka
(odprto/zaprto)

Tipka za meni
Majhna posoda ali
velikokoličinsko doziranje
Moč doziranja
Nastavljena količina doziranja
Stanje polnosti vložka multiFILL
Tipke za nastavitev
količine doziranja/navigacijo po meniju
Začetek doziranja "GO" za velike količine

INFORMACIJE O NAROČANJU
integral 2GO

Št. art. 4410100650

Elektronska dozirna naprava za integral 2GO koncentrate

integral 2START

Št. art. 4410100800

Montažni pribor integral 2GO

powerPACK ex

Št. art. 4111202400

powerPACK in

Št. art. 4111203100

powerPACK EXTENSION

Št. art. 4111206500

powerPACK BOX

Št. art. 4111204700

Nadometni priključek
Podometni priključek

1,5 m dolg kabel za podaljšanje dolžine kabla

Napajalnik za električno napajanje podajalnikov integral 2GO

refillBOTTLE

Št. art. 4450702900

Ergonomskih sistemskih vsebnikov s prostornino 0,5 l za
polnjenje in prelivanje čistil

DODATKI ZA PODAJALNIK / NADOMESTNE
DELE NAJDETE TUKAJ!

HAGLEITNER HYGIENE
d.o.o.
Potok pri Komendi 13
1218 Komenda
Slovenija
Tel. +386 (0)1 8343468
Fax +386 (0)1 8343469
komenda@hagleitner.si

