
Hygiena bielizne
      Na žiarivo čisté prádlo.



Since
1971

nachhaltig vorausdenken

Udržateľná.

Žiarivé farby a nádherná vôňa - to sú skratky systémov hygieny bielizne Hagleitner. 
Koncept ekologickej účinnosti tiež zabezpečuje používanie udržateľných prísad. Všetky 
produkty používané v systéme havon PROFESSIONAL sú už roky bez NTA, EDTA a 
fosfátov.

V mnohých pracích prostriedkoch sa používajú syntetické polyméry, takže sa pridávajú 
mikroplasty. Spoločnosť Hagleitner sa bez nich zoobíde, a preto môže zaručiť, že všet-
ky detergenty Hagleitner už roky neobsahujú mikroplasty.

Čistiace prostriedky bez mikroplastov

Predslov
Umývane originál pomocou 

Hagleitner.
„Prvotriedne bavlnené plachty, našuchorené froté uteráky, jemné žakárs-
ke stolové prádlo: požiadavky sú individuálne - rovnako ako škvrny na tkani-
ne. Preto spoločnosť Hagleitner vyvinula havon: inteligentný koncept bielizne.

A predovšetkým, jedna vec je: prispôsobiteľná. Je to o posteli a raňajkách? Dom s 
opatrovateľskou službou? Veľký hotel? Hagleitner ponúka celý rad riešení.

Páči sa vám dávkovanie ručne? Alebo automaticky? Možné sú oboje. A havon vždy 
šetrí vlákna. Práčovňa hovorí, ďakujem, pretože si zachováva svoju hodnotu. A okrem 
starostlivosti a čistoty je tiež správny pomer cena / výkon. Okrem toho máte so 
spoločnosťou Hagleitner špeciálnu záruku: Všetky produkty sú zadarmo od spoločnosti 
NTA. havon nielen chráni vašu bielizeň, ale tiež chráni ľudí a životné prostredie.
Váš Hans Georg Hagleitner“

Váš

Hans Georg Hagleitner

nachhaltig vorausdenken

Vlastná koncepcia, 
vývoj a výroba 
v Zell am See

Viac ako 
50 rokov 
na trhu

177 zmluvných predajcov 
v 

63 krajinách

V centre pozornosti 
človek a životné prostredie

Viac ako 
1300 zamestnancov

27 servisných centier 
v 

12 krajinách



Art.-Nr. 4310100813

Art.-Nr. 4310100815

Prášková základná zložka 
Hagleitner
Všetko, čo stojí za to vedieť o bielizni, tipy a triky, 
nájdete v brožúre Hagleitner o bielizni. 
Takže vždy máte bielizeň pod kontrolou.

Hagleitner hygiena bielizne 
Na žiarivo čisté prádlo.

Zažite výhody Hagleitner.
V našich tlačených materiáloch nájde-
te aj čiarové kódy a QR kódy. Jedno-
ducho ich naskenujte – a už máte na 
displeji všetky podklady a videá, ktoré 
sú k danému výrobku k dispozícii.

Všetko rýchlo po ruke.
Potrebujete kartu bezpečnostných 
údajov alebo ďalšie informácie o 
výrobku? Pomocou aplikácie Hagleit-
ner scanME jednoducho naskenujte 
čiarový kód alebo QR kód na prís-
lušnom výrobku – a už máte všetko 
po ruke. 

Prejsť na stiahnutie
Naskenujte nižšie uvedený QR kód a 

prejdite priamo na stránku s možnosťou 
stiahnutia aplikácie Hagleitner.
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Hygiena bielizne 
                  Stručný prehľad práčovne.

havon MANUAL
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Doplnkové výrobky, starostlivosť o bielizeň a škvrny
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Hygiena bielizne 
     Automatické dávkovanie pomocou Hagleitner.

havon PROFESSIONAL tekutý prací prostriedok pre 
automatické dávkovanie

havon PROFESSIONAL kombinuje vysoko výkonný dávkovací systém a 8 komponentov čistiaceho pro-
striedku do jedného. Práčovňa, ktorá sa dá individuálne prispôsobiť vašim potrebám. Podľa požiadavky je 
možné komponenty medzi sebou meniť.

Vaše výhody s havon PROFESSIONAL

Transparentnosť
Práčka a dávkovací systém
- sú neustále monitorované a -
výsledky zdokumentované

Ekonomický
S dávkovacím systémom 4
Stroje sa prevádzkujú súčasne.
To šetrí čas a peniaze

Silný výkon
Vysokovýkonné čerpadlá sa 
prispôsobia práčke a starajú sa o 
optimálny výsledok s minimálnou 
spotrebou

Dlhovekosť
Podľa kvality výrobkov bude
bielizeň chránená a nemusí byť tak 
často dokupovaná

Bezpečné skladovanie nádob na saponát.

Art.-č. 4450702800

• Zachytávacia vaňa pre bezpečné skladovania 
kanistrov a veľkých nádob v oblasti práčovníctva 
a kuchyne. Vhodné na uchovávanie nádob s 
obsahom až 60 l

chemTRAY
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Hygiena bielizne 
Automatické dávkovanie pomocou Hagleitner.

8 umývacích nadstavb

25 kg  Art.-č. 4310101213

• Neutralizačný prostriedok pre textílie a vodu v plákacom cykle
• Bielizeň po vypraní je jemná na dotyk, farby sú opäť žiarivé a 

zlepšuje sa aj vôňa bielizne

havon F12

25 kg  Art.-č. 4310100813 
60 kg Art.-č. 4310100815 

• Tekutý prací prostriedok s príjmenou vôňou
• Ideálne vhodný na pranie a starostlivosť o farebnú bavlnu, zmiešané 

vlákna a jemnú bielizeň pri teplote 30-95°C

havon B1

32 kg  Art.-č. 4310101013 
75 kg Art.-č. 4310101015 

• Tekutý, alkalický prostriedok na zvýšenie účinnosti prania
• Zvyšuje účinnosť prania a vyznačuje sa vynikajúcimi bielkoviny 

odstraňujúcimi a odmasťujúcimi vlastnosťami

havon A3

30 kg  Art.-č. 4310100513 
65 kg Art.-č. 4310100515 

• Tekutý prostriedok na odstraňovanie škvŕn na báze kyslíka
• Vynikajúco pôsobí na všetky vybieliteľné fľaky a zabraňuje šednutiu

havon E4

27 kg  Art.-č. 4310101413 
64 kg Art.-č. 4310101115 

• Tekutý zmäkčovač vody
• Zabraňuje usádzaniu sa vodného kameňa v pračke a na bielizni 

havon K5

27 kg  Art.-č. 4310101613 
64 kg Art.-č. 4310101615 

• Tekutý a vysoko účinný bieliaci a dezinfekčný prostriedok pre 
bielizeň v kombinácii s inými pracími prostriedkami havon 
PROFESSIONAL DISINFECT

• Pri 40° a 60°C
• Posudzované a registrované v VAH/ÖGHMP/RKI (nahlásené)

havon T7

25 kg  Art.-č. 4310100113

• Tekutý, vysokokoncentrovaný prostriedok na zvýšenie účinnosti 
prania

• Teplota prania od 30-70°C

havon V8

25 kg Art.-č. 4310100913
60 kg Art.-č. 4310100915

• Tekutý, koncentrovaný prací prostriedok
• Pre predpieranie a hlavné pranie pri teplote 30-95°C

havon U9 PLUS
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Hygiena bielizne 
     Manuálne dávkovanie čistiacich 

prostriedkov v spoločnosti Hagleitner.
havon MANUAL

havon MANUAL je rad manuálnych práškových a tekutých čistiacich prostriedkov od spoločnosti 
Hagleitner. Môžete použiť vysokovýkonné saponáty, farebné pracie prostriedky, mierne saponáty a pracie 
dezinfekčné prostriedky vytvorte pre vás ideálnu kombináciu. Zmäkčovadlá tkanín a pracie prostriedky 
dotvárajú príručky MANUAL Systém a zaistite žiarivú čistotu a jemnú priľnavosť.

Vaše výhody s havon MANUAL

Jednotlivo
Výber produktu podľa vašich 
potrieb na mieru

Všetko z jedného zdroja
Výrobky pre všetky potreby a
aplikácie

Profesionálny
Odborníci na odbornú prípravu a 
prípravu bielizne vysvetlia produkty 
a aplikácie

Ekonomický
Starostlivosť a čistota v najlepšom 
prípade Pomer cena-výkon

Prací prostriedok.

Farebné tkaniny.

5 kg Art.-č. 4310200510 

18 kg Art.-č. 4310200300

5 kg  Art.-č. 4310200610

15 kg Art.-č. 4310200200

• Vysoko koncentrovaný, tekutý univerzálny prací prostriedok na 
pranie a starostlivosť o bielu bielizeň

• Účinne a šetrne odstraňuje škvrny vďaka technológii intenzívnejTEX

• Práškový prací prostriedok s profesionálnou požiadavkou na 
starostlivosť o bielizeň

• Optimálne vhodný pri všetkých teplotách a tvrdostiach vody, a pri 
všetkých druhoch bielizne (okrem vlny a hodvábu)

• Vysoko koncentrovaný, tekutý prací prostriedok na pranie a 
starostlivosť o farebnú bielizeň z bavlny, zmesových a 
polyesterových vlákien

• Kvalitný, práškový prací prostriedok na pranie farebnej bielizne
• Pre akúkoľvek tvrdosť vody a teplotu prania od 30-95°C

havon INTEXO

havon ULTRA

havon INTEXO COLOR

havon COLOR

Art.-č. 4310200100 

• Práškový prací prostriedok s vysokou požiadavkou na hygienu bielizne
• Optimálne vhodný pri všetkých teplotách a tvrdostiach vody, a pri 

všetkých druhoch bielizne (okrem vlny a hodvábu)
• Bieliaci účinok od 40 ° C, dezinfekcia od 60 ° C

havon PERFECT
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Hygiena bielizne 
Pranie dezinfekcia.

Jemné tkaniny.

6 x 1 kg Art.-č. 4310200408

• Vysokohodnotný, tekutý prací prostriedok bez obsahu enzýmov na 
pranie vlny, hodvábu a citlivých syntetických tkanín

havon FEIN

Dezinfekčné prostriedky od spoločnosti Hagleitner

27 kg  Art.-č. 4310101613 
64 kg Art.-č. 4310101615 

• Tekutý a vysoko účinný bieliaci a dezinfekčný prostriedok pre 
bielizeň v kombinácii s inými pracími prostriedkami havon 
PROFESSIONAL DISINFECT

• Pri 40° a 60°C
• Posudzované a registrované v VAH/ÖGHMP/RKI (nahlásené)

havon T7

Art.-č. 4310200738

• Špeciálny prostriedok na pranie vo forme prachu pre plnohodnotné 
textílie na pranie, dezinfekciu a ošetrovanie už pri 40°C

• Testovaná účinnosť proti všetkým obaleným a neobaleným vírusom 
(vrátane norovírusov), baktériám a bakteriálnym spórám

havon DES 40

Art.-č. 4310200700

• Špeciálny prostriedok na pranie vo forme prachu s nízkou 
penivosťou na pranie, bielenie, dezinfekciu a ošetrovanie bielizne 
počas jedného pracieho procesu pri teplote 60°C

• Testovaná účinnosť proti všetkým obaleným a neobaleným vírusom 
(vrátane norovírusov), baktériám a bakteriálnym spórám

havon DES 60

Bielizeň je často v priamom kontakte s našou pokožkou, preto by sa pri umývaní mali nachádzať baktérie
vyhnúť sa za každú cenu. Tu sú dve riešenia:
Pranie bielizne pri vysokej teplote a dlhom čase prania alebo pranie pri nízkej teplote jemne umyte a 
dezinfi kujte. Je to vaša voľba, Hagleitner vám ponúka tie správne Produkty.
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Hygiena bielizne 
    Plán pre nepoškvrnenú bielizeň.

Plán Hagleitner Detachur

S Hagleitner Detachur plánom máte na všetky škrvny riešenie.Je jedno či sa jedná o Make-Up škrvnu, trá-
vu, Hagleitner má riešenie na trvanlivé a odolné škvrny.Ak máte neidentifi kovateľnú škvrnu stačí sa pozrieť 
do Hagleitner príručky na pranie. V nej identifi kujete vašu škvrnu aj ako ju odstrániť.

Vaše výhody s plánom Hagleitner Detachur:

Všetko na prvý pohľad
Druhy škvŕn, správny produkt
a správne zaobchádzanie

Kompetentne
Učte a vysvetľujte odborníkom na 
bielizeň Výrobky a použitie

DO PLÁNU DETACHURU

Hagleitner Detachur- Sada na odstránenie škŕn 

1 kg Art.-č. 4310300508

1 kg Art.-č. 4310301108

1 kg Art.-č. 4310300908

• Na dôkladné odstránenie všetkých znečistení obsahujúcich tuk 
a olej

• Špeciálny odstraňovač škvŕn na škvrny od hrdze na bielizni

• Tekuté špeciálne bielidlo na základe aktívnej kyslíkovej zložky
• Odstraňuje bieliteľné škvrny už od 30 ° C

havon FS

havon RUSTEX

havon POWER

8
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Hygiena bielizne 
Ďalšie komponenty pre žiarivé prádlo.

10 kg  Art.-č. 4310300111
25 kg Art.-č. 4310300113

10 kg Art.-č. 4310300211

10 kg Art.-č. 4310300811

• 4-krát koncentrovaná vysokohodnotná aviváž

• Vysokohodnotná aviváž

• Tekutý škrob na bielizeň pre všetky druhy textílií okrem hodvábu

havon SOFT 4

havon MILD

havon P6 PLUS

1 kg           Art.-č. 4310300428

5 kg           Art.-č. 4310300632

6 kg           Art.-č. 4310300732

• Vysoko koncentrovaný bieliaci prostriedok vo forme tabliet

• Univerzálna soľ na škvrny v práškovej forme

• Prostriedok na zmäkčovanie vody v práškovej forme

havon CHLOR TABS

havon ACTIVE

havon CALC

9
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Art.-č. 4431203000

Art.-č. 4431203100

Art.-č. 4450301400

• Opäť naplniteľný box pre praktické jednotlivé vyňatie navlhčených 
hup utierok

• Pochrómovaný držiak s montážou na stenu hup BOXu je hygienický 
a zaberá malú plochu

• Ihneď použiteľné, vlhké, extra veľké, pevné dezinfekčné utierky
• Na dezinfekciu povrchov ako napr. Koše na bielizeň (pozri kontrolný 

zoznam)

hup BOX yellow

hup Wandhalterung

hup DISINFECT

Baktérie a vírusy sa môžu prenášať prostredníctvom bielizne. Odporúča sa, aby ste tomu zabránili
zvoliť správny spôsob prania a použiť dezinfekčný prostriedok. Ale sú aj mimo práčky opatrenia potrebné 
na zabránenie prenosu. s Nasledujúci kontrolný zoznam je vždy optimálne pripravený.“

Doplnkové výrobky pre hygienickú prácu v EÚ Práčovňa

hup – dezinfekčné roztoky pripravené na okamžité použitie

BRILLANT Ochranné rukavice

Pre upratovacie miestnosti.

BRILLANT latexCOMFORT

fl aschenHALTER

BRILLANT nitrilCOMFORT

Art.-č. 4451000400

Art.-č. 4450701050

Art.-č. 4451000700

• Latexová rukavica s vynikajúcou elasticitou a príjemným pocitom na 
dotyk a nosenie

• Držiak na fľaše pre tri Hagleitner 1 l systému BOTTLES
• Ideálne na skladovanie produktov Detachur

• Veľmi tenká, vynikajúco elastická nitrilová rukavica s príjemným 
komfortom nosenia

Hygiena bielizne 
    Správna predbežná práca na splnenie 

hygienických požiadaviek.

Tipy na správne ošetrovanie bielizne

Správna predpríprava

Zipsy - uzatvoriť Prať naruby Fľaky propmtne 
ošetriť

Správna predpríprava
Správna predpríprava

Nenechať zaschnúť fľaky, ale ihneď ošetriť.  Odstraňovač škvŕn vopred na me-

nej viditeľnom mieste vyskúšať. Dbať na symboly ošetrovania!

Správne naplnenie práčky

Naplnenie len 2/3 Nevtláčať
Bielizeň musí byť do bubna voľne vložená po vrstvách. Pri froté bielizni musí 

byť  bubon naplnený len do cca 2/3.

Správne pranie

Priebeh prania neprerušovať predčasne. Bielizeň ihneď po praní usušiť a 

neponechať v mokrom stave.

Neprerušovať prie-
beh prania

Bielizeň neponechať v mokrom stave

Správne pranie

Správne triedenie

Svetlé a tmavé oddeliť
Dávať pozor na sym-boly ošetrovania

Stupeň 
znečistenia

Bielizeň triediť podľa farby a stupňa znečistenia a dbať na symboly 
ošetrovania.

Bežná údržba

Dvierka nechávať 
otvorené Práčku udržiavať 

v čistote Bubon vo vnútri  
vyčistiťDvierka po vyložení bielizne nechať otvorené. Práčku vyčistiť. Skontrolovať, 

či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety a tieto ihneď odstrániť.

Správne dávkovanie

Dbať na odporúčané dávkovanie. Pri použití automatického dávkovacieho zaria-

denia:  Kontrolovať hladiny náplní kanistrov. Pri výmene kanistrov  dávať pozor na 

zhodu na etikete a na sacej hadičke.

Dbať na odporúčané dávkovanie
Kontrolovať stav objemu náplne Kontrolovať stav objemu náplne

Správne dávkovanie

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.Tel. +421 (0) 2 4444 1076 · www.hagleitner.com

art.- č. 490030650000   I
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Hygiena bielizne 
Kontrolný zoznam pre žiarivé prádlo.

Tipy na správne ošetrovanie bielizne

Správna predpríprava

Zipsy - uzatvoriť Prať naruby Fľaky propmtne 
ošetriť

Správna predpríprava
Správna predpríprava

Nenechať zaschnúť fľaky, ale ihneď ošetriť.  Odstraňovač škvŕn vopred na me-

nej viditeľnom mieste vyskúšať. Dbať na symboly ošetrovania!

Správne naplnenie práčky

Naplnenie len 2/3 Nevtláčať
Bielizeň musí byť do bubna voľne vložená po vrstvách. Pri froté bielizni musí 

byť  bubon naplnený len do cca 2/3.

Správne pranie

Priebeh prania neprerušovať predčasne. Bielizeň ihneď po praní usušiť a 

neponechať v mokrom stave.

Neprerušovať prie-
beh prania

Bielizeň neponechať v mokrom stave

Správne pranie

Správne triedenie

Svetlé a tmavé oddeliť
Dávať pozor na sym-boly ošetrovania

Stupeň 
znečistenia

Bielizeň triediť podľa farby a stupňa znečistenia a dbať na symboly 
ošetrovania.

Bežná údržba

Dvierka nechávať 
otvorené Práčku udržiavať 

v čistote Bubon vo vnútri  
vyčistiťDvierka po vyložení bielizne nechať otvorené. Práčku vyčistiť. Skontrolovať, 

či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety a tieto ihneď odstrániť.

Správne dávkovanie

Dbať na odporúčané dávkovanie. Pri použití automatického dávkovacieho zaria-

denia:  Kontrolovať hladiny náplní kanistrov. Pri výmene kanistrov  dávať pozor na 

zhodu na etikete a na sacej hadičke.

Dbať na odporúčané dávkovanie
Kontrolovať stav objemu náplne Kontrolovať stav objemu náplne

Správne dávkovanie

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.Tel. +421 (0) 2 4444 1076 · www.hagleitner.com

art.- č. 490030650000   I

Tipy na správne ošetrovanie bielizne

Správna predpríprava

Zipsy - uzatvoriť Prať naruby Fľaky propmtne 
ošetriť

Správna predpríprava
Správna predpríprava
Správna predpríprava
Správna predpríprava
Správna predpríprava
Správna predpríprava
Správna predpríprava
Správna predpríprava
Správna predpríprava

Nenechať zaschnúť fľaky, ale ihneď ošetriť.  Odstraňovač škvŕn vopred na me-

nej viditeľnom mieste vyskúšať. Dbať na symboly ošetrovania!

Správne naplnenie práčky

Priebeh prania neprerušovať predčasne. Bielizeň ihneď po praní usušiť a 

Bielizeň neponechať v mokrom stave

Správne triedenie

Svetlé a tmavé oddeliť
Dávať pozor na sym-boly ošetrovania

Stupeň 
znečistenia

Bielizeň triediť podľa farby a stupňa znečistenia a dbať na symboly 
ošetrovania.

Bežná údržba

Dvierka nechávať 
otvorené Práčku udržiavať 

v čistote Bubon vo vnútri  
vyčistiťDvierka po vyložení bielizne nechať otvorené. Práčku vyčistiť. Skontrolovať, 

či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety a tieto ihneď odstrániť.

Správne dávkovanie
Správne dávkovanie
Správne dávkovanie
Správne dávkovanie
Správne dávkovanie

KONTROLNÝ ZOZNAM
 Noste osobné ochranné prostriedky (pri triedení bielizne a pri 

 používaní dezinfekčných prostriedkov by ste mali vždy)
 Rukavice sú nosené)
 Dezinfekcia košov na bielizeň a košíkov - prané prádlo vložte iba do   

 predtým dezinfikovaných nádob Dezinfekcia okienka práčky - po každom praní Správne triedenie bielizne
 Identifikujte a ošetrite škvrny podľa plánu Detachur Pred a po praní riadne uskladnite bielizeňo kontaminovaná bielizeň nie spolu s jemnou bielizňou

 sklad
o špinavá a praná bielizeň nie je v nej skladujte v uzavretých 

 nádobách - nebezpečenstvo vznietenia Cudzie predmety, ako sú perá, mince, čistiace pomôcky
 Mriežka z nehrdzavejúcej ocele (z nerezovej ocele) atď. 
 Pred praním vytriediť

 Hagleitner Venujte pozornosť tipom na pranie
 o Práčky udržiavajte v správnom režime
 o Zoradiť správne o Správne predpripraviť o Správne naplniť o Správne nadávkovať o Správne prať

 Hagleitner typy na pranie
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4 Ochrana rúk a pokožky s XIBU a XIBU XL

XIBU XL FLUID hybrid

Osobné ochranné prostriedky (OOP) a najmä ochrana rúk a pokožky tiež zohrávajú v práčovni veľmi dôležitú úlohu. podľa
Práca s mokrým prádlom, saponátmi a nosením rukavíc dráždi pokožku a stráca jej prirodzenú povahu Ochranná vrstva. 
Preto vždy venujte dostatočnú ochranu rúk a pokožky.

Spoločnosť Hagleitner odporúča bezdotykový a vodotesný dávkovač XIBU XL senseFLUID na dodávku produktov na ochranu pokožky, 
čistenie pokožky, starostlivosť o pokožku alebo dezinfekciu do oblasti prania v práčovni.

Vaše výhody s XIBU a XIBU XL

Výber z 3 možností napájania energiou
energyBOX, sieťový zdroj alebo nabíjateľný akumulátor

Praktické a pohodlné
Mydlo, dezinfekcia, ochrana pokožky a 
papierové utierky sú vždy pripravené

Hygienický
Zabránenie prenosu zárodkov bez kontaktu
prihláška

Kompetentné poradenstvo
s individuálne vytvoreným plánom ochrany pokožky
(pozri kontrolný zoznam)

XIBU XL FLUID hybrid handPROTECT PURE

creamSOAP PURE

handCREAM PURE

septDES GEL

Art.-č. 4110302350 Art.-č. 4110710005

Art.-č. 4110701339

Art.-č. 4110710101

Art.-č. 4110708639

• Bezdotykový výdajný stojan pre vaše 
bielizeň

• Nastaviteľné množstvo dávky

• Rýchlo absorbujúce pleťové mlieko 
na ochranu pokožky

• Zanecháva na pokožke aj ochranný fi lm
Chráni pri nosení rukavíc

• Bez silikónu, bez mydla, bez farbiva, bez 
parfumu, bez parabénov a pH neutrálna

• Vysoko kvalitné viskózne mydlo
• Na ľahké alebo stredné znečistenie
• Pre pokožku a alergie, dermatologicky 

testované

• Hydratačný krém na ruky
• Absorbuje sa rýchlo a bez zvyškov

• Dezinfekčný prostriedok na ruky
• Bez parfumu

Hagleitner odporúča: Náplne

XIBU TOWEL hybrid

Art.-č. 4110203950 Art.-č. 4110900900

• Bezdotykový dávkovač utierok so 
systémom 2 roliek

• Dávkovanie jednotlivých pap. utierok 
resp. útržkov

• 2-vrstvový biely prémiový papier
• Mikro razenie a pečať kvality papiera

XIBU TOWEL hybrid multiROLL handTUCH X2

Hagleitner odporúča: Náplne

Hygiena bielizne 
Osobná hygiena v práčovni.
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5

Hygiena bielizne 
Služby a školenia.
U výrobkov spoločnosti Hagleitner sa obvykle nezastaví obvyklá vysoká kvalita. Hagleitner je tiež v
oblasti Service sa vždy snaží ponúkať svojim zákazníkom to najlepšie. Vďaka kompetentnému personálu
Hagleitner ste stále dobre informovaní. Tím Hagleitner Slovensko aj v oblasti pracích školení 
Hygiene.

Výhody so školeniami Hagleitner

Vyrábame vás fit4Hygiene.

Osobné poradenstvo
Váš konzultant hygieny Vám vždy 
individuálne poradí

Produktové školenia
Správne používanie HagleitnerU
produkty

Skúsenosť
Využite naše dlhoročné skúsenosti
vedieť

Je potrebné zdieľať vedomosti! Preto tím Hagleitner Slovensko školenia pre partnerov, zákazníkov a 
všetkých záujemcov o hygienu. Využite naše desaťročia know-how a pripravte seba a svojich 
zamestnancov na hygienu!

Viac informácií nájdete na: www.hagleitner.com
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