Igiena lenjeriei

Pentru rufe strălucitor de curate.

Since

1971

De peste
50 de ani
pe piaţă

Cuvânt înainte
Sepalare reala cu Hagleitner.
Lenjerie din bumbac de primă clasă, prosoape din terrycloth pufos, fețe de masă din
jacquard fin: cerințele sunt individuale - ca petele de pe stofe - de aceea Hagleitner a
înființat: conceptul de rufe inteligent. Și mai ales, un lucru este: adaptabil.
Este vorba despre o pensiune? Un azil? Un hotel mare? Hagleitner oferă o varietate
de soluții. Vă place să dozați manual? Sau automat? Posibil sunt ambele. Și havonul
scutește întotdeauna fibrele.
Spălătoria spune o să vă mulțumească, pentru că își păstrează valoarea.
Și pe lângă grijă și curățenie, raportul preț-performanță este de asemenea corect. În
plus, cu Hagleitner aveți o garanție specială: Toate produsele sunt ferite de NTA. havon
nu numai că vă protejează rufele, dar protejează oamenii și mediul.

27 Service Center
în
12 ţări
Cu stimă,

Hans Georg Hagleitner

Durabilă.

177 de distribuitori
în
63 ţări

nachhaltig vorausdenken

nachhaltig vorausdenken

Concept,
dezvoltare și
producție proprie
în Zell am See

Culorile radiante și un parfum minunat - pentru asta sunt sistemele de igienă a spălătoriei
Hagleitner. Conceptul de eficiență verde asigură, de asemenea, utilizarea de ingrediente durabile. Toate produsele utilizate în sistemul havon PROFESSIONAL au fost ferite
de ani de zile, NTA, EDTA și fosfați.

Detergenți fără microplastici
În mulți detergenți se adaugă polimeri sintetici, așadar microplastice.
Hagleitner renunță la această completare și, prin urmare, poate garanta că toți
detergenții Hagleitner sunt feriți de microplastice de mai mulți ani.
Peste
1300 de angajați

Cu gândul la
oameni și mediu înconjurător

Hagleitner igiena lenjeriei
Pentru rufe strălucitor de curate.

Direct la download
Scanați codul QR de dedesubt și ajungeți
direct la opțiunea pentru download a
aplicației Hagleitner.

Art.-Nr. 4310100813
Art.-Nr. 4310100815

Bucurați-vă de Hagleitner.
Pe formularele noastre pretipărite
găsiți și coduri de bare și QR. Trebuie
doar să le scanați - și deja aveți toate
documentele și imaginile video ale
produselor pe ecran.

Totul rapid la îndemână.
Aveți nevoie de o fișă tehnică sau
alte informații despre produs? Atunci
nu trebuie decât să scanați codul de
bare sau QR cu aplicația scanME
Hagleitner de pe produsul respectiv și aveți deja totul la îndemână.

Broșură de rufe
Hagleitner
Tot ce merită să știți despre spălătorie, sfaturi și trucuri
le puteți găsi în broșura de rufe Hagleitner.
Deci, aveți întotdeauna rufele sub control.

Igiena lenjeriei
Spălătoria dintr-o privire.
Mașini de spălat cu havon PROFESIONAL
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Igiena lenjeriei
Dozare automată de la Hagleitner.
1

Componente de detergent lichid havon PROFESIONAL
pentru dozare automată
havon PROFESSIONAL combină un sistem de dozare de înaltă performanță și 8 componente de
detergent într-un sistem de rufe care poate fi adaptat nevoilor dumneavoastră. În funcție de cerințe,
cuburile pot fi combinate diferit.

Avantajele dvs. cu havon PROFESIONAL
Puternic
Pompele puternice de înaltă
performanță se adaptează
la mașină și asigură rezultate
optime cu un consum redus

Transparență
Mașina de spălat și sistemul de dozare sunt monitorizate permanent,
iar rezultatele sunt documentate

Longevitate
Prin produse de calitate rufele sunt
protejate, așadar trebuie mai rar
produse noi achiziționate

Economic
Cu un sistem de dozare 4 mașini
pot fi operate simultan.
Asta economisește timp și bani

Depozitare în siguranță a recipientelor de detergent.

chemTRAY
Cod art. 4450702800

•

4

Tavă de scurgere pentru depozitarea în siguranță
a canistrelor și a recipientelor mari în zona de
spălătorie și bucătărie. Potrivit pentru stocarea în
recipiente de până la 60 l

Igiena lenjeriei
Dozare automată de la Hagleitner.
Cele 8 cuburi de detergent

1

havon B1
25 kg
60 kg

•
•

Cod art. 4310100813
Cod art. 4310100815

Detergent lichid, cu un parfum plăcut
Pentru spălarea şi îngrijirea rufelor colorate din bumbac, ţesătură
mixtă, precum şi la spălarea rufelor ﬁne la 30-95°C

havon A3
32 kg
75 kg

•
•

Cod art. 4310101013
Cod art. 4310101015

Catalizator alcalin, lichid
Sporeşte capacitatea de curăţare şi acţionează excelent împotriva
petelor cauzate de proteine, grăsimi sau uleiuri

havon E4
30 kg
65 kg

•
•

Cod art. 4310100513
Cod art. 4310100515

Înălbitor lichid pe bază de oxigen
Acţionează împotriva petelor de vin roşu, ketchup, fructe şi legume,
rufele nu devin cenuşii

havon K5
27 kg
64 kg

•
•

Cod art. 4310101413
Cod art. 4310101115

Soluţie lichidă pentru dedurizarea apei
Împiedică depunerea de calcar şi păstrează aspectul alb, strălucitor,
al rufelor

havon T7
27 kg
64 kg

•
•
•

Cod art. 4310101613
Cod art. 4310101615

Dezinfectant şi înălbitor de rufe, cu mare putere de înălbire, care se
foloseşte în combinație cu alte componente ale detergenților de la havon
PROFESSIONAL DISINFECT
La 40° și 60°C
Evaluat și clasiﬁcat de institute și asociații de sănătate și igienă din
Germania și Austria: VAH, ÖGHMP, RKI (înregistrat).

havon V8
25 kg

•
•

Cod art. 4310100113

Detergent lichid, ultraconcentrat
Temperatura de spălare 30-70°C

havon U9 PLUS
25 kg
60 kg

•
•

Cod art. 4310100913
Cod art. 4310100915

Detergent universal lichid, concentrat
Pentru spălarea şi prespălarea rufelor la 30-95°C

havon F12
25 kg

•
•

Cod art. 4310101213

Agent neutralizator pentru textile şi apa de clătire
Rufele capătă un aspect frumos pufos, culori învigorate și miros de
prospețime
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Igiena lenjeriei
Dozare manuală a detergenților la Hagleitner.
havon MANUAL

2

havon MANUAL este gama manuală de pulbere și detergent lichid de la Hagleitner. Aici puteți folosi detergenți pentru rufe foarte murdare, detergenți pentru rufe colorate, detergenți pentru rufe fine și
dezinfectanți alte categorii de rufe toate creează combinația ideală pentru dvs. Balsamurile de rufe și
produsele ajutotoare de spălare completează sistemul MANUAL de la havon și asigură o curățenie
strălucitoare și o senzație moale.

Avantajele dvs. cu havon MANUAL
Profesional
Experții în spălătorie instruiesc și
explică produsele și aplicațiile

Individual
Selectarea produsului în funcție de
nevoile dvs.

Economic
Îngrijire și curățenie în raportul optim
dintre preț și performanță

Totul dintr-o singură sursă
Produse pentru toate nevoile și
aplicații

Detergenți pentru rufe foarte murdare.
havon PERFECT
Cod art. 4310200100

•
•

Detergent praf pentru standarde înalte de igienă
Ideal pentru toate temperaturile, duritatea apei şi textile (exceptând
lână şi mătase)
Efect de albire de la 40 ° C, dezinfectare de la 60 ° C

•

havon INTEXO
5 kg

•
•

Cod art. 4310200510

Detergent lichid foarte concentrat, pentru curăţarea şi întreţinerea
lenjeriei albe, din bumbac
Îndepărtează petele în mod eﬁcient și ușor în același timp, datorită
tehnologiei intenseTEX

havon ULTRA
18 kg

•
•

Cod art. 4310200300

Detergent universal de spălat rufe cu performanţe profesionale
Utilizabil indiferent de duritatea apei sau temperatura de spălare

Detergenți pentru rufe colorate.
havon INTEXO COLOR
5 kg

•

Cod art. 4310200610

Detergent lichid foarte concentrat, pentru curăţare şi îngrijirea
lenjeriei colorate din bumbac, amestec şi poliester

havon COLOR
15 kg

•
•
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Cod art. 4310200200

Granule de calitate superioară pentru spălat rufe colorate şi sensibile la
culoare
Indicat indiferent de duritatea apei şi la temperaturi de până la 30-95°C

Igiena lenjeriei
Dezinfectant pentru rufe.
Detergenți pentru rufe fine.
havon FEIN
6 x 1 kg

•

2

Cod art. 4310200408

Detergent lichid de calitate superioară pentru lână, mătase şi rufe
sintetice

Dezinfectantul pentru rufe de la Hagleitner
Rufele sunt adesea în contact direct cu pielea noastră, de aceea germenii din rufe trebuie evitați cu orice
preț. Există două soluții aici: spălați rufele la temperaturi ridicate și cu un timp de spălare lung, sau spălați
ușor și dezinfectați rufele la o temperatură scăzută. Este alegerea dvs., Hagleitner vă oferă produsele
potrivite.

havon T7
27 kg
64 kg

•
•
•

Cod art. 4310101613
Cod art. 4310101615

Dezinfectant şi înălbitor de rufe, cu mare putere de înălbire, care se
foloseşte în combinație cu alte componente ale detergenților de la havon
PROFESSIONAL DISINFECT
La 40° și 60°C
Evaluat și clasiﬁcat de institute și asociații de sănătate și igienă din
Germania și Austria: VAH, ÖGHMP, RKI (înregistrat).

havon DES 40
Cod art. 4310200738

•
•

Detergent special sub formă de pudră pentru spălare, dezinfectare
și menținere a țesăturilor de înaltă calitate la 40°C
Eﬁcacitate garantată împotriva tuturor virusurilor încapsulate și
neîncapsulate bacteriilor, inclusiv micobacterii și spori bacterieni,
ciuperci ale pielii.

havon DES 60
Cod art. 4310200700

•
•

Detergent special sub formă de pudră care nu face multă spumă pentru spălare, înălbire, dezinfectare și protejarea țesăturilor la 60°C
Eﬁcacitate garantată împotriva tuturor virusurilor încapsulate și
neîncapsulate bacteriilor și sporilor bacterieni
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Igiena lenjeriei
Planul Detachur pentru o spălare fără pete.
Planul Detachur de la Hagleitner

3

Cu planul Detachur de la Hagleitner aveți o soluție pentru toate tipurile de pete.
Fie că este o pată grasă de machiaj sau de iarbă, Hagleitner are produsele potrivite pentru a aborda petele încăpățânate. Pentru a identifica un loc necunoscut, aruncați o privire la Hagleitner. Aici sunt explicate
cele mai frecvente locuri și, de asemenea, este afișată distanța.

Avantajele dvs. cu planul Detachur de la Hagleitner:
Competent
Experții în spălătorie instruiesc și
explică produsele și aplicațiile

Totul dintr-o privire
Tipul de pata, produsul potrivit
și tratamentul potrivit

SPRE PLANUL DETACHUR

Hagleitner set Detachur pentru îndepărtarea petelor
havon FS
1 kg

•

Cod art. 4310300508

Îndepărtorul de pete pentru îndepărtarea completă a tuturor
grăsimilor și uleiurilor

havon RUSTEX
1 kg

•

Cod art. 4310301108

Soluţie specială de îndepărtare a petelor de rugină de pe rufe

havon POWER
1 kg

•
•
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Cod art. 4310300908

Înălbitor lichid, special pe bază de oxigen activ
Îndepărtează petele de la 30 ° C

Igiena lenjeriei
Componente suplimentare pentru rufe strălucitoare.
3

havon SOFT 4
10 kg
25 kg

•

Cod art. 4310300111
Cod art. 4310300113

Balsam de calitate superioară, de 4 ori mai concentrat decât un
balsam obişnuit

havon MILD
10 kg

•

Cod art. 4310300211

Balsam de calitate superioară

havon P6 PLUS
10 kg

•

Cod art. 4310300811

Apret lichid de rufe pentru toate ţesăturile în afară de mătase

havon CHLOR TABS
1 kg

•

Cod art. 4310300428

Înălbitor ultraconcentrat, sub formă de tabletă

havon ACTIVE
5 kg

•

Cod art. 4310300632

Produs universal împotriva petelor

havon CALC
6 kg

•

Cod art. 4310300732

Granule pentru dedurizarea apei
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Igiena lenjeriei
Lucrări preliminare potrivite pentru cerințe igienice.
3

Produse suplimentare pentru lucrări igienice în
spălătorie
Bacteriile si virusurile pot fi transmise prin rufele. Pentru a evita acest lucru, se recomandă să alegeți
metoda potrivită de spălare și să folosiți un detergent dezinfectant. Dar există și măsuri în afara mașinii
de spălat necesare pentru a preveni transmiterea. Cu următoarea listă de verificare, sunteți întotdeauna
pregătit în mod optim.

hup – soluții dezinfectante gata de
hup BOX yellow
Cod art. 4431203000

•

Găleată reîncărcabilă pentru servirea practică a şerveţelelor umede hup

hup suport perete
Cod art. 4431203100

•

Suport cromat pentru montarea igienică, cu economie de spaţiu, a
cutiei hup BOX pe perete

hup DES FORTE XL ROLL
Cod art. 4450301400

•
•

Șervețele umede, foarte rezistente, puternic dezinfectante
Pentru dezinfectarea suprafețelor, de ex. coșuri de rufe (vezi lista de
verificare)

Mănuşi de protecţie BRILLANT
BRILLANT latexCOMFORT
Cod art. 4451000400

•

Mănuşă din latex, cu elasticitate excelentă şi confortabil la purtare

S

BRILLANT nitrilCOMFORT
Cod art. 4451000700

•

Mănuşă din nitril, extrem de subţire, foarte elasticä şi confortabilă

S

Pentru spălătorii ordonate.
suport ﬂacoane
Cod art. 4450701050

•
•
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Suport pentru sticlă pentru trei sticle Hagleitner de 1 l
Ideal pentru depozitarea produselor Detachur

Proc
Rufe

Igiena lenjeriei
Lista de verificare pentru rufe strălucitoare.
3
4

LISTĂ DE VER

IFICĂRI
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Igiena lenjeriei
Igiena personală în spălătorie.
Protecția mâinilor și a pielii cu XIBU și XIBU XL

4

PPE (echipament de protecție personală) și, în special, protecția mâinilor și pielii joacă, de asemenea, un rol foarte important în
spălătorie. Lucrând cu rufe umede, detergenți și purtând mănuși, pielea este iritată și își pierde stratul protector natural.
Prin urmare, acordați întotdeauna atenție protecției suficiente a mâinilor și pielii.

Beneficiile dvs. cu XIBU și XIBU XL
Igienic
Evitarea transmiterii germenilor prin non-contact

Se poate selecta dintre 3 posibilități de
alimentare cu energie
energyBOX, adaptor sau acumulator reîncărcabil

Sfaturi competente
cu planul individual de protecție a pielii creat
individual (vezi lista de verificare)

Practic și confortabil
Săpun, dezinfectare, protecție a pielii și prosop de
hârtie sunt întotdeauna gata

XIBU XL FLUID hybrid
Hagleitner recomandă distribuitorul XIBU XL senseFLUID fără contact și impermeabil pentru livrarea produselor de protecție a pielii, de
curățare a pielii, de îngrijire a pielii sau de dezinfectare în zona de spălare din spălătorie.

Hagleitner recomandă: Rezerve
XIBU XL FLUID hybrid

handPROTECT PURE

Cod art. 4110302350

Cod art. 4110710005

•
•

•

Distribuitor fără contact pentru rufe
Cantitate reglabilă a porţiei

•
•

septDES GEL

Loțiune de protecție a pielii cu absorbție
rapidă
Lăsați o peliculă protectoare pe piele, care
protejează și atunci când purtați mănuși
Fără silicon, fără săpun, fără coloranți, fără
parfumuri, fără paraben și neutru de pH

creamSOAP PURE

Cod art. 4110708639

Cod art. 4110701339

•
•

•
•

Dezinfectant de mâin
Fără parfum

•

Săpun vâscos de înaltă calitate
Pentru murdărire ușoară spre medie sau în
schimbare
Testat dermatologic, prietenos pentru piele și
antialergic

handCREAM PURE
Cod art. 4110710101

•
•

Cremă de mâini hidratantă
Absoarbe rapid și fără reziduuri

XIBU TOWEL hybrid
XIBU TOWEL hybrid

multiROLL handTUCH X2

Cod art. 4110203950

Cod art. 4110900900

•

•
•

•
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Hagleitner recomandă: Rezerve

Dispenser de hârtie prosop fără
atingere, sistem cu 2 role
Debitare automată a hârtiei, la lungime
optimă, presetată

Hârtie albă premium cu două straturi
Gofrare micro și garnitură de calitate a
hârtiei

Igiena lenjeriei
Service și instruire.
Calitatea top obișnuită nu se oprește la produsele Hagleitner.
Hagleitner se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi serviciiile cele mai bune. Mulțumită personalului
competent de la Hagleitner sunteți încă bine sfătuit după achiziție și pentru mai multe cunoștințe, echipa
Hagleitner România de asemenea, în domeniul igienei în spălătorie.

5

Avantajele dvs. prin instruirile Hagleitner:
Sfaturi personale
Consultantul dvs. de igienă va
răspunde nevoilor dvs. individuale

Experiență
Beneficiați de mulți ani de cunoaștințe

Școlarizarea produsului
Utilizarea corectă a produselor Hagleitner

Vă facem să vă potriviți cu fit4Hygiene.
Cunoaștințele trebuie să fie împărtășite! De aceea, echipa Hagleitner România oferă instruiri pentru parteneri, clienți și toți cei interesați de igienă. Profitați de decenii de cunoștințe și faceți-vă pe voi și angajații
dvs. potriviți pentru igienă!
Mai multe informații la: www.hagleitner.com
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Cod art. 20703271000

077135 Mogoşoaia, jud. Ilfov, Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A
Tel: +40 21 3032160, Fax: +40 21 3032161
E-Mail: bucuresti@hagleitner.ro

Versiunea 2022.
Cu rezervă în caz de greşeli.

www.hagleitner.com

