
Mosás higiénia
       A ragyogóan tiszta ruhákért.



Since
1971

nachhaltig vorausdenken

Hans Georg Hagleitner

Ragyogó színek és egy nagyon kellemes illat - ez fémjelzi a Hagleitner Mosáshigié-
nia-Rendszert. A green effi  ciency koncepció által még biztosított a fenntartható 
összetevők alkalmazása is.  A legtöbb termék, melyet a havon PROFESSIONAL 
rendszer keretén belül alkalmazunk: már évek óta mentesek az NTA- és az EDTA 
foszfátoktól.

A legtöbb mosószerhez szintetikus polimer szerkezetű anyagokat: mint 
például mikroműanyagokat adnak. A Hagleitner nem alkalmaz ilyen 
adalékanyagokat, így tudja garantálni, hogy minden Hagleitner mosószer évek óta 
mentes a mikroműanyagtól.

Előszó
Valódi mosás a Hagleitnerrel.

Fenntartható.

Mikroműanyag-mentes mosószer

Ágyneműhuzat kitűnő minőségű pamutból, puha törölközők frottírból, konyhai textíliák 
nemes anyagú jacquard szövetből: az elvárások különbözőek - ugyanúgy, mint a 
foltok a textílián. Ezért fejlesztette ki Hagleitner a havon-t:  az intelligens mosási  kon-
cepciót.

A havon mindenekelőtt egyfajta: mégpedig igényekhez alkalmazkodó. Akár panziókról 
legyen szó, akár idősek otthonáról vagy hotelekről, a Hagleitner sokoldalú 
megoldással szolgál. 

Szereti a manuális-, kézi adagolást? Esetleg az automatikus gépi adagolást? Mind 
a két adagolási módszer lehetséges. A havon mindig megkíméli az anyag szálait. 
A textíliák hálásak lesznek, mert megtartják minőségüket. Az ápolás és a tisztaság 
mellett összhangban van az ár-érték arány is. 

Ezenkívül a Hagleitner-rel különleges garanciát kap: minden termék mentes az NTA 
foszfátoktól. A havon nemcsak a ruhát kíméli, hanem az embert és a környezetet is.

Saját koncepció, 
fejlesztés és gyártás 
Zell am See-ben

Több, mint 50 éve 
a piacon

177 értékesítő partner 
63 országban

Emberre és környezetre 
előrelátóan cselekedve

Több mint 
1300 alkalmazott

27 Service Center 
12 országban

nachhaltig vorausdenken



Art.-Nr. 4310100813

Art.-Nr. 4310100815

A Hagleitner mosási 
kisokos

Minden tudnivaló a mosás témájáról, tippek, trükkök a 
Hagleitner mosási kisokosban. Így a mosás 
témáját mindig kézben tudja tartani.

Hagleitner mosás higiénia 
A ragyogóan tiszta ruhákért.

A Hagleitnert megélni.
A nyomtatott kiadványainkon 
vonalkódot és QR-kódot talál. Csak 
egyszerűen szkennelje be - és minden 
rendelkezésre álló termékdokumen-
tum és videó látható lesz a display-en.

Mindent gyorsan.
Szüksége van  biztonsági adatlapra 
vagy további termékinformációra? 
Akkor egyszerűen szkennelje be a 
Hagleitner scan ME App-pel az adott 
terméknél látható vonalkódot vagy a 
QR kódot - és már minden kéznél is 
van.

Közvetlenül a letöltésekhez
Szkennelje be az alsó QR kódot és közvetlenül a 

Hagleitner App letöltéséhez jut el.
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Mosógépek a havon PROFESSIONAL-lel

Oldal 4

Mosás higiénia 
                  A mosókonyha áttekinthetően.

havon MANUAL

Oldal 6

Kiegészítő termékek, ápolás és foltok

Oldal 8

Szerviz és oktatások

Oldal 13

Személyi higiénia a mosókonyhában
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Mosás higiénia 
     Automatikus adagolás a Hagleitner-től.

havon PROFESSIONAL- folyékony mosószerösszetevők 
az automatikus adagoláshoz

A havon PROFESSIONAL- egyesíti a nagy teljesítőképességű adagolóberendezést és a 8 mosószer 
összetevőt egyetlen mosási rendszerben, ami tetszés szerint az Ön igényeire alakítható. Elvárásoktól füg-
gően az összetevők egymás között különbözően kombinálhatók.

Előnyök a havon PROFESSIONAL-lel

Átláthatóság
A mosógép és az adagolóberende-
zés folyamatos felügyelet alatt áll és 
az eredmények rögzítésre kerülnek.

Takarékos
Egyetlen egy adagolóberendezés-
sel 4 mosógépet lehet egyidőben 
üzemeltetni, ami időt és pénzt spórol 
meg.

Erőteljes
Az erős teljesítményű magasnyomású 
pumpák kompatibilisek a géppel, és 
gondoskodnak az optimális eredményről 
alacsony fogyasztás mellett.

Hosszú időtartam
A magas minőségű termékek meg-
védik a ruhát, így ritkábban kell újat 
vásárolni.

A mosószeres kannák biztonságos tárolása.

Cikkszám 4450702800

• Felfogó edény a kannák és nagy edények bizton-
ságos tárolásához konyhákban és mosodákban. 
Legfeljebb 60 l űrtartalmú tartályok rögzítésére 
alkalmas

chemTRAY
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Mosás higiénia 
Automatikus adagolás a Hagleitner-től.

A 8 mosószer- összetevő

25 kg  Cikkszám 4310101213

• Semlegesítő szer textíliákhoz és az öblítővízhez
• Használatával a ruhák újra puha tapintásúak lesznek, a színek újra 

csillogóvá válnak és a textíliának kellemesebb illata lesz

havon F12

25 kg  Cikkszám 4310100813 
60 kg Cikkszám 4310100815 

• Folyékony, színes mosószer kellemes illattal
• Színes, pamut, vegyes szövetek és fi nom anyagok mosásához
• és ápolásához, 30 és 95°C közötti mosási hőmérséklethez

havon B1

32 kg  Cikkszám 4310101013 
75 kg Cikkszám 4310101015 

• Folyékony, lúgos mosáserősítő
• Hozzájárul a jobb mosási eredmény eléréséhez, és kiválóan hat 

fehérje-illetve zsíros és olajos szennyeződésekkel szemben

havon A3

30 kg  Cikkszám 4310100513 
65 kg Cikkszám 4310100515 

• Folyékony, oxigén bázisú fehérítőszer
• Rendkívül hatékonyan oldja a fehéríthető foltokat, megakadályozza 

az anyagok elszürkülését 

havon E4

27 kg  Cikkszám 4310101413 
64 kg Cikkszám 4310101115 

• Folyékony vízlágyító adalék
• Megakadályozza a vízkő lerakódását a ruhákon valamint a 

mosógépben

havon K5

27 kg  Cikkszám 4310101613 
64 kg Cikkszám 4310101615 

• Folyékony, rendkívül hatékony ruhafehérítő-és fertőtlenítőszer a havon 
PROFESSIONAL DISINFECT egyéb mosószer-összetevőivel kombinálva

• 40 és 60 C°-on 
• A VAH/ÖGHMP/RKI/EMMI jóváhagyásával és listázásával

havon T7

25 kg  Cikkszám 4310100113

• Folyékony, magas koncentrációjú mosáserősítő
• 30 és 70°C közötti mosási hőmérséklethez

havon V8

25 kg Cikkszám 4310100913
60 kg Cikkszám 4310100915

• Folyékony, koncentrált mosószer elő-és főmosáshoz
• 30 és 95°C közötti mosási hőmérséklethez

havon U9 PLUS
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Mosás higiénia 
    Kézi mosószeradagolás a Hagleitnernél.

havon MANUAL

A havon MANUAL, a manuális használatra alkalmas por- és a folyékony mosószer szortimentet testesíti 
meg a Hagleitner-nél. Itt egyénre szabottan összeállíthatja az általános mosószer, a fi nom mosószer, a 
színes ruhákhoz való mosószer valamint a fertőtlenítő mosószerek ideális kombinációját. Az öblítő és 
a speciális kiegészítő mosószerek zárják be a kört a havon MANUAL rendszernél és gondoskodnak a 
ragyogó tisztaságról és a fi nom tapintásról.

Az ön előnyei a havon MANUAL-lal

Egyénileg
Tetszés szerinti termékkínálat az Ön 
igényeire szabva

Minden egy kézből
Minden igényt kielégítő termékek, 
melyek minden felhasználási 
területet lefednek

Professzionális
A mosási szakértők oktatásokat 
tartanak és ismertetik az adott ter-
mékek felhasználási célját és módját

Gazdaságos
Kímélő mosás és tisztaság optimális 
ár-érték arányban

Általános mosószer.

Mosószer színes ruhákhoz.

5 kg Cikkszám 4310200510 

18 kg Cikkszám 4310200300

5 kg  Cikkszám 4310200610

15 kg Cikkszám 4310200200

• Magas koncentrációjú, folyékony általános mosószer fehér színű 
pamut, vegyes- és poliészter textíliák tisztításához és ápolásához

• A foltokat hatásosan és egyben kímélően távolítja el, hála az 
intenseTEX technológiának

• Por alakú, általános mosószer professzionális igényekhez
• Valamennyi mosási hőmérséklethez, vízkeménységhez és 

textíliához (a gyapjú és a selyem kivételével)

• Magas koncentrációjú, folyékony általános mosószer fehér színű 
pamut, vegyes-és poliészter textíliák tisztításához és ápolásához

• Kiváló minőségű, por alakú színes mosószer színérzékeny ruhákhoz
• Minden vízkeménységre és 30-95°C közötti mosási hőmérséklethez

havon INTEXO

havon ULTRA

havon INTEXO COLOR

havon COLOR

Cikkszám 4310200100 

• Por alakú, általános mosószer minden higiéniai kihíváshoz
• Valamennyi mosási hőmérséklethez, vízkeménységhez és textíliához 

(a gyapjú és a selyem kivételével)
• Fehérítő hatás már 40 °C-tól, fertőtlenítő hatás már 60 °C-tól

havon PERFECT
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Mosás higiénia 
Fertőtlenítő mosás.

Finommosószer.

6 x 1 kg Cikkszám 4310200408

• Kiváló minőségű, folyékony, enzimmentes mosószer gyapjú, selyem 
és más érzékeny szintetikus anyaghoz

havon FEIN

Fertőtlenítő mosószer a Hagleitnertől

27 kg  Cikkszám 4310101613 
64 kg Cikkszám 4310101615 

• Folyékony, rendkívül hatékony ruhafehérítő-és fertőtlenítőszer a havon 
PROFESSIONAL DISINFECT egyéb mosószer-összetevőivel kombinálva

• 40 és 60 C°-on 
• A VAH/ÖGHMP/RKI/EMMI jóváhagyásával és listázásával

havon T7

Cikkszám 4310200738

• Por alakú speciális mosószer minőségi anyagok mosásához, fertőt-
lenítéséhez és ápolásához már 40°C-on

• Bevizsgált hatékonyságú a burkos és burok nélküli vírus ellen; 
minden baktérium ellen, beleértve a mikobaktériumokat és 
baktériumspórákat, bőr-és penészgombákat

havon DES 40

Cikkszám 4310200700

• Por alakú, enyhén habzó speciális mosószer egy mosási folyamat-
ban, 60°C –on történő mosáshoz, fehérítéshez, fertőtlenítéshez és 
ápoláshoz

• Bevizsgált hatásfok minden burkos- és burok nélküli vírus (pl.noroví-
rusok) ellen, valamint baktériumok és baktériumspórák ellen

havon DES 60

A ruha közvetlen érintkezésben áll bőrünkkel, ezért fontos, hogy a mosásba kórokozók, baktériumok ne 
kerüljenek bele. Két megoldás létezik: a ruhát magas hőmérsékleten, hosszú mosásidővel mossuk, vagy 
kímélve, fertőtlenítve, alacsony hőmérsékleten. Öné a választás joga, a Hagleitner a megfelelő 
termékeket kínálja.  
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Mosás higiénia 
    Folteltávolítási-terv a foltmentes ruhákhoz.

A Hagleitner Detachur-terv

A Hagleitner Folteltávolító-tervvel minden egyes foltfajtára van megoldás. Teljesen mindegy, hogy egy zsí-
ros make-up foltról, vagy fűfoltról legyen szó.  A Hagleitner a megfelelő tisztítószerekkel megoldást kínál a 
nehezen elávolítható foltokra. A nehezen beazonosítható foltokhoz a Hagleitner a Mosási kisokos-t ajánlja. 
Bemutatjuk a leggyakoribb foltokat, és eltávolításuk módját.

Az Ön előnyei a Hagleitner Folteltávolítási-tervvel

Minden ami fontos az első látásra:
Foltfajták, a megfelelő tisztítószer és a 
helyes kezelésük

Hozzáértő
Professzionális mosási szakértők oktatásokat tartanak és 
ismertetik az adott termékek felhasználási célját és módját

A FOLTELTÁVOLÍTÁSI TERVHEZ

Hagleitner Folteltávolítási-Szett folteltávolításhoz

1 kg Cikkszám 4310300508

1 kg Cikkszám 4310301108

1 kg Cikkszám 4310300908

• Folttisztító az alapos folttisztításhoz, minden zsír- vagy olajtartalmú 
szennyeződéshez

• Speciális rozsdafolt eltávolító

• Speciális, folyékony, aktív oxigén bázisú fehérítőszer
• Már 30  °C-on is eltávolítja a fehéríthető foltokat

havon FS

havon RUSTEX

havon POWER
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Mosás higiénia 
Összetevők, segédanyagok a ragyogóan tiszta textíliáért.

10 kg  Cikkszám 4310300111
25 kg Cikkszám 4310300113

10 kg Cikkszám 4310300211

10 kg Cikkszám 4310300811

• Négyszeresen koncentrált, kiváló minőségű öblítőszer

• Kiváló minőségű öblítőszer

• Sűrűn folyó keményítőszer valamennyi textilfajtához a selyem 
kivételével

havon SOFT 4

havon MILD

havon P6 PLUS

1 kg           Cikkszám 4310300428

5 kg           Cikkszám 4310300632

6 kg           Cikkszám 4310300732

• Magas koncentrációjú fehérítő tabletta

• Por alakú, univerzális folttisztító só

• Por alakú vízlágyító adalék

havon CHLOR TABS

havon ACTIVE

havon CALC

9



3

Cikkszám 4431203000

Cikkszám 4431203100

Cikkszám 4450301400

• Újratölthető adagolóbox nedves hup kendők praktikus, egyenkénti 
adagolásához

• Krómozott tartó a hup BOX higiénikus és helytakarékos falra történő 
elhelyezésére

• Felhasználásra kész, nedves, extra méretű, rojtosodásmentes, 
szakítószilárd, fertőtlenítő kendő

• Felületi fertőtlenítés, mint pl. a mosókosarak, műanyag lavórok 
(lásd. Ellenőrző lista)

hup BOX yellow

hup fali tartó

hup DES FORTE XL ROLL

A baktériumok és vírusok terjedhetnek ruhán keresztül is. Azt, hogy ezt megakadályozzuk: tanácsos 
megválasztani a helyes mosási módszert és ajánlatos fertőtlenítő mosószert alkalmazni. Viszont a 
mosógépen kívül is fontos, hogy a kórokozók átvitelét megelőzzük.

Kiegészítő termékek a higiéniai munkákhoz a 
mosókonyhában

hup – felhasználásra kész fertőtlenítő oldatok

BRILLANT védőkesztyű

A rendezett mosókonyháért.

BRILLANT latexCOMFORT

fl akon tartó

BRILLANT nitrilCOMFORT

Cikkszám 4451000400

Cikkszám 4450701050

Cikkszám 4451000700

• Kiváló minőségű, rugalmas latex kesztyű kellemes tapintási és viselési 
érzettel

• Flakontartó 3 Hagleitner 1 l-es rendszerFLAKON-nak
• A Detachur termékek ideális tárolása

• Kellemes viseletet biztosító, rendkívül vékony, kiváló elaszticitású nitril 
kesztyű

Mosás higiénia 
    Helyes előkészület a higiéniai igényeknek 

megfelelően.

Mosási tippek

Helyes előkezelés

Cipzárokat
 felhúzni Balról mosni

A foltokat a lehető 
leggyorsabban kell 

kezelni

Helyes előkezelés

A foltokat a lehető 
A foltokat a lehető 

A foltokat ne hagyja megszáradni, hanem azonnal kezelje folteltávolítóval, 

először egy nem feltűnő helyen. A mosási útmutató jeleit vegye fi gyelembe.

A gép helyes bepakolása

csak 2/3-ig töltse 
meg ne töltse túl ruhával

csak 2/3-ig töltse 

A szennyest lazán kell a mosógép belsejébe rétegezni. Frottírt csak kb. 2/3-ig 

töltsön.

Helyes mosás

A mosási folyamatot ne szakítsa meg. A szennyest a mosás után azonnal 

szárítsa és ne hagyja vizesen.

A mosási folyamatot 
ne szakítsa meg

Ne hagyja vizesen a 
szennyest

Helyes mosás

Helyes szétválogatás

világos és sötét ruhák elkülöní-
tése a mosási útmutatót 

vegye fi gyelembe

a szennyeződés 
mértékének vizs-

gálata

a szennyeződés 

A szennyest szín és szennyeződési fok szerint válogassa szét és a mosási 

útmutatót mindig vegye fi gyelembe.

Karbantartási munkák

Az ajtókat hagyja 
nyitva

A gépet tartsa 
tisztán

A mosógép belsejé-
nek oldalsó falát 

tisztítsa meg

A mosógép belsejé-
A mosógép belsejé-

Az ajtókat takarítás után hagyja nyitva. Tisztítsa ki a gépet. A mosógép bel-

sejének oldalsó falát vizsgálja át, és ha idegen anyagot talál, azonnal távolítsa 

el. 

Helyes adagolás

Adagolási javaslat szem előtt tartása. Az automatikus adagolás alkalmazásakor: a 

kannában lévő mennyiséget vegye fi gyelembe. Termékcsere esetén a címkén lévő 

információkat mindig vegye fi gyelembe.

Adagolási javaslat 
szem előtt tartása

Töltöttségi szint fi gye-
lése Tartálycsere

Helyes adagolás

HAGLEITNER HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft.Tel. +36 (96) 512400 · www.hagleitner.com

Cikkszám: 490031160000   I   
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Mosás higiénia 
A ragyogóan tiszta textíliák ellenőrző listája.

Mosási tippek

Helyes előkezelés

Cipzárokat
 felhúzni Balról mosni

A foltokat a lehető 
leggyorsabban kell 

kezelni

Helyes előkezelés

A foltokat a lehető 

A foltokat ne hagyja megszáradni, hanem azonnal kezelje folteltávolítóval, 

először egy nem feltűnő helyen. A mosási útmutató jeleit vegye fi gyelembe.

A gép helyes bepakolása

csak 2/3-ig töltse 
meg ne töltse túl ruhával

csak 2/3-ig töltse 

A szennyest lazán kell a mosógép belsejébe rétegezni. Frottírt csak kb. 2/3-ig 

töltsön.

Helyes mosás

A mosási folyamatot ne szakítsa meg. A szennyest a mosás után azonnal 

szárítsa és ne hagyja vizesen.

A mosási folyamatot 
ne szakítsa meg

Ne hagyja vizesen a 
szennyest

Helyes mosás

Helyes szétválogatás

világos és sötét ruhák elkülöní-
tése a mosási útmutatót 

vegye fi gyelembe

a szennyeződés 
mértékének vizs-

gálata

a szennyeződés 

A szennyest szín és szennyeződési fok szerint válogassa szét és a mosási 

útmutatót mindig vegye fi gyelembe.

Karbantartási munkák

Az ajtókat hagyja 
nyitva

A gépet tartsa 
tisztán

A mosógép belsejé-
nek oldalsó falát 

tisztítsa meg

A mosógép belsejé-
Az ajtókat takarítás után hagyja nyitva. Tisztítsa ki a gépet. A mosógép bel-

sejének oldalsó falát vizsgálja át, és ha idegen anyagot talál, azonnal távolítsa 

el. 

Helyes adagolás

Adagolási javaslat szem előtt tartása. Az automatikus adagolás alkalmazásakor: a 

kannában lévő mennyiséget vegye fi gyelembe. Termékcsere esetén a címkén lévő 

információkat mindig vegye fi gyelembe.

Adagolási javaslat 
szem előtt tartása

Töltöttségi szint fi gye-
lése Tartálycsere

Helyes adagolás

HAGLEITNER HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft.Tel. +36 (96) 512400 · www.hagleitner.com

Cikkszám: 490031160000   I   

Mosási tippek

Helyes előkezelés

Cipzárokat
 felhúzni Balról mosni

A foltokat a lehető 
leggyorsabban kell 

kezelni

Helyes előkezelés
Helyes előkezelés
Helyes előkezelés
Helyes előkezelés

A foltokat a lehető 
A foltokat a lehető 
A foltokat a lehető 
A foltokat a lehető 

A foltokat ne hagyja megszáradni, hanem azonnal kezelje folteltávolítóval, 

először egy nem feltűnő helyen. A mosási útmutató jeleit vegye fi gyelembe.

A gép helyes bepakolása

A mosási folyamatot ne szakítsa meg. A szennyest a mosás után azonnal 

Ne hagyja vizesen a 
szennyest

Helyes szétválogatás

világos és sötét ruhák elkülöní-
tése a mosási útmutatót 

vegye fi gyelembe

a szennyeződés 
mértékének vizs-

gálata

a szennyeződés 
a szennyeződés 
a szennyeződés 
a szennyeződés 

A szennyest szín és szennyeződési fok szerint válogassa szét és a mosási 

útmutatót mindig vegye fi gyelembe.

Karbantartási munkák

Az ajtókat hagyja 
nyitva

A gépet tartsa 
tisztán

A mosógép belsejé-
nek oldalsó falát 

tisztítsa meg

A mosógép belsejé-
A mosógép belsejé-
A mosógép belsejé-
A mosógép belsejé-

Az ajtókat takarítás után hagyja nyitva. Tisztítsa ki a gépet. A mosógép bel-

sejének oldalsó falát vizsgálja át, és ha idegen anyagot talál, azonnal távolítsa 

Helyes adagolás
Helyes adagolás
Helyes adagolás
Helyes adagolás
Helyes adagolás

 Személyi védőfelszerelés használata (szennyes textíliák 
 válogatásánál, valamint a fertőtlenítő szerek alkalmazásakor fontos a   

 védőkesztyű használata)
 Mosókosarak, mosodai kocsik fertőtlenítése - a kimosott textíliákat 

 csak az előzőleg fertőtlenített tartóba tegye Az előltöltős mosógép ablakának fertőtlenítése - minden egyes mosás  

 után

 A szennyes textíliák helyes különválasztása  A foltok helyes besorolása a Folteltávolító-terv szerint A textíliák megfelelő tárolása mosás előtt és után
 o a szennyezett textíliát nem szabad  finomtextíliával együtt tárolni

 o a szennyezett és mosott ruhát nem szabad zárt tárolóba 

  tárolni- Gyulladásveszély Mosás előtt az idegen anyagok, mint pl. pénzérmék, tollak, fém dörzsi  

 stb. eltávolítása 
 A Hagleitner mosási tanácsokat vegye figyelembe
 o A mosógép helyes karbantartása
 o A textíliák helyes szétválogatása
 o A textíliák helyes előkezelése  o A mosógép helyes betöltése o A mosószer helyes adagolása o A helyes mosási program megválasztása

A Hagleitner mosási tippjeihez

ELLENŐRZŐ LISTA
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4 Kéz- és bőrápolás a XIBU-val és XIBU XL-el

XIBU XL FLUID hybrid

A PSA (személyi védőfelszerelés) és mindenekelőtt a kéz- és bőrápolás játssza a legnagyobb szerepet a mosókonyhában is. A vizes 
ruhákkal, mosószerekkel történő közvetlen érintkezés valamint a védőkesztyű használata által a bőr irritálódik és elveszti a természetes 
védőrétegét. Ezért nagy fi gyelmet kell fordítani a kéz-és bőrvédelemre.

A mosókonyhákban a mosdórésznél elhelyezkedő  bőrvédő-, tisztító és bőrápoló- vagy a fertőtlenítőszerek adagolására a 
Hagleitner az érintésmentes-, vízálló XIBU XL senseFLUID-ot ajánlja.

Az Ön előnyei a XIBU-val és a XIBU XL-el

3 energiaellátási lehetőség közül választhat
energyBOX, tápegység vagy újratölthető akkumulátor

Előnyös és kényelmes
Szappan, fertőtlenítő, kéztörlő könnyen elérhető 
minden egy karnyújtásra

Higiénikus
A kórokozók átvitelének elkerülése érintésmentes 
alkalmazás által

Szakszerű tanácsadás
az Ön számára elkészített Bőrvédelmi Terv alapján 
(lásd. Ellenőrző lista)

XIBU XL FLUID hybrid handPROTECT PURE

creamSOAP PURE

handCREAM PURE

septDES GEL

Cikkszám 4110302350 Cikkszám 4110710005

Cikkszám 4110701339

Cikkszám 4110710101

Cikkszám 4110708639

• Érintésmentes adagoló az Ön 
mosókonyhájába

• Beállítható adagolási mennyiség

• Gyorsan felszívódó bőr-lotion
• A bőrön védőréteget képez, ami a 

védőkesztyű alatt is megfelelő védelmet nyújt
• Szilikonmentes, szappanmentes, színezék-

mentes, parfümmentes, mentes a 
parabénektől, semleges pH-jú

• Kiváló minőségű folyékony szappan
• Könnyű- és közepes, valamint változó 

erősségű szennyeződésekhez
• Bőrbarát, alkalmas allergiások számára is, 

bőrgyógyászatilag tesztelt

• Hidratáló kézkrém
• Gyorsan, maradékmentesen felszívódik

• Kézfertőtlenítőszer
• Parfümmentes

A Hagleitner ajánlja: töltetek

XIBU TOWEL hybrid

Cikkszám 4110203950 Cikkszám 4110900900

• Kéztörlő adagoló 2 rolnis rendszerrel
• A levágott papír kiadása

• 2-rétegű, fehér prémium minőségű papír
• Mikroprégelés és papírminőségi pecsét

XIBU TOWEL hybrid multiROLL handTUCH X2

A Hagleitner ajánlja: töltetek

Mosás higiénia 
Személyi higiénia a mosókonyhában.
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5

Mosás higiénia 
Szerviz és oktatások.
A megszokott magas minőség a Hagleitner-nél nem ér véget a termékeknél. A Hagleitner a szerviz-szolgálta-
tásban is élen jár és csak egyre törekszik, hogy a legjobbat nyújtsa vevőinek.  A szakképzett munkatársaknak 
köszönhető, hogy vevőink a vásárlás után sem maradnak egyedül és széleskörű tanácsadásban részesülnek. 
Még több szakértelemmel és információval szolgál a Hagleitner Csapata Magyarországon, ahol rendszeresen 
oktatásokat kínálunk a mosási higiéniáról.

Az Ön előnyei a Hagleitner oktatásaival:

Felkészítjük Önt, hogy legyen fit4Hygiene.

Személyes tanácsadás
Az Ön higiéniai tanácsadója sajátosan 
az Ön igényei szerint jár el

Termékoktatás
 A Hagleitner termékek helyes 
használata

Tapasztalat
Profitáljon a hosszú éveken keresztül 
megszerzett tudásunkból

A tudás megvan, hogy megosszuk! Ezért a Hagleitner Magyarország Csapata vállalja, hogy partnerei, 
vevői és az érdeklődők számára továbbképzést biztosít a higiénia területén. Vegye igénybe az évtizedeken 
keresztül megszerzett know-how-unkat és készítse fel Önmagát és munkatársait a „fit4Hygiene“re!

Még több információt talál weboldalunkon: www.hagleitner.com
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