
integral 4PLUS 
        Pre profesionálne umývačky riadu

Jednoduchý
Iba jeden čistič: pre riad a poháre.

Vysokokoncentrovaný
Menšia hmotnosť, menej námahy - viac miesta, viac voľných 
priestorov.

Správne meranie 
Čistiace prostriedky a voda sú navzájom inovatívne prispôsobené.

Istota
integral 4PLUS neumožňuje zámenu produktu - vďaka technológii 
RFID.

integral
4PLUS

Flexibilný
Montáž na stenu alebo pod stôl.

Efektívny
4 kg čističa prinesú až 1.500 čistých košov -  
vďaka patentovanej receptúre.

Nikdy prázdne
Rezervná nádrž dáva autonómiu.

Proaktívny
Aplikácia HAGLEITNER dáva istotu.  
Bezstarostný, čistý riad - bez prerušenia.

Vysokokoncentrovaný čistič pre riad a poháre.  
Vysokokoncentrovaný leštič. Dávkovací systém.
Aké množstvo chémie je potrebné na získanie 1.500 čistých 
košov - viaceré hrnce, panvice, taniere, príbory a poháre? 4 kg.

Prehľadný

Prehľadné fakty
Koľko riadu sa opláchne? Koľko chémie potrebuje?  
Koľko pretečie vody? Koľko energie?

Správny typ
So Smartphónom máte všetky údaje po ruke.

Stiahnuť bilanciu  
Je želané PDF v emailovej schránke? S aktuálnymi hodnotami?

Predvídanie
Toto obdobie tu. Porovnávanie sa vyplatí - a pomáha efektívne v budúc-
nosti.

Kedy začne umývačka riadu? Kedy druhá?  
Aplikácia HAGLEITNER porovnáva a vytvára prehľad.   
Výdavky tak možno naplánovať.
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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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HAGLEITNER HYGIENE 
SLOVENSKO s.r.o.

Dialnicná cesta 27 
903 01 Senec 
Slovensko

Tel. +421 2 4444 1076
Fax +421 2 4552 9703 

bratislava@hagleitner.sk



EU Ecolabel : AT/030/001

Bezstarostne - čisto

integral 4PLUS DISPLAY

Bez jazykových bariér Informácie pre objednávku

Tekutý, vysoko koncentrovaný umývací 
prostriedok pre riad a poháre. Extrémne 
účinný. Pre vodu od 0 do 20 °dH. Účinkuje 
silne a intenzívne voči znečisteniu a prináša 
žiarivé výsledky.

Neutrálny, koncentrovaný oplachovací 
prostriedok pre riad a poháre, pre vodu do 
15 °dH.

Tekutý, vysoko koncentrovaný umývací 
prostriedok pre hliník. Špeciálne vhodný 
na pretrvávajúce znečistenie na hrncoch, 
panviciach alebo plechoch.  
S extra ochranou hliníka a neželezných 
kovov.

Tekutý, vysoko koncent-
rovaný umývací prostrie-
dok - špeciálny pre poháre 
v osmóznej vode. Ľahko 
odstraňuje nečistoty a prináša 
skvelý výsledok.

Kyslý, koncentrovaný oplachovací pro-
striedok pre riad a poháre, pre vodu od 15 
°dH.

UTIERANIE,  
AKO TO  
FUNGUJE.

Vďaka konceptu green efficiency spoločnosť HAGLEITNER 
zabezpečila výrobu všetkých dávkovaných chemických 
výrobkov bez NTA, EDTA a fosfátov. Nahradené boli neškod-

nými alternatívami: požiadavky vychádzajúce z trendov - v ce-
lej oblasti.

Aplikácia koná skôr, ako sa niečo stane.

Vždy máte prehľad - aj pri montáži pod stôl.

Namiesto textu sa rozsvietia piktogramy - 
samovysvetľujúce. 

• Hladina náplne multi-FILL Patrone
• Pripravené na prevádzku
• Bluetooth

Vždy nasadená
Potrebné údržby? Aplikácia sa ozve.

Otázky k čistiacemu prostriedku?
Slovný sprievodca poskytne tipy.

Malé problémy jednoducho odstránené
Nespokojný s výsledkom? Aplikácia pozná radu.

Úplná kontrola
Koľko sa umyje tu? Koľko tam?

Včas informovaný
Blíži sa ku koncu množstvo čističa?  
Alebo množstvo demineralizácie?

Bezkáblový prenos údajov
Displej je možné nainštalovať kdekoľvek.

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 - plnoautomatické dávkovacie zariadenie
• integral 4PLUS FLOWMETER - prietokomer pre určenie  

množstva dávkovania
• integral 4PLUS powerPACK ex - napájací adaptér
• integral 4PLUS PUMP POWER - pumpa pre umývací prostriedok
• integral 4START POWER - inštalačný set pre umývací prostriedok 

pozostávajúci z hadice, spájacieho kĺbu a vstupu chémie do tanku 
 

SET integral 4PLUS BRITE  Art.-Nr. 4220901770     

• integral 4PLUS - plnoautomatické dávkovacie zariadenie
• integral 4PLUS PUMP BRITE - pumpa pre oplachovací prostrie-

dok
• integral 4START BRITE - inštalačný set pre oplachovací prostrie-

dok pozostávajúci z hadice, spájacieho kĺbu a spätného ventilu

SET integral 4PLUS POWER WALL Art.-Nr. 4220901470   

• integral 4PLUS - plnoautomatické dávkovacie zariadenie
• integral 4WALL - 3-dielne príslušenstvo pre montáž na stenu
• integral 4PLUS FLOWMETER - prietokomer pre určenie množstva 

dávkovania
• integral 4PLUS powerPACK ex - napájací adaptér
• integral 4PLUS PUMP POWER - pumpa pre umývací prostriedok
• integral 4START POWER - inštalačný set pre umývací prostriedok 

pozostávajúci z hadice, spájacieho kĺbu a vstupu chémie do tanku

SET integral 4PLUS BRITE WALL Art.-Nr. 4220901670   

• integral 4PLUS - plnoautomatické dávkovacie zariadenie
• integral 4WALL - 3-dielne príslušenstvo pre montáž na stenu
• integral 4PLUS PUMP BRITE - pumpa pre oplachovací prostrie-

dok
• integral 4START BRITE - inštalačný set pre oplachovací prostrie-

dok pozostávajúci z hadice, spájacieho kĺbu a spätného ventilu

nachhaltig vorausdenken

Čistič - umývací  
prostriedok

Leštič - oplachovací prostriedok
Profitați de serviciul HAGLEITNER VIP
Trei până la șapte minute – și ajutorul vine.


