
Pralna higiena
       Za sijoče čisto perilo.



Since
1971

nachhaltig vorausdenken

Vaš

Hans Georg Hagleitner

Sijajne barve in čudovit vonj - to je tisto kar predstavljajo higienski sistemi za pranje 
perila Hagleitner. Koncept green effi  ciency (koncept zelene učinkovitosti) zagotavlja tudi 
uporabo trajnostnih sestavin. Vsi izdelki, ki se uporabljajo v sistemu havon PROFESSIO-
NAL, so že leta brez NTA, EDTA in brez fosfatov.

V mnogih pralnih sredstvih so dodatni sintetični polimeri, torej mikroplastika. 
Hagleitner teh dodatkov ne uporablja, s tem lahko zagotovi, da vsa pralna sredstva 
Hagleitner že leta ne vsebujejo mikroplastike.

Predgovor 
Peremo s Hagleitner.

Trajnostno.

Pralna sredstva brez mikroplastike.

Posteljnina iz prvovrstnega bombaža, brisače iz puhastega frotirja, namizno perilo iz 
fi nega žakarda. Zahteve so individualne, kot madeži na tkanini. Zato je Hagleitner razvil 
havon: inteligentni koncept pranja perila.

In havon je predvsem eno: prilagodljiv. Ali je to prenočišče? Dom za ostarele? 
Velik hotel? Hagleitner ponuja različne rešitve. 

Ali želite ročno doziranje? Ali avtomatično? Možno je oboje. In vedno havon ščiti 
vlakna. Perilo je hvaležno, ker ohranja svojo vrednost. In poleg nege in čistoče je tudi 
razmerje med ceno in učinkovitostjo ustrezno. 

Poleg tega imate pri Hagleitnerju posebno garancijo: vsi izdelki so brez NTA. havon ne 
ščiti samo vašega perila, ampak tudi ljudi in okolje.

Lastna zasnova, 
razvoj 

in proizvodnja 
v Zell am See

Že več kot 
50 let 

na tržišču

177 partnerjev 
v 

63 državah

S pogledom na 
ljudi in okolje

Več kot 
1300 sodelavcev

27 servisnih centrov 
v 

12 državah

nachhaltig vorausdenken



Art.-Nr. 4310100813

Art.-Nr. 4310100815

Hagleitner 
vodnik za perilo

Vse kar morate vedeti o perilu, trike in nasvete najdete v 
Hagleitner vodniku. Tako boste imeli vedno nadzor 
nad vašim perilom.

Hagleitner Pralna higiena 
Za sijoče čisto perilo.

Doživite Hagleitner.
Našli boste tudi črtne kode in QR 
kode v naših tiskovinah. Preprosto jih 
skenirajte in že boste imeli na zaslonu 
dokumentacijo o izdelku in 
videoposnetke.

Vse takoj pri roki.
Potrebujete varnostni list ali druge 
informacije o izdelkih? Za to upora-
bite aplikacijo Hagleitner scanME za 
preprosto skeniranje črtne kode ali 
QR kode na posameznem izdelku - in 
vse imate na dosegu roke.

Neposredno k prenosu
Skenirajte spodnjo QR kodo in neposred-

no boste prenesli aplikacijo Hagleitner.
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Pralni stroji s havon PROFESSIONAL

Stran 4

Pralna higiena 
                  Pregled nad pralnico.

havon MANUAL

Stran 6

Dodatni izdelki, nega perila in madežev

Stran 8

Servis in šolanja 

Stran 13

Higiena osebja v pralnici

Stran 12
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Pralna higiena 
     Avtomatično doziranje podjetja Hagleitner.

havon PRFESSIONAL - tekoči gradniki pralnega sredstva 
za avtomatično odmerjanje

havon PRFESSIONAL združuje visoko zmogljiv dozirni sistem in 8 gradnikov pralnega sredstva v en sistem 
za pranje perila, ki ga je mogoče individualno prilagoditi vašim potrebam. Odvisno od potreb lahko gradni-
ke med seboj poljubno kombinirate.

Vaše prednosti s havon PROFESSIONAL

Preglednost
Pralni stroj in dozirna naprava sta 
neprestano pod nadzorom in rezul-
tati so dokumentirani

Varčnost
Z eno dozirno napravo je mogoče 
upravljati s 4 stroji hkrati.
To prihrani čas in denar.

Zmogljivost
Visoko zmogljive črpalke se prilago-
dijo stroju in poskrbijo za optimalne 
rezultate z nizko porabo

Dolga življenjska doba
Zaradi izdelkov visoke kakovosti 
je perilo zaščiteno in ga je zato 
potrebno redkeje nadomestiti

Varno skladiščenje vaših plastenk s pralnim sredstvom.

št. art. 4450702800

• Lovilna kad za varno skladiščenje plastenk in 
velikih posod na področju pralnice in kuhinje. 
Primerno za sprejem posod do 60 l vsebnosti.

chemTRAY
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Pralna higiena 
Avtomatično doziranje podjetja Hagleitner.

8 gradnikov pralnega sredstva

25 kg  št. art. 4310101213

• Sredstvo za nevtraliziranje tekstila in vode za izplakovanje
• Perilo postane prijetno puhasto na otip, barve so znova sijoče in 

vonj perila se izboljša

havon F12

25 kg  št. art. 4310100813 
60 kg št. art. 4310100815 

• Tekoče pralno sredstvo za barvno perilo, prijetno odišavljeno
• Primerno za pranje in nego barvnega bombaža, mešanih tkanin, za 

občutljivo perilo pri 30°C do 95°C

havon B1

32 kg  št. art. 4310101013 
75 kg št. art. 4310101015 

• Tekoče, alkalno sredstvo za okrepitev pranja
• Pomaga čistiti in deluje izvrstno proti beljakovinam oz. mastnim in 

oljnim madežem

havon A3

30 kg  št. art. 4310100513 
65 kg št. art. 4310100515 

• Tekoče sredstvo za odstranjevanje madežev na bazi kisika
• Odlično učinkuje proti madežem, ki se jih beli in preprečuje 

nastanek sivine

havon E4

27 kg  št. art. 4310101413 
64 kg št. art. 4310101115 

• Tekoče sredstvo za zmanjšanje trdote vode
• Preprečuje nalaganje vodnega kamna na perilu in stroju

havon K5

27 kg  št. art. 4310101613 
64 kg št. art. 4310101615 

• Tekoče, zelo učinkovito belilo za perilo in dezinfekcijsko sredstvo v 
kombinaciji z drugimi sestavinami pralnih sredstev, ki jih 
havon PROFESSIONAL DISINFECT ima že 

• pri 40 ° in 60 °C
• Strokovno pregledano in navedeno po VAH/ ÖGHMP/RKI (prijavljeno)

havon T7

25 kg  št. art. 4310100113

• Tekoč, visoko koncentriran ojačevalnik pralne moči
• Za temperature pranja od 30°C do 70°C

havon V8

25 kg št. art. 4310100913
60 kg št. art. 4310100915

• Tekoče, koncentrirano osnovno pralno sredstvo
• Za predpranje in glavno pranje pri temperaturah od 30°C do 95°C

havon U9 PLUS
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Pralna higiena 
    Ročno odmerjanje pralnega sredstva pri 

Hagleitner-ju.
havon MANUAL

havon MANUAL zajema pralne praške in tekoča pralna sredstva podjetja Hagleitner. S tem lahko zase 
sestavite idealno kombinacijo iz univerzalnih pralnih sredstev, pralnih sredstev za barvno perilo, pralnih 
sredstev za fi no perilo in sredstev za razkuževanje perila. Mehčalci in pripomočki za pranje zaokrožijo 
havon MANUAL sistem in poskrbijo za sijočo čistočo in mehek dotik.

Vaše prednosti s havonMANUAL

Individualnost
Izbira izdelkov po vaši meri

Vse na enem mestu
Izdelki za različne potrebe in
področja uporabe

Profesionalnost
Strokovnjaki za perilo šolajo in 
razlagajo izdelke in njihovo uporabo

Varčnost
Nega in čistoča v izvrstnem razmerju 
med ceno in zmogljivostjo

Univerzalno pralno sredstvo.

Pralno sredstvo za barvno perilo.

5 kg št. art. 4310200510 

18 kg št. art. 4310200300

5 kg  št. art. 4310200610

15 kg št. art. 4310200200

• Visoko koncentrirano, tekoče pralno sredstvo za pranje in nego 
belega bombažnega perila

• Madeže odstranjuje učinkovito in hkrati nežno s pomočjo intense 
TEX tehnologije

• Pralno sredstvo v obliki praška za belo in obstojno pisano perilo
• Primerno za vse temperature, trdote vode in tkanine (razen volno in 

svilo)

• Visoko koncentrirano, tekoče pralno sredstvo za pranje in nego 
barvnega perila, mešanih in tkanin iz poliestra

• Kvalitetno pralno sredstvo za barvno perilo v obliki praška, za 
barvno občutljivo perilo

• Ohranja sveže in lepe barve, za vse trdote vode in temperature 
pranja od 30 °C do 95 °C

havon INTEXO

havon ULTRA

havon INTEXO COLOR

havon COLOR

št. art. 4310200100 

• Univerzalno pralno sredstvo v obliki praška, ki izpolnjuje visoke 
higienične zahteve

• Primerno za vse temperature, trdote vode in tkanine (razen za volno 
in svilo)

• Učinek beljenja od 40 °C naprej, razkuževanje od 60 °C naprej

havon PERFECT
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Pralna higiena 
Razkuževanje perila.

Pralno sredstvo za fino perilo.

6 x 1 kg št. art. 4310200408

• Visoko kvalitetno, tekoče, brezencimsko pralno sredstvo za volno, 
svilo in občutljive sintetične tkanine

havon FEIN

Hagleitner pralna sredstva, ki razkužujejo

27 kg  št. art. 4310101613 
64 kg št. art. 4310101615 

• Tekoče, zelo učinkovito belilo za perilo in dezinfekcijsko sredstvo v 
kombinaciji z drugimi sestavinami pralnih sredstev, ki jih 
havon PROFESSIONAL DISINFECT ima že 

• pri 40 ° in 60 °C
• Strokovno pregledano in navedeno po VAH/ ÖGHMP/RKI (prijavljeno)

havon T7

št. art. 4310200738

• Specialno pralno sredstvo v obliki praška za pranje, razkuževanje in 
nego visoko kakovostnega blaga že pri 40°C

• Preverjeno učinkovanje proti virusom z ovojnico in brez ovojnice, 
vsem bakterijam, vključno z miko bakterijami in bakterijskimi spora-
mi, glivicami kože in plesnim

havon DES 40

št. art. 4310200700

• Specialno sredstvo, ki se malo peni, za pranje, beljenje, razkuževan-
je in nego vse v eni fazi pranja pri 60°C

• Preverjena učinkovitost proti vsem virusom z ovojem in brez ovoja, 
bakterijam in bakterijskim sporam

havon DES 60

Perilo je pogosto v neposrednem stiku z našo kožo, zato se je potrebno bolezenskim klicam v  perilu na 
vsak način izogniti.  Tu sta dve rešitvi: Perite perilo pri visoki temperaturi in dolgo časa ali perite perilo pri 
nizki temperaturi nežno in ga razkužite. Izbira je vaša in Hagleitner ima prave izdelke na izbiro.
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Pralna higiena 
    Detachur- načrt za perilo brez madežev.

Hagleitner Detachur- načrt

S Hagleitner detachur načrtom imate rešitev za vse vrste madežev. Ne glede na to ali gre za masten 
madež od ličila ali madež od trave, Hagleitner ima s pravim izdelkom rešitev za boj proti trdovratnim ma-
dežem. Za določanje neznanih madežev poglejte v Hagleitner Abecednik za pranje perila. Tukaj so opisani 
najpogostejši madeži in prikazano odstranjevanje le teh.

Vaše prednosti s Hagleitner detachur načrtom:

Vse na prvi pogled
Vrste madežev, pravi izdelek in 
pravilna obdelava

Kompetentnost
Strokovnjaki za perilo šolajo in 
razlagajo o izdelkih in uporabi

NA DETACHUR PLAN

Hagleitner Detachur komplet za odstranjevanje madežev

1 kg št. art. 4310300508

1 kg št. art. 4310301108

1 kg št. art. 4310300908

• Za temeljito odstranjevanje vseh mastnih in oljnih nečistoč

• Posebni odstranjevalec madežev za madeže rje na perilu

• Tekoče specialno belilo na osnovi aktivnega kisika
• Odstrani že pri 30 °C madeže, ki jih je mogoče beliti

havon FS

havon RUSTEX

havon POWER
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Pralna higiena 
Dodatne komponente za sijoče perilo.

10 kg  št. art. 4310300111
25 kg št. art. 4310300113

10 kg št. art. 4310300211

10 kg št. art. 4310300811

• 4-kratni koncentrat, visoko kvalitetni mehčalec

• Visoko kvalitentni mehčalec

• Tekoči škrob za vse vrste tkanin razen za svilo

havon SOFT 4

havon MILD

havon P6 PLUS

1 kg           št. art. 4310300428

5 kg           št. art. 4310300632

6 kg           št. art. 4310300732

• Visokokoncentrirano belilno sredstvo v obliki tablet

• Univerzalno uporabna sol v prahu za madeže

• Sredstvo za mehčanje vode v obliki praška

havon CHLOR TABS

havon ACTIVE

havon CALC

9
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št. art. 4431203000

št. art. 4431203100

št. art. 4450301400

• Večkrat uporabna škatla za praktični odvzem vlažnih hup krp

• Kromirano držalo za higiensko stensko montažo, ki varčuje s prostorom, 
za hup BOX

• Pripravljene za uporabo, vlažne, posebej velike, dezinfekcijske krpe
• Za razkuževanje površin kot napr. koše za perilo (glej kontrolni seznam)

hup BOX yellow

hup stensko držalo

hup DES FORTE XL ROLL

Bakterije in virusi se lahko prenašajo preko perila. Da bi to preprečili je priporočljivo izbrati pravi postopek 
pranja in uporabiti pralno sredstvo, ki tudi razkužuje. Tudi izven pralnega stroja so potrebni ukrepi, ki 
preprečujejo prenos. S sledečim kontrolnim seznamom ste vedno v najvišji možni meri pripravljeni.

Dodatni izdelki za higienična dela v pralnici

hup – za uporabo pripravljena raztopina za razkuževanje

Zaščitne rokavice BRILLANT

Za urejene pralnice.

BRILLANT latexCOMFORT

držalo za plastenke

BRILLANT nitrilCOMFORT

št. art. 4451000400

št. art. 4450701050

št. art. 4451000700

• Rokavice iz lateksa z odlično prožnostjo, dobro otipljivostjo in občutkom 
nošenja

• Držalo za plastenke za Hagleitner 1 l sistemsko plastenko
• Idealno za shranjevanje detachur izdelkov

• Izredno tanke, zelo raztegljive nitrilne rokavice, prijetne za nošenje

Pralna higiena 
    Pravilna priprava za higienske zahteve.

Navodila za pranje

Pravilna predobdelava

Zapreti zadrgo Umivati z leve strani Madeže hitro obdelati

Pravilna predobdelava
Pravilna predobdelava

Ne pustite, da se madeži posušijo, temveč jih takoj obdelajte. Sredstva proti 

madežim predhodno testirajte na mestu, ki ni preveč vidno. Upoštevajte sim-

bole za negovanje.

Pravilno polnjenje stroja

Napolnite le 2/3 Ne »tišite« perila v stroj
Pralnega bobna ne napolnite preveč. Pri frotirastem perilu napolnite boben 

le 2/3.

Pravilno pranje

Ne prekinite pranja predčasno. Perilo takoj po pranju posušiti, ne pustite, 
da leži mokro.

Ne prekinjati pranja Perila ne pustite 
stati vlažnega

Pravilno pranje

Pravilno sortiranje

Sortirati svetlo & temno perilo
Upoštevati simbole 

za nego

Stopnja umaza-
nije

Perilo sortirajte po barvah in stopnji umazanosti, ter upoštevajte simbole za 

negovanje.

Vzdrževanje

Vrata pustiti odprta Pralni stroj naj 
bo čist

Očistiti tudi 
notranjost stroja

Vzdrževanje

Po odstranitvi perila, pustite vrata bobna odprta. Notranjost preglejte za 
kakšne tujke in jih odstranite.

Pravilna dozacija

Upoštevajte navodila za dozacijo. Pri uporabi avtomatske dozirne naprave: preveri-

te količino čistil. Pri menjavi izdelkov, preverite etiketo in pazite, da so enaki izdelki.

Upoštevati navodila 
za doziranje

Preveriti, če je dovolj 
čistila Menjava 

kanistrov

Pravilna dozacija

HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.Tel. +386 (0)1 834 34 68 · www.hagleitner.com

št. art. 490030670000   I
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Pralna higiena 
Kontrolni seznam za sijoče perilo.

Navodila za pranje

Pravilna predobdelava

Zapreti zadrgo Umivati z leve strani Madeže hitro obdelati

Pravilna predobdelava
Pravilna predobdelava

Ne pustite, da se madeži posušijo, temveč jih takoj obdelajte. Sredstva proti 

madežim predhodno testirajte na mestu, ki ni preveč vidno. Upoštevajte sim-

bole za negovanje.

Pravilno polnjenje stroja

Napolnite le 2/3 Ne »tišite« perila v stroj
Pralnega bobna ne napolnite preveč. Pri frotirastem perilu napolnite boben 

le 2/3.

Pravilno pranje

Ne prekinite pranja predčasno. Perilo takoj po pranju posušiti, ne pustite, 
da leži mokro.

Ne prekinjati pranja Perila ne pustite 
stati vlažnega

Pravilno pranje

Pravilno sortiranje

Sortirati svetlo & temno perilo
Upoštevati simbole 

za nego

Stopnja umaza-
nije

Perilo sortirajte po barvah in stopnji umazanosti, ter upoštevajte simbole za 

negovanje.

Vzdrževanje

Vrata pustiti odprta Pralni stroj naj 
bo čist

Očistiti tudi 
notranjost stroja

Vzdrževanje

Po odstranitvi perila, pustite vrata bobna odprta. Notranjost preglejte za 
kakšne tujke in jih odstranite.

Pravilna dozacija

Upoštevajte navodila za dozacijo. Pri uporabi avtomatske dozirne naprave: preveri-

te količino čistil. Pri menjavi izdelkov, preverite etiketo in pazite, da so enaki izdelki.

Upoštevati navodila 
za doziranje

Preveriti, če je dovolj 
čistila Menjava 

kanistrov

Pravilna dozacija

HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.Tel. +386 (0)1 834 34 68 · www.hagleitner.com

št. art. 490030670000   I

Navodila za pranje

Pravilna predobdelava

Zapreti zadrgo Umivati z leve strani Madeže hitro obdelati

Pravilna predobdelava
Pravilna predobdelava
Pravilna predobdelava
Pravilna predobdelava
Pravilna predobdelava
Pravilna predobdelava
Pravilna predobdelava
Pravilna predobdelava
Pravilna predobdelava

Ne pustite, da se madeži posušijo, temveč jih takoj obdelajte. Sredstva proti 

madežim predhodno testirajte na mestu, ki ni preveč vidno. Upoštevajte sim-

bole za negovanje.

Pravilno polnjenje stroja

Ne prekinite pranja predčasno. Perilo takoj po pranju posušiti, ne pustite, 

Perila ne pustite 
stati vlažnega

Pravilno sortiranje

Sortirati svetlo & temno perilo
Upoštevati simbole 

za nego

Stopnja umaza-
nije

Perilo sortirajte po barvah in stopnji umazanosti, ter upoštevajte simbole za 

negovanje.

Vzdrževanje

Vrata pustiti odprta Pralni stroj naj 
bo čist

Očistiti tudi 
notranjost stroja

Vzdrževanje

Po odstranitvi perila, pustite vrata bobna odprta. Notranjost preglejte za 
kakšne tujke in jih odstranite.

Pravilna dozacija

  

KONTROLNI SEZNAM:
 Nosite osebno zaščitno opremo (pri sortiranju perila in ob uporabi   

 sredstev za razkuževanje je potrebno vedno nositi rokavice) Razkuževanje košev za perilo in vozičkov, oprano perilo dajajte v 

 posode, ki so bile predhodno razkužene Razkuževanje odprtine na pralnem stroju, po vsakem pranju Pravilno sortiranje perila
 Madeže določite in obdelajte glede na detachur plan Pravilno shranjevanje perila pred in po pranju
 o okuženo perilo ne skladiščite skupaj s finim perilom
 o umazano in oprano perilo ne shranjujte v zaprti posodi -

  nevarnost vžiga
 Predmete kot so pisala, kovanci, pripomočki za pomivanje iz    

 nerjavečega jekla ( jeklena mrežica) itd., pred pranjem odstranite Upoštevajte Hagleitner nasvete za perilo
 o Pravilno vzdrževanje pralnega stroja
 o Pravilno sortiranje o Pravilna predhodna priprava perila
 o Pravilno polnjenje o Pravilno odmerjanje o Pravilno pranje

Do Hagleitner nasvetov za perilo
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4 Zaščita rok in kože s XIBU in XIBU XL

XIBU XL FLUID hybrid

PSA (osebna zaščitna oprema) in zlasti zaščita rok in kože imajo tudi v pralnici pomembno vlogo. Delo z mokrim perlom, detergenti in 
nošenje rokavic dražijo kožo in koža izgubi naravno zaščitno plast. Zato bodite vedno pozorni na zadostno zaščito rok in kože.

Hagleitner priporoča brezstični vodoodporni podajalnik XUBU XL senseFLUID na prostoru za umivanje rok v pralnici, za 
posluževanje sredstev za zaščito kože, za čiščenje kože, za nego kože ali za razkuževanje

Vaše prednosti s XIBU in XIBU XL

Na izbiro so 3 možnosti energije
energyBOX, napajalnik ali polnilna 
akumulatorska baterija

Priročno in udobno
Milo, razkuževanje, zaščita kože in papirnate 
brisače so vedno pri roki

Higienično
Preprečuje prenašanje klic zaradi uporabe brez stika

Strokovni nasveti
S posebej za vas pripravljenim načrtom za zaščito 
kože (glej kontrolni seznam)

XIBU XL FLUID hybrid handPROTECT PURE

creamSOAP PURE

handCREAM PURE

septDES GEL

št. art. 4110302350 št. art. 4110710005

št. art. 4110701339

št. art. 4110710101

št. art. 4110708639

• Brezstični podajalnik za vašo pralnico
• Nastavljiva količina oddajanja

• Losjon za zaščito kože, ki se hitro vpije
• Na koži ustvari zaščitni sloj, ki ščiti tudi ob 

nošenju rokavic
• Brez silikona, brez mila, brez barv, brez 

parfumov, brez parabenov in pH nevtralno

• Visoko kakovostno gosto tekoče milo
• Za lažjo do srednje močno in spremenljivo 

umazanijo
• Do kože in alergij prijazno, dermatološko 

preizkušeno

• Vlažilna krema za roke
• Vpije se hitro in brez ostankov

• Sredstvo za razkuževanje rok
• Brez parfumov

Hagleitner priporoča: polnila

XIBU TOWEL hybrid

št. art. 4110203950 št. art. 4110900900

• Podajalnik brisač s sistemom 2. rol
• Podajanje odrezanega papirja

• 2-slojni, mehki premium papir
• Mikro tisk in žig kakovosti papirja 

XIBU TOWEL hybrid multiROLL handTUCH X2

Hagleitner priporoča: polnila

Pralna higiena 
Higiena osebja v pralnici.
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Pralna higiena 
Servis in šolanje.
Običajna visoka kakovost  se ne konča pri izdelkih podjetja Hagleitner. Hagleitner si tudi pri storitvah ne-
prestano prizadeva svojim strankam ponuditi najboljše. Strokovni sodelavci podjetja 
HAGLETNER vam tudi po nakupu svetujejo in za še več znanja vam ekipa podjetja Hagleitner 
HYGIENE d.o.o. ponuja šolanja iz področja higiene perila.

Vaše prednosti z izobraževanji Hagleitner:

Bodite v dobri kondiciji za higieno.

Osebno svetovanje
Vaš svetovalec za higieno se bo posvetil 
vašim individualnim potrebam

Šolanje o izdelkih
Pravilna uporaba Hagleitner izdelkov

Izkušnje
Imejte korist zaradi naših dolgoletnih izkušenj

Znanje je potrebno deliti! Zato ponuja ekipa Hagleitner iz Slovenije šolanja za poslovne partnerje, kupce in 
za vse, ki jih zanima higiena. Izkoristite desetletja našega znanja in s svojimi sodelavci bodite v kondiciji, 
kar zadeva higieno!

Več informacij najdete na: www.hagleitner.com
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Različica 2022.

Tiskan na papirju brez klora.

1 HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.
 1218 Komenda, Potok pri Komendi 13
 Tel: +386 1 8343468, Fax: +386 1 8343469 
 E-Mail: komenda@hagleitner.si




