
integral 4PLUS 
        A professzionális mosogatókonyháért



Egyszerű
Csak egy tisztítószer: az edényekhez és a poharakhoz is.

Nagy koncentráció
Kisebb súly, kevesebb fáradság- több hely, több szabadidő.

Helyes arány
A tisztítószer és a víz innovatív módon, megfelelő arányban 
elegyedik egymással.

Biztos
integral 4PLUS  segítségével a termékek felcserélése kizárt- az 
RFID technológia végett.

integral
4PLUS

Flexibilis
Falra-vagy pult alá szerelhető.

Hatékony
4 kg tisztító 1.500 kosárt mos tisztára- köszönhetően a szabadal-
maztatott receptúrának. 

Sohasem üres
A tartalék tank szabadságot ad.

Proaktív
A HAGLEITNER App biztonságot ad. A gondnélküli tiszta  
edényért- zavarmentesen.

Koncentrált tisztítók edényekhez és poharakhoz.  
Koncentrált öblítő. Egy adagolórendszer.
Mennyi vegyszer szükséges 1.500 kosár -edények, serpenyők, tányérok, 
evőeszköz és poharak - tisztára mosásához?  
4 kg.





Nincs gond - minden tiszta

integral 4PLUS DISPLAY

Nyelvi nehézségek nélkül

TÖLTSE LE,
HOGYAN  
MŰKÖDIK.

Az App már akkor figyelmeztet, mielőtt  
valami történne.

A fontos dolgok szem előtt tartva - még a pult  
alatti szerelésnél is.

Szöveg helyett piktogramokat lát- melyek önmagukért 
beszélnek.

• A mulltiFILL patron töltöttségi szintje
• Üzemkész
• Bluetooth

Mindig használatra kész
Karbantartás szükséges? Az App jelzi.

Kérdése van a mosogatással kapcsolatban?
A mosogatási lexikon tippeket adhat. 

A kis problémákat egyszerűen elmos(ogat)hatja
Az eredményekkel nem elégedett?  
Az App ötleteket adhat.

Teljes kontroll
Mennyit mosogatnak itt? És mennyit amott?

Időben informált lesz
Kifogyott a tisztítószer? Vagy a sótalanító?

Kábel nélküli adatátvitel
A státuszjelző bárhová szerelhető,  
ahol éppen hely van. 

Profitáljon a HAGLEITNER VIP-Service-ből
Három-hét perc elteltével- a segítség már kéznél is van.



EU Ecolabel : AT/030/001

Tisztítószer

Öblítő

Rendelési információk

Folyékony, koncentrált tisztítószer 
edények és poharak számára. Extrém 
gazdaságos. 0- 20° dH közötti vízhez. Erő-
teljesen és intenzíven hat a szennyeződések 
ellen, és csillogó eredményeket biztosít. 

Semleges, koncentrált öblítőszer edé-
nyekhez és pohárhoz, 15 °dH-ig. 

Folyékony, koncentrált tisztítószer 
alumíniumra. Különösen alkalmas edénye-
ken, serpenyőkön és sütőfelületen található 
makacs szennyeződések feloldására. Extra 
alumínium-és színesfém-védelem. Maga-
sabb vízkeménység esetén is.  

Folyékony, koncentrált 
tisztítószer - speciálisan 
ozmózisos vízzel tisztított 
poharakhoz. Könnyedén eltá-
volítja a szenynyeződéseket és 
remek teljesítményt nyújt. 

Savas, koncentrált öblítő edényekhez és 
poharakhoz, 15 °dH-től. 

A green efficiency koncepcióval a  HAGLEITNER biztosította, 
hogy minden vegyszere, melyet a konyhai-és mosodai ada-
golók adagolnak, NTA-, EDTA- és foszfátmentes. 

Károsanyagmentes alternatív megoldások: egy olyan igény, 
mely iránymutató- az egész szakma számára. 

Kábel nélküli adatátvitel
A státuszjelző bárhová szerelhető,  
ahol éppen hely van. 

ecosol POWER        Cikkszám:. 4220101119

ecosol BRITE N        Cikkszám: 4220200319

ecosol POWER ALU Cikkszám: 4220101319 ecosol POWER OSMO GL 
Cikkszám: 4220101219

ecosol BRITE S        Cikkszám: 4220200419

SET integral 4PLUS POWER Cikkszám: 4220901570      

• integral 4PLUS - teljesen automata adagoló készülék
• integral 4PLUS FLOWMETER - vízmérő mennyiségvezérelt  

adagoláshoz 
• integral 4PLUS powerPACK ex - hálózati csatlakozó az  

áramellátáshoz
• integral 4PLUS PUMP POWER - pumpa a tisztítószerhoz
• integral 4START POWER - installációs szett a tisztítószerhez, mely 

áll: csőből, összekötő elemből, tartályba csatlakozó közdarabból

SET integral 4PLUS BRITE  Cikkszám: 4220901770     

• integral 4PLUS - teljesen automata adagoló készülék
• integral 4PLUS PUMP BRITE - pumpa az öblítőhöz
• integral 4START BRITE - installációs szett az öblítőhöz, mely áll: 

csőből, összekötő elemből, visszacsapó szelepből
 

SET integral 4PLUS POWER WALL Cikkszám: 4220901470   

• integral 4PLUS - teljesen automata adagoló készülék
• integral 4WALL - 3-részes tartozék a falra szereléshez
• integral 4PLUS FLOWMETER - vízmérő mennyiségvezérelt  

adagoláshoz
• integral 4PLUS powerPACK ex - hálózati csatlakozó  

áramellátáshoz
• integral 4PLUS PUMP POWER - pumpa a tisztítóhoz
• integral 4START POWER - installációs szett a tisztítószerhez, mely 

áll: csőből, összekötő elemből, és tartályba csatlakozó közdara-
bból

SET integral 4PLUS BRITE WALL Cikkszám: 4220901670   

• integral 4PLUS - teljesen automata adagoló készülék
• integral 4WALL - 3-részes tartozék a falra szereléshez
• integral 4PLUS PUMP BRITE - pumpa az öblítőhöz
• integral 4START BRITE - installációs szett az öblítőhöz, mely áll: 

csőből, összekötő elemből, visszacsapó szelepből 

nachhaltig vorausdenken



Átlátható

Kristálytiszta adatok
Mennyi edényt mosogatnak? Mennyi vegyszert használnak?  
Mennyi víz folyik el? Mennyi áram szükséges?

A helyes tipp
Okostelefonon minden információ elérhető.

Mérleget vonni
Jól jönne egy pdf a postaládájába? Az aktuális értékekkel?

Előrelátható 
Itt az egyik időintervallum, ott a másik. Az összehasonlítás kifizetődik- és 
segít, hogy a jövőt hatékonyan tervezze.

Mikor üzemel az egyik edénymosó?  
Mikor a másik? A HAGLEITNER App összehasonlítja  
és áttekintést ad. Hogy a kiadások tervezhetőek legyenek. 

HAGLEITNER HYGIENE 
MAGYARORSZÁG Kft. 
Juharfa u. 20.  
9027 Győr 

Tel. +36 96 512-400 
Fax +36 96 517-831  

gyor@hagleitner.hu
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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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