
integral 4PLUS 
         Pro profesionální kuchyňské myčky

Jednoduchý
Jen  jeden mycí prostředek: pro nádobí i sklo.

Vysoce koncentrovaný
Menší hmotnost, menší úsilí - více prostoru, více volnosti.

Přesné naměření
Mycí prostředek a voda jsou vzájemně inovativně sladěny ve 
vhodné míře.

Bezpečný
Integral 4PLUS  znemožňuje záměnu produktu -  
používá technologii RFID.

integral
4PLUS

Flexibilní
Montáž na stěnu nebo montáž pod stůl.

Efektivní
4 kg mycího prostředku zajistí až  1.500 košů čistého  
nádobí – díky patentovanému složení.

Nikdy prázdný
Rezervní zásobník propůjčí samostatnost.

Proaktivní
Aplikace HAGLEITNER dodá jistotu.   
Pro čisté nádobí bez starostí - bez poruch.

Vysoce koncentrovaný mycí prostředek na nádobí a sklo.  
Vysoce koncentrovaný prostředek k sušení do lesku.  
Dávkovací systém.
Kolik chemie je nutné pro získání 1 500 čistých košů plných hrnců, talířů, 
příborů a skla?  
4 kg.

Transparentní

Zcela jasná fakta
Kolik nádobí se umyje? Kolik chemie se spotřebuje?  
Kolik vody proteče? Kolik proudu se spotřebuje?

Správný tip
Na smartphonu jsou všechny informace po ruce.

Stažení bilance  
PDF k dispozici ve schránce? S aktuálními daty?

Výhled  
Zde toto časové období, tam jiné. Srovnání se vyplatí -  
a pomůže efektivně předvídat budoucnost.

Kdy běží jedna myčka? Kdy ta druhá?  
Aplikace HAGLEITNER porovnává a vytváří přehled.  
Takže výdaje lze naplánovat.
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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
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creator:  Max Mustermann
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HAGLEITNER HYGIENE  
ČESKO s.r.o.

Komerční 465
251 01  Nupaky
Česká republika

Tel. +420 272 680614
Fax +420 272 680617

praha@hagleitner.cz



EU Ecolabel : AT/030/001

Bez starostí - čisté

integral 4PLUS displej

Bez jazykových bariér

Mycí prostředky

Lešticí prostředky

Informace pro objednání

Tekutý, vysoce koncentrovaný mycí 
prostředek na nádobí a sklo. Velice 
hospodárný. Pro vodu od 0 do 20°dH. 
Působí účinně a intenzivně vůči nečistotám a 
dosahuje zářivých výsledků.

Neutrální, koncentrovaný sušicí prostře-
dek do lesku, na nádobí a sklo, pro vodu 
do 15° dH.

Tekutý, vysoce koncentrovaný mycí 
prostředek na hliník. Obzvláště vhodný 
k rozpouštění silného znečištění na hrn-
cích, pánvích a pečicích plechách.  S extra 
ochranou pro hliník a barevné kovy.  
Také při vysoké tvrdosti.

Tekutý, vysoce koncentro-
vaný mycí prostředek - spe-
ciálně pro sklo v osmózové 
vodě. Odstraňuje náročná 
znečištění a rozjasňuje.

Kyselý, koncentrovaný lešticí prostředek 
na nádobí a sklo, pro vodu od 15° dH.

PROHLÉDNĚTE 
SI, JAK TO  
FUNGUJE.

Konceptem green efficiency  společnost HAGLEITNER zajisti-
la, že všechny chemické dávkovací produkty HYGIENY ku-
chyně a prádla se vyrábějí bez NTA, EDTA a fosfátů. Ty byly 

nahrazeny  neškodnými alternativami:  požadavek, který urču-
je směr - pro celý obor.

Aplikace reaguje dříve, než se něco stane.

Podstatné zjistit ihned - také u montáže pod stůl.

Namísto textu se rozsvítí piktogramy -  samo vysvětlující.

• Stav plnosti multi FILL patrony
• Připraven k provozu
• Bluetooth

Vždy připraven
Je potřeba nějaká údržba? Aplikace to nahlásí.

Otázky k mytí?
Mycí manuál nabídne tipy.

Malé problémy jednoduše odstranit
Nespokojeni s výsledkem? Aplikace si ví rady.

Plná kontrola
Kolik se zde umyje? Kolik tam?

Včas informováni
Dochází mycí prostředek? Nebo změkčovač?

Bezdrátový přenos dat
Stavový řádek lze připojit kdekoli,  
kde je k tomu místo.

ecosol POWER  č. výr. 4220101119

ecosol BRITE N  č. výr. 4220200319

ecosol POWER ALU  č. výr. 4220101319 ecosol POWER OSMO GL 
č. výr. 4220101219

ecosol BRITE S  č. výr. 4220200419

SET integral 4PLUS POWER č. výr. 4220901570      

• integral 4PLUS - plně automatický dávkovač
• integral 4PLUS FLOWMETER - vodoměr pro objemově  

proporciální dávkování
• integral 4PLUS powerPACK ex - síťová zástrčka k  

zajištění elektřiny
• integral 4PLUS PUMP POWER - čerpadlo na mycí prostředek
• integral 4START POWER - instalační set pro mycí prostředek, 

skládající se z hadice, spojovacího dílu a přívodní nádrže.

SET integral 4PLUS BRITE  č. výr. 4220901770     

• integral 4PLUS - plně automatický dávkovač
• integral 4PLUS PUMP BRITE - čerpadlo na lešticí prostředek
• integral 4START BRITE - instalační set pro lešticí prostředek, 

skládající se z hadice, spojovacího dílu, zpětného ventilu

SET integral 4PLUS POWER WALL č. výr. 4220901470   

• integral 4PLUS - plně automatický dávkovač
• integral 4WALL - 3dílné příslušenství pro montáž na zeď
• integral 4PLUS FLOWMETER - vodoměr pro objemově  

proporcionální dávkování
• integral 4PLUS powerPACK ex - síťová zástrčka k  

zajištění elektřiny
• integral 4PLUS PUMP POWER - čerpadlo na mycí prostředek
• integral 4START POWER - instalační sada pro mycí prostředek, 

skládající se z hadice, spojovacího dílu, přívodní nádrže

SET integral 4PLUS BRITE WALL č. výr. 4220901670   

• integral 4PLUS - plně automatický dávkovač
• integral 4WALL - 3dílné příslušenství pro montáž na zeď
• integral 4PLUS PUMP BRITE - čerpadlo na lešticí prostředek
• integral 4START BRITE - instalační set pro lešticí prostředek, 

skládající se z hadice, spojovacího dílu, zpětného ventilu

nachhaltig vorausdenken

Využijte služby HAGLEITNER VIP
Tři až sedm minut – a pomoc je po ruce.


