
integral 4PLUS 
         за професионалната кухня

Просто
Само едно почистващо средство: за посуда и чаши.

Високо концентриран
По-малко тегло, по-малко усилия - повече пространство, 
повече свобода.
Правилно измерено
Почистващите средства и водата са иновативно 
съгласувани един с друг.

Сигурност
integral 4PLUS прави поставянето на грешен продукт 
невъзможно - чрез RFID технологията.

integral
4PLUS

Гъвкаво
Стенен монтаж или монтаж под масата.

Ефективен
4кг почистващ препарат е достатъчен за 1500 кошници - 
благодарение на патентованата формула.

Никога празен
Резервоарът дава автономия.

Проактивно
Приложението Хаглайтнер дава сигурност.  
За чиста посуда, без грижи и без смущения.

Високо концентриран почистващ препарат за посуда и чаши. 
Високо концентриран гланцьор. Една дозираща система.
Колко химикали са необходими да почистите до 1500 кошници - 
пълни с тенджери, тигани, чинии, прибори за хранене и чаши? 
4 кг.

Прозрачност

Кристално ясни факти
Колко чинии се измиват? Колко химикали се използват? Колко 
вода тече? Колко електричество генерира?

Правилният съвет
На смартфона е налице цялата информация.

Направете справка 
Желаете ли PDF справка? С актуалните стойности?

Предвиждане
Тук този период, тъй като това. Сравнението се изплаща - и 
помага да се оформи ефикасно бъдещето.

Кога стартира едната съдомиялната машина? 
Кога другата? Приложението HAGLEITNER сравнява и създава 
общ преглед. Така че разходите могат да бъдат планирани.
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integral 4PLUS OPERATING REPORT
DISHWASHER: KITCHEN 1

washing cycles

water volume in liter

average washing cycles per day

cleaner consumption in liter

for heating up the wash water
energy concumption in kWh

2.000

3.900

2.2

351

100

kitchen 1

2015

client:  Max Mustermann, Mustermannstraße 1, 5700 Zell am See 

dishwasher: kitchen 1

date:  01.01.2018 

creator:  Max Mustermann
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ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД
1592 София
бул. Христофор
Колумб 70
Телефон +359 2 963 29 01   
Факс +359 2 963 05 86
sofia@hagleitner.bg

HAGLEITNER HYGIENE  
BULGARIA EOOD
1592 София
70, Hristofor Kolumb blvd.

Phone +359 2 963 29 01   
Fax +359 2 963 05 86
sofia@hagleitner.bg



EU Ecolabel : AT/030/001

Безгрижен-чист

integral 4PLUS ДИСПЛЕЙ

Без езикови бариери

Почистващо  
средство

гланциращи препарати

Информация за поръчка

Течен, високо концентриран 
почистващ препарат за съдове и чаши. 
Изключително икономичен. За вода от 0 
до 20 ° dH. Мощен и интензивен срещу 
замърсяването и има ярки резултати.

Неутрален, концентриран гланцьор за 
посуда и чаши, за вода до 15 ° dH.

Течен, високо концентриран почистващ 
препарат за алуминий. Особено 
подходящи за разтваряне на упорита 
мръсотия върху тенджери, тигани или 
тави за печене. С допълнителна защита 
за алуминий и цветни метали. Дори при 
висока твърдост на водата.

Течен, високо 
концентриран почистващ 
препарат - особено за 
чаши с осмотична вода. 
Лесно премахва мръсотията 
и осигурява отличителни 
белези.

Киселинен, концентриран гланцьор за 
посуда и чаши, за вода от и над 15 ° dH.

ИЗБЪРШЕТЕ,  
КАК  
РАБОТИ.

С концепцията за екологична ефективност  
HAGLEITNER гарантира, че всички химически 
продукти за дозиране в кухнята и пералнята се 

произвеждат без NTA, EDTA и фосфати. На тяхно 
място идват безобидни алтернативи: твърдения, които 
определят тенденциите - за цялата индустрия.

Приложението действа, преди да се случи нещо.

Вижте най-важните неща само с един поглед - дори и 
при монтаж под масата.

Вместо текст, пиктограмите светват - сами по себе си.
• Ниво на консуматива в  

мулти-фил патрона
• Готов за работа
• Блутуут

Винаги готов
Има ли нужда от поддръжка? Приложението Ви 
информира.

Въпроси за почистването?
Лексиконът за измиване дава съвети.
Просто измийте малките проблеми
Не сте доволни от резултата? Приложението знае 
съветите.

Пълният контрол
Колко се измива тук? Колко там?
Своевременно информирани
Свършва ли почистващият препарат? 
Или обезсолителят?

Безжично пренасяне на данни
Статусната лента може да се инсталира  
навсякъде, където има място за това.

ecosol POWER  Art.-Nr. 4220101119

ecosol BRITE N  Art.-Nr. 4220200319

ecosol POWER ALU  Art.-Nr. 4220101319 ecosol POWER OSMO GL 
Art.-Nr. 4220101219

ecosol BRITE S  Art.-Nr. 4220200419

SET integral 4PLUS POWER Art.-Nr. 4220901570      
• integral 4PLUS - напълно автоматизирано дозиращо 

устройство
• integral 4PLUS FLOWMETER - Водомер за пропорционално 

измерване на обема
• integral 4PLUS powerPACK ex - Захранващ щепсел
• integral 4PLUS PUMP POWER - Помпа за почистващото 

средство
• integral 4START POWER - Монтажен комплект за 

почистващо средство, състоящ се от маркуч, съединител, 
вход за резервоара

SET integral 4PLUS BRITE  Art.-Nr. 4220901770     
• integral 4PLUS - напълно автоматизирано дозиращо 

устройство
• integral 4PLUS PUMP BRITE - Помпа за гланцьора
• integral 4START BRITE - Монтажен комплект за гланцьор, 

състоящ се от маркуч, съединител, възвратен клапан 

SET integral 4PLUS POWER WALL Art.-Nr. 4220901470   
• integral 4PLUS - напълно автоматизирано дозиращо 

устройство
• integral 4WALL - Аксесоари от 3 части за монтаж на стена
• integral 4PLUS FLOWMETER - Водомер за пропорционално 

измерване на обема
• integral 4PLUS powerPACK ex - Захранващ щепсел
• integral 4PLUS PUMP POWER - Помпа за почистващото 

средство
• integral 4START POWER - Монтажен комплект за 

почистващо средство, състоящ се от маркуч, съединител, 
вход за резервоара

SET integral 4PLUS BRITE WALL Art.-Nr. 4220901670   
• integral 4PLUS - напълно автоматизирано дозиращо 

устройство
• integral 4WALL - Аксесоари от 3 части за монтаж на стена
• integral 4PLUS PUMP BRITE - Помпа за гланцьора
• integral 4START BRITE - Монтажен комплект за гланцьор, 

състоящ се от маркуч, съединител, възвратен клапан

nachhaltig vorausdenken

Възползвайте се от ВИП услугата от HAGLEITNER.
От три до седем минути и помощта е при Вас, 
в ръцете Ви.


