
Хигиена на прането
    За изкрящо чисто пране.



Since
1971

nachhaltig vorausdenken

Сияйни цветове и прекрасен аромат - това е, с което се отличават хигиенните 
системи за пране на Hagleitner. Концепцията за зелена ефективност гарантира 
също използването на устойчиви съставки. Всички продукти, използвани в 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА хавон система, са без NTA, EDTA и фосфати от години.

В много детергенти се добавят синтетични полимери, така че се добавят мирко 
пластмаси. Hagleitner не използва тази добавка и следователно може да гарантира, 
че всички перилни препарати са без микро пластмаси от години.

Перилни препарати без микро пластмаси

Собствена концепция, 
развитие и 

производство в
Цел ам Зее

Повече от 
50 години
на пазара

177 дистрибуторски 
партньори в 
63 страни

С визия на
хората и околната среда

над 
1300 служители

27 сервизни 
центъра в 
12 страни

Ваш

Ханс Георг Хаглайтнер

Предговор
Устойчиво пране с Hagleitner.

Устойчивост.

Първокласни памучни чаршафи, пухкави хавлиени кърпи, фини жакардови 
покривки: изискванията са индивидуални - точно като петната по тъканта. Ето 
защо Hagleitner разработи хавон: концепцията за интелигентно пране.

И едно е най-важното: адаптивност. Става въпрос за мотел? Дом за възрастни 
хора? Голям хотел? Hagleitner предлага разнообразни решения. Обичате ли да 
дозирате на ръка? Или автоматично? Възможно е и двете. И хавон винаги щади 
влакната. Прането казва благодаря, защото запазва стойността си. А освен грижа 
и чистота, съотношението цена-качество също е правилно. 

В допълнение, с Hagleitner имате специална гаранция: Всички продукти са без 
NTA. Хавон-ът не само защитава прането ви, но и защитава хората и околната 
среда.

nachhaltig vorausdenken



Art.-Nr. 4310100813

Art.-Nr. 4310100815

Hagleitner Азбука на прането
Всичко, което си струва да знаете за прането, съвети 
и трикове, можете да намерите в брошурата на 
Hagleitner Азбука на прането. Така че винаги имате 
контрол над прането си.

Hagleitner хигиена на прането
За изкрящо чисто пране.

Опитът на Hagleitner.
Ще намерите също така баркодове 
и QR кодове в нашите печатни 
издания. Просто ги сканирайте и 
на дисплея на Вашето електронно 
устройство, ще имате цялата 
документация за продуктите и 
видеоклиповете.

Всичко на една ръка разстояние.
Имате нужда от информационен лист 
за безопасност или допълнителна 
информация за продукта? Сканирайте 
с приложението Hagleitner scanME, 
баркода или QR кода на съответния 
продукт - и имате всичко необходимо 
във Вашите ръце.

Директно за изтегляне
Сканирайте QR кода по-долу и ще получите 

директно за изтегляне приложението на 
Hagleitner.
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Перални машини с хавон PROFESSIONAL
Страница 4

Хигиена на прането
Пералното помещение с един поглед.

havon MANUAL
Страница 6

Допълнителни продукти, грижи за пране и петна
Страница 8

Обслужване и обучение.
Страница 13

Лична хигиена в пералното помещение
Страница 12
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1 хавон PROFFESIONAL - течни перилни компоненти за 
автоматично дозиране

хавон PROFESSIONAL комбинира високоефективна система за дозиране и 8 компонента 
перилни препарати в система за пране, която може да бъде съобразена с вашите индивидуални 
нужди. В зависимост от изискванията, блоковете могат да се комбинират по различен начин.

Вашите предимства с хавон PROFESSIONAL
Прозрачност
Пералнята и дозиращата 
система се наблюдават 
постоянно и резултатите са 
документирани

Икономичност
Със система за дозиране 4 
машини могат да работят 
едновременно. Това спестява 
време и пари

Силна мощност
Високопроизводителните помпи 
се адаптират към машината и 
гарантират оптимални резултати 
с ниска консумация

Дълготрайност
Висококачествените продукти 
защитават прането и затова 
трябва да се купуват по-рядко

Безопасно съхранение на вашите контейнери с перилни препарати.

Арт. № 4450702800

• Вана за безопасно съхранение на големи 
туби в кухненския сектор и пералните поме- 
щения, предотвратяваща изтичането на 
химикали. Подходящ за съхранение на туби със 
съдържание до 60 л

chemTRAY

Хигиена на прането
Автоматично дозиране от Hagleitner.
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1Осемте основни почистващи препарата

25 kg  Арт. № 4310101213

• Неутрализиращо средство за текстил и изплакващата вода
• Остава меко и приятно на попане пране, цветовете остават 

искрящи, а ароматът на текстила е подобрен

havon F12

25 kg  Арт. № 4310100813 
60 kg Арт. № 4310100815 

• Течен препарат за цветно пране с приятен аромат
• За почистване и поддържане на цветен памук, смесени тъкани и 

фин текстил при 30-95°C

havon B1

32 kg  Арт. № 4310101013 
75 kg Арт. № 4310101015 

• Течен, алкален препарат за усилване на основния перилен 
препарат

• Подпомага изпиращото действие и се препоръчва за изпиране 
на замърсявания от белтъчини, мазнини и грес

havon A3

30 kg  Арт. № 4310100513 
65 kg Арт. № 4310100515 

• Течен препарат за отстраняване на петна на кислородна основа
• Действа ефективно срещу всички петна, подлежащи на 

избелване и предотвратява образуването на сиви петна

havon E4

27 kg  Арт. № 4310101413 
64 kg Арт. № 4310101115 

• Течен препарат за омекотяване на водата
• Предотвратява наслагването на варовик по прането и пералната 

машина и поддържа прането чисто и бяло

havon K5

27 kg  Арт. № 4310101613 
64 kg Арт. № 4310101615 

• Висококачествен, течен, избелващ и дезинфекциращ препарат в 
комбинация с други перилни препарати на havon PROFESSIONAL 
DISINFECT

• За пране при 40°C и 60°C
• Изпитан и регистриран в списъка на VAH/ÖGHMP/RKI

havon T7

25 kg  Арт. № 4310100113

• Течен, висококонцентриран препарат за усилване на действието 
на основния препарат.

• За температури на пране 30-70°C.

havon V8

25 kg Арт. № 4310100913
60 kg Арт. № 4310100915

• Течен, концентриран перилен препарат
• За предпране и основно пране при 30-95°C

havon U9 PLUS

Хигиена на прането
Автоматично дозиране от Hagleitner.
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2 havon MANUAL

хавон MANUAL е гамата от ръчни прахове и течни препарати от Hagleitner. Тук можете да 
създадете идеалната комбинация от тежки перилни препарати, цветни перилни препарати, 
леки перилни препарати и дезинфектанти за пране. Омекотителите за тъкани и спомагателните 
перилни препарати допълват хавон MANUAL. Систематизирайте и осигурете сияйна чистота и 
мекота.

Вашите предимства с хавон MANUAL
Индивидуалност
Избор на продукт, съобразен с 
вашите нужди

Всичко от един източник
Продукти за всички нужди и 
приложения

Професионалност
Експертите по прането обучават 
и обясняват продуктите и 
приложението им

Икономичност
Грижа и чистота в оптималното 
съотношение цена-качество

Перилни препарати.

Перилни препарати за цветно пране.

5 kg Арт. № 4310200510 

18 kg Арт. № 4310200300

5 kg  Арт. № 4310200610

15 kg Арт. № 4310200200

• Висококонцентриран, течен препарат за основно изпиране и 
поддръжка на бяло, памучно пране

• Премахва петна ефективно и нежно едновременно, благодарение 
на интензивната TEX технология

• Прахообразно средство за цялостно пране за професионални 
изисквания

• Подходящ за всички температури, твърдост на водата и видове 
тъкани (освен вълна и коприна).

• Висококонцентрирано, течно средство за цветно пране, за 
почистване и поддържане на смесени и полиестерни тъкани

• Висококачествен прахообразен перилен препарат за пране на 
цветни и чувствителни тъкани

• Подходящ при всяка твърдост на водата и температури на пране 
от 30-95°C

havon INTEXO

havon ULTRA

havon INTEXO COLOR

havon COLOR

Арт. № 4310200100 

• Прахообразно средство за цялостно пране за високи хигиенни 
изисквания

• Подходящ при всички температури, твърдост на водата и всички 
видове тъкани (освен вълна и коприна)

• Избелващ ефект от 40 ° C, дезинфекция от 60 ° C

havon PERFECT

Хигиена на прането
Ръчно дозиране на перилни препарати от 

Hagleitner.
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2

Перилни препарати за фино пране.

6 x 1 kg Арт. № 4310200408

• Висококачествен, течен перилен препарат без ензими, 
подходящ за вълна, коприна и чувствителни синтетични тъкани

havon FEIN

Дезинфекциращи перилни препарати от Hagleitner

27 kg  Арт. № 4310101613 
64 kg Арт. № 4310101615 

• Висококачествен, течен, избелващ и дезинфекциращ препарат в 
комбинация с други перилни препарати на havon 
PROFESSIONAL DISINFECT

• За пране при 40°C и 60°C
• Изпитан и регистриран в списъка на VAH/ÖGHMP/RKI

havon T7

Арт. № 4310200738

• Прахообразен, специален препарат за висококачествени 
платове за пране, дезинфекция и грижа при 40 ° С

• Доказана ефективност срещу всички обвити и необвити вируси, 
всички бактерии, вкл. микробактерия и бактериални спори, 
кожни инфекции и плесени.

havon DES 40

Арт. № 4310200700

• Прахообразен, слабо пенещ се специален препарат за 
измиване, избелване, дезинфекция и поддържане в цикъл на 
пране при 60 ° С

• Тествана ефективност срещу всички обвити и необвити вируси 
(включително норовируси), бактерии и бактериални спори

havon DES 60

Прането често е в пряк контакт с кожата ни, поради което микробите в прането трябва да се 
избягват на всяка цена. Тук има две решения: Изперете при висока температура и дълго време 
за пране или внимателно изперете и дезинфекцирайте прането при ниска температура. Това е 
ваш избор, Hagleitner ви предлага правилните продукти.

Хигиена на прането
Дезинфекция на прането.
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3 План за петна на Hagleitner

С плана за петна на Hagleitner  имате решение за всички видове петна. Независимо дали 
става въпрос за мазно петно от грим или петна от трева, Hagleitner има подходящи продукти 
за справяне с упорити петна. За да се идентифицира непознато петно, се препоръчва кратък 
прочит в Азбука на прането на Hagleitner. Тук се обясняват най-често срещаните петна и е 
указано как да се отстранят. 

Вашите предимства с плана за петна от Hagleitner
Всичко с един поглед
Видове петна, подходящ продукт
и правилното третиране

Компетентност
Експертите по прането обучават и 
обясняват продуктите и приложението им

КЪМ ПЛАНА ЗА ПЕТНА

Hagleitner план за петна-комплект за отстраняване на петна

1 kg Арт. № 4310300508

1 kg Арт. № 4310301108

1 kg Арт. № 4310300908

• Препарат за отстраняване на петна за цялостното отстраняване 
на всички мазнини и масла

• Специален препарат за отстраняване на петна от 
ръжда върху прането

• Течен, специален избелител на базата на активен кислород
• Премахва избелимите петна от най-малко 30 ° C

havon FS

havon RUSTEX

havon POWER

Хигиена на прането
План за петна - за пране без петна.
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3

10 kg  Арт. № 4310300111
25 kg Арт. № 4310300113

10 kg Арт. № 4310300211

10 kg Арт. № 4310300811

• 4-кратно концентриран, висококачествен омекотител

• Висококачествен омекотител

• Течен препарат за колосване за всички видове тъкани, с 
изключение на коприна

havon SOFT 4

havon MILD

havon P6 PLUS

1 kg           Арт. № 4310300428

5 kg           Арт. № 4310300632

6 kg           Арт. № 4310300732

• Високо концентрирано избелващо средство на таблетки

• Прахообразна сол за петна с универсално приложение

• Прахообразно средство за омекотяване на вода

havon CHLOR TABS

havon ACTIVE

havon CALC

Хигиена на прането
Допълнителни компоненти за изкрящо пране.
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3

Арт. № 4431203000

Арт. № 4431203100

Арт. № 4450301400

• Кутия за съхранение и практично изваждане поединично на 
влажните hup кърпи

• Хромиран държач за хигиеничен, икономисващ място стенен 
монтаж на hup BOX

• Готови за употреба, влажни, много големи, устойчиви на 
скъсване дезинфекциращи кърпи

• За дезинфекция на повърхности като напр. кошници за пране 
(виж контролен списък)

hup BOX yellow

hup стенен държател

hup DES FORTE XL ROLL

Бактериите и вирусите могат да се предават чрез прането. За да избегнете това, се препоръчва 
да изберете правилния метод на пране и да използвате дезинфекциращ препарат. Но има 
и мерки извън пералнята, необходими за предотвратяване на предаването. Със следния 
контролен списък вие винаги сте подготвени оптимално.

Допълнителни продукти за хигиенна работа в 
пералното помещение

hup – Готови за употреба дезинфекционни разтвори

Защитни ръкавици BRILLANT

За подредени перални помещения.

BRILLANT latexCOMFORT

държач за бутилки

BRILLANT nitrilCOMFORT

Арт. № 4451000400

Арт. № 4450701050

Арт. № 4451000700

• Латексова ръкавица с прекрасна еластичност и добро усещане 
при носене и допир

• Държач за бутилки 1л Hagleitner
• Идеален за съхранение на продуктите за петна

• Изключително тънка, прекрасно разтягаща се ръкавица от нитрил 
с приятен комфорт при носене

Съвети при изпирането

Правилна предварителна обработка

Затворете 
циповете

Изперете от 
опаката страна

Почиствайте 
петната веднага

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Не оставяйте петното да изсъхне, почистете веднага. Препаратът 

за премахване на петна да се тества първо на незабележимо място. 

Спазвайте символите на опазване (грижа)!

Правилно зареждане на машината

Запълвайте 
само 2/3

Не притискайте 
навътреМежду прането и барабана трябва да има свободно пространство. 

Ако перете хавлии за баня запълвайте само 2/3. 

Правилно изпиране

Не прекъсвайте процеса на изпиране преждевременно. Веднага след 

изпиране изсушавайте прането, не го оставяйте мокро.

Не прекъсвайте 
процеса на 
изпиране

Не оставяйте 
прането мокро

Правилно изпиране

Не прекъсвайте 
Не прекъсвайте 

Правилно сортиране

Сортирайте по бели и цветни дрехи Спазвайте 
символите на 

опазване (грижа)

Спазвайте 
Сортирайте 
по степен на 
замърсяване

Сортирайте Сортирайте 

Сортирайте прането според цвета и степента на замърсяване и 

спазвайте символите на опазване (грижа).

Дейности по поддръжката

Не затваряйте вратата/
илюминатора 

Поддържайте 
машината чиста

Почистете барабана

Дейности по поддръжката
Дейности по поддръжката

Оставете вратата отворена, след почистване. Почистете машината. Проверете барабана 
за чужди тела и ги отсранете незабавно.

Правилно дозиране

Спазвайте препоръките за дозиране. При употреба на автоматични 

дозиращи системи: Следете нивото на напълване на компонентите. 

При подмяна на продуктите следете етикета и подаващите препарат 

маркучи за съответствие.

Спазвайте 
препоръките за 

дозиране
Следете нивото на 

напълване
Смяна на тубите

Правилно дозиране

Спазвайте Спазвайте 

Правилно дозиране

ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ ЕООДТелефон +359 (0)2 963 29 01 · www.hagleitner.com

Кат. № 490031180000   I

Хигиена на прането
Правилната предварителна работа за 

хигиенни изисквания.
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Съвети при изпирането

Правилна предварителна обработка

Затворете 
циповете

Изперете от 
опаката страна

Почиствайте 
петната веднага

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Не оставяйте петното да изсъхне, почистете веднага. Препаратът 

за премахване на петна да се тества първо на незабележимо място. 

Спазвайте символите на опазване (грижа)!

Правилно зареждане на машината

Запълвайте 
само 2/3

Не притискайте 
навътреМежду прането и барабана трябва да има свободно пространство. 

Ако перете хавлии за баня запълвайте само 2/3. 

Правилно изпиране

Не прекъсвайте процеса на изпиране преждевременно. Веднага след 

изпиране изсушавайте прането, не го оставяйте мокро.

Не прекъсвайте 
процеса на 
изпиране

Не оставяйте 
прането мокро

Правилно изпиране

Не прекъсвайте 
Не прекъсвайте 

Правилно сортиране

Сортирайте по бели и цветни дрехи Спазвайте 
символите на 

опазване (грижа)

Спазвайте 
Сортирайте 
по степен на 
замърсяване

Сортирайте 

Сортирайте прането според цвета и степента на замърсяване и 

спазвайте символите на опазване (грижа).

Дейности по поддръжката

Не затваряйте вратата/
илюминатора 

Поддържайте 
машината чиста

Почистете барабана

Дейности по поддръжката
Дейности по поддръжката

Оставете вратата отворена, след почистване. Почистете машината. Проверете барабана 
за чужди тела и ги отсранете незабавно.

Правилно дозиране

Спазвайте препоръките за дозиране. При употреба на автоматични 

дозиращи системи: Следете нивото на напълване на компонентите. 

При подмяна на продуктите следете етикета и подаващите препарат 

маркучи за съответствие.

Спазвайте 
препоръките за 

дозиране
Следете нивото на 

напълване
Смяна на тубите

Правилно дозиране

Спазвайте Спазвайте 

Правилно дозиране

ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ ЕООДТелефон +359 (0)2 963 29 01 · www.hagleitner.com

Кат. № 490031180000   I

Съвети при изпирането

Правилна предварителна обработка

Затворете 
циповете

Изперете от 
опаката страна

Почиствайте 
петната веднага

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Правилна предварителна обработка

Не оставяйте петното да изсъхне, почистете веднага. Препаратът 

за премахване на петна да се тества първо на незабележимо място. 

Спазвайте символите на опазване (грижа)!

Правилно зареждане на машината

Не прекъсвайте процеса на изпиране преждевременно. Веднага след 

изпиране изсушавайте прането, не го оставяйте мокро.

Не оставяйте 
прането мокро

Правилно сортиране

Сортирайте по бели и цветни дрехи Спазвайте 
символите на 

опазване (грижа)

Спазвайте 
Сортирайте 
по степен на 
замърсяване

Сортирайте Сортирайте Сортирайте Сортирайте 

Сортирайте прането според цвета и степента на замърсяване и 

спазвайте символите на опазване (грижа).

Дейности по поддръжката

Не затваряйте вратата/
илюминатора 

Поддържайте 
машината чиста

Почистете барабана

Дейности по поддръжката
Дейности по поддръжката
Дейности по поддръжката
Дейности по поддръжката
Дейности по поддръжката

Оставете вратата отворена, след почистване. Почистете машината. Проверете барабана 
за чужди тела и ги отсранете незабавно.

Правилно дозиране
Правилно дозиране
Правилно дозиране
Правилно дозиране
Правилно дозиране
Правилно дозиране
Правилно дозиране
Правилно дозиране
Правилно дозиране

  

ЧЕК-ЛИСТ
 Носете лични предпазни средства (когато подреждате 
 прането и когато използвате дезинфектанти трябва винаги да 

 се носят ръкавици)
 Дезинфекциране на кошници и колички за пране - поставяйте   

 изпраното пране само в предварително дезинфекцирани 
 контейнери
 Дезинфекциране на отвора на пералнята - след всяко пране Правилно сортиране на прането Определете и третирайте петната, спрямо плана за отстраняване  

 на петна
 Правилното съхранение на прането преди и след изпиране, не е  

 често срещано с деликатното пране
 o не е често срещано с деликатното пране
 o не съхранявайте мръсно и чисто пране в затворени   

  контейнери - опасност от запалване Чужди предмети като химикалки, монети, помощни средства за   

 почистване, изработени от мрежа от неръждаема стомана  и т.н.,  

 трябва да бъдат сортирани, преди пране
 Обърнете внимание на съветите за пране на Hagleitner
 o Поддържайте правилно пералните машини
 o Правилно сортиране o Правилна предварителна обработка
 o Правилно зареждане o Правилно дозиране o Правилно изпиране

Към съветите за пране на Hagleitner

Хигиена на прането
Контролен списък за изкрящо пране.
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4 Защита на ръцете и кожата с XIBU и XIBU XL

XIBU XL FLUID hybrid

ЛПС (лични предпазни средства) и особено защита на ръцете и кожата също играе много важна роля в пералното 
помещение. Работейки с мокро пране, перилни препарати и носейки ръкавици, кожата се дразни и губи естествения си 
защитен слой. Затова винаги обръщайте внимание на достатъчната защита на ръцете и кожата.

Hagleitner препоръчва безконтактен и водоустойчив дозатор XIBU XL senseFLUID за продукти за защита на кожата, 
почистване на кожата, грижа за кожата или дезинфекция до зоната за пране в пералното помещение.

Вашите предимства с XIBU и XIBU XL
Избор между 3 възможности за захранване
energyBOX, мрежов адаптор или акумулаторна 
батерия

Практичен и удобен
Сапунът, дезинфекцията, защитата на кожата и 
хартиената кърпа са винаги готови

Хигиенично
Избягване на предаването на бацили чрез 
безконтактно приложение

Компетентен съвет
С индивидуално създаден план за защита на 
кожата (вижте контролен списък)

XIBU XL FLUID hybrid handPROTECT PURE

creamSOAP PURE

handCREAM PURE

septDES GEL

Арт. № 4110302350 Арт. № 4110710005

Арт. № 4110701339

Арт. № 4110710101

Арт. № 4110708639

• Безконтактен дозатор за вашето 
перално помещение

• Регулируемо количество на консуматива

• Бързо абсорбиращ лосион за защита на 
кожата

• Оставя защитен филм върху кожата, който 
също предпазва при носене на ръкавици

• Без силикон, без сапун, без оцветители, 
без парфюм, без парабени и pH-неутрална 
кожа

• Висококачествен вискозен сапун
• За леко до средно или променящо се 

замърсяване
• Дерматологично тестван за употреба и 

алергии към кожата

• Хидратиращ крем за поддържани и 
кадифено меки ръце

• Абсорбира се бързо и без остатък

• Дезинфекция на ръцете
• Без парфюм

Hagleitner препоръчва: консумативи

XIBU TOWEL hybrid

Арт. № 4110203950 Арт. № 4110900900

• Дозатор за кърпи с дву-ролкови 
системи

• Нарязва хартията при подаването й

• Двупластова, бяла, премиум хартия
• Микро релеф и печат за качество на 

хартията

XIBU TOWEL hybrid multiROLL handTUCH X2

Hagleitner препоръчва: консумативи

Хигиена на прането
Лична хигиена в пералното помещение.
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5
Обичайното високо качество не се спира само с продуктите. Hagleitner винаги се стреми да предостави 
на своите клиенти най-доброто решение по отношение на обслужването. Благодарение на компетентния 
персонал на Hagleitner, вие сте добре посъветвани и след покупката и за още повече знания екипът на 
Hagleitner България предлага и обучение в областта на хигиената на прането.

Вашите предимства с курсовете за обучение от Hagleitner:

Ще Ви направим fit4Hygiene.

Личен съвет
Вашият консултант по хигиена ще 
отговори на вашите индивидуални нужди

Продуктово обучение
Правилна употреба на продуктите на 
Hagleitner

Опит
Възползвайте се от нашите 
дългогодишни познания

Знанието е за споделяне! Ето защо екипът на Hagleitner България предлага курсове за 
обучение на партньори, клиенти и всеки, който се интересува от хигиена. Възползвайте се от 
нашите десетилетия ноу-хау и направете себе си и служителите си fit4Hygiene!

За повече информация: www.hagleitner.com

Хигиена на прането
Контролен списък за изкрящо пране.
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