
integral 4PURE/MIX  
За хигиенична чиста кухня –
устойчиво и безопасно

Innovative Hygiene.



Food Safety
Тази дозираща система насърчава безопасността на 
храните: препаратите за почистване и дезинфектан-
тите са изброени и сертифицирани, така че можете 
да работите в съответствие с HACCP. Става дума за 
Вашите хигиенни стандарти. 

Устойчиви
Почистващият препарат се изготвя на място, а до-
зиращото устройство го произвежда точно там. Това 
значително намалява обема за съхранение и транс-
порт до 80 процента. Емисиите от CO₂ съответно на-
маляват, както и пластмасовите отпадъци.

Дигитално = ефективно
Това, което може да бъде измерено, може да бъде 
направено по-добре; поради това integral 4PURE/MIX 
може да изпраща цифрови данни: така хигиената на 
кухнята може да бъде планирана и документирана – и 
работата е по-ефективна от всякога.

Чист или смесен 
Изборът е Ваш.

Безопасен за използване
Този патрон предпазва: всякакъв контакт с концентрата 
вътре е изключен; системният кръг се отваря само ко-
гато патронът щракне здраво на мястото си в дозатора. 
Технологията RFID при това разпознава кой почистващ 
препарат е необходим в момента.

Адаптивен
Готов почистващ разтвор? Чист резултат? Пълнене на 
бутилка или кофа? Изборът е Ваш.

Прозрачно
Винаги вземате под внимание работното състояние, 
можете да оценявате стойностите на консумацията, ци-
клите на пълнене и сервизните интервали денонощно. 
Тогава дозиращото устройство подава данни в реално 
време.

Икономичен
integral 4PURE/MIX дозира без абсолютно никакви коле-
бания, дозата винаги е съвсем точна. Купувате патрон, 
знаейки колко почистващ препарат получавате за па-
рите си.
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ecosol GREASE 4PURE/MIX 
2 × 1,3  л Арт. № 421010204400

· Разтваря петна от мазнина за нула време
· Подходящ за ежедневно поддържащо

почистване на всички кухненски повърхности
(напр. за аспиратори, работни плотове,
огледало с плочки и инвентар)

· Може да се използва в режими Pur и Mix
· Свеж цитрусов аромат

ecosol GRILL 4PURE/MIX 
2 × 1,3  л Арт. № 421010244400

· За блестящо гланцирана скара
· Идеален за ежедневно почистване на скари,

фурни и много други
· Разтваря дори изгорелите замърсявания
· Добре пенлив, прилепва даже и върху

вертикални повърхности
· Може да се използва в режими Pur и Mix
· Без парфюм

ecosol DISHES 4PURE/MIX 
2 × 1,3  л Арт. № 421010214400

· Препарат за ръчно измиване с екстракти
за полагане на грижи

· Отстранява засъхналите остатъци бързо и ефективно
· Отстранява без усилие замърсявания

от мазнини и протеини
· Може да се използва в режими Pur и Mix
· Аромат на зелена ябълка

ecosol DES 4MIX 
2 × 1,3  л Арт. № 421010224400

· Дезинфекциращо средство несъдържащо четвъртични 
амониеви съединения

· Особено подходящо за областта на хранителните продукти
· Дезинфекцира ш почиства в една работна стъпка
· Действа бактерицидно и фунгицидно съгласно EN 1276,

EN 1650 както и EN 13697
· Приложимо само в режим Mix
· Без парфюм

ecosol GRIP FLOOR 4MIX 
2 × 1,3  л Арт. № 421010234400

· Ензимно оръжие чудо за подове
· Специални ензими почистват пода –

без избърсване; това спестява вода и време
· Увеличава стабилността на преминаване при

редовна употреба
· Предотвратява появата на неприятни миризми

по пода и в канализацията
· Приложимо само в режим Mix
· Свеж лимонов аромат

Пет високо концентрирани продукта
За почистване и дезинфекция на кухни.



за един патрон 
multiFILL

25 кг
по-малко 
CO₂

Дигиталното почистване на кухни
Вашите данни – вашата добавена стойност.

Мобилно приложение 
Hagleitner360

Контрол над Вашето
почистване на кухни

HsM уеб портал
Всички данни – винаги 

и изцяло на разполо-
жение

Smartphone/Gateway

Настройки на уреда чрез 
мобилното приложение

Данни от уреда
в реално време

· Изготвяне на статистики за разхода 
· Определяне с един поглед на нивото на 

консуматива и статуса на помпата

Мобилно приложение 
Hagleitner360

HsM уеб портал

Устойчивостта започва там, където започвате
да спестявате ресурси. Hagleitner следва една философия
повече от 15 години: да произвежда концентрирани продукти
с най-високо качество, да намали транспорта на вода
до най-малката възможна степен и по този начин да опазва 
околната среда.

Това е илюстрирано с примера за ecosol GREASE, разтворител 
за мазнини: oт един патрон multiFILL с 1,3 литра силен концен-
трат произвеждате до 433 литра готов разтвор за употреба.

Ако преобразувате това отново в 10-килограмови кутии,
говорим за 43 пластмасови кутии - или 866 пластмасови
бутилки (500 мл), които трябва да бъдат произведени,
напълнени, транспортирани, съхранявани и изхвърлени. 

47,5 кг
по-малко 
пластмаса, 
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Техника на най-високо ниво
Ефективна, компактна, интуитивна. 230 V

променлив 
ток макс.
1 м

¾ цола
макс. 5 бара
мин. 5 °C
макс. 40 °C
макс. 3 м

Блокировка на патрона
Бутон Меню
Бутилки, големи контейнери или чиста доставка
(за малки количества)
Степен на дозиране
Количество на дозиране
Ниво на консуматива в патрона multiFILL
Избор на количество на дозиране/навигация в менюто
Бутон Go – за да пълните по избор в режим Pur или Mix
Мрежова и Bluetooth връзка
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integral 4PURE/MIX
Арт. № 422093887000

START integral 2GO/4PM
Арт. № 441010080000

powerPACK ex
Арт. № 411120240000

powerPACK in
Арт. № 411120310000

powerPACK extension
Арт. № 411120650000

powerPACK BOX
Арт. № 411120470000

HsM gatewayLAN
Арт. № 413140040000

HsM gatewaySIM
Арт. № 413140050000

Информация за поръчка и аксесоари refillBOTTLE
Арт. № 445070290000

LABEL ecosol GREASE
Арт. № 441040110000 

LABEL ecosol GRILL
Арт. № 441040130000

LABEL ecosol DES
Арт. № 441040120000

LABEL ecosol DISHES
Арт. № 441040140000
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ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД 1592 София, бул. Христофор Колумб 70

 София

Телефон +359 2 906 23 70
Факс +359 2 906 23 75
sofi a@hagleitner.bg


