
Дезинфекция на прането havon 
 ЗАЩИТА И ЧИСТОТА



Дезинфекциращ избелващ преперат за пране с 
дезинфекциращия компонент havon T7

+ Лесен за използване с автоматичната система за 
дозиране

+ Без неприятни изпарения

+ Без опасни материали

+ Безопасен за боравене

+ Безопасен за съхранение

+ Пълното дезинфекциращо действие е гарантира-
но при 40 °C и 60 °C

+ Отлично избелващо действие при най-добро  
предпазване на цветовете

+ С експертна оценка и включен в списъците на 
Съюза за приложна хигиена VAH, Австрийското 
дружество за хигиена, микробиология и преван-
тивна медицина ÖGHMP и Институт „Роберт Кох“ 
RKI (Зона на действие A и B, още от 40°C нагоре)

+ Нежен към кожата, потвърдено от Института 
Hohenstein

havon PROFESSIONAL 
DISINFECTION



+ Прахообразен специален перилен препарат за 
висококачествени тъкани 

+ Може да се използва в сферата на грижата, дре-
хите на живущите, деликатното пране, както и при 
прането на хора с имунна недостатъчност

+ Особено за текстил, предназначен за предотвра-
тяване на преносими заболявания и миризми чрез 
ефективна дезинфекция на прането, като напри-
мер бельо, спортно и функционално облекло

+ Приятно свеж аромат и меко на допир

+ Доказана ефикасност срещу всички вируси с 
обвивка и без обвивка, всички бактерии, включи-

телно микобактерии и бактериални спори, гъбички 
по кожата и плесен, както и норовируси 

+ Тестван и включен в списъците на Съюза за при-
ложна хигиена VAH / Австрийското дружество за 
хигиена, микробиология и превантивна медицина 
ÖGHMP / Института „Роберт Кох“ RKI (регистри-
ран) 

+ Нежен към кожата, потвърдено от Института 
Hohenstein

havon DES 40
Арт. № 4310200738 

Дезинфекциращ перилен препарат за пране 
при всяка температура за пране при 40 °C



+ Прахообразен, слабо пенлив специален  
перилен препарат 

+ Идеален за хигиенно чувствителни текстили от 
сферата на болници, старчески домове, лекарски 
кабинети

+ За предотвратяване на разпространението на 
болести чрез текстили, калъфи на моп, почистващи 
кърпи и  
кърпи за ръце 

+ Отлична способност за разтваряне на мазнини

+ Свеж аромат, меко на допир 
+ Доказана ефективност срещу всички вируси с 

обвивка и без обвивка, бактерии и бактериални 
спори

+ С експертна оценка и включен в списъците на 
Съюза за приложна хигиена VAH, Австрийското 
дружество за хигиена, микробиология и преван-
тивна медицина ÖGHMP и Институт „Роберт Кох“ 
RKI (Зона на действие A и B регистриран)

+ Нежен към кожата, потвърдено от Института 
Hohenstein

havon DES 60
Арт. № 4310200700 

Дезинфекциращ перилен препарат за пране при 
всяка температура  за пране при 60 °C



+ Прахообразен перилен препарат за пране при 
всяка температура за високи хигиенни изисква-
ния. 

+ Перфектен за професионално облекло и кухнен-
ски покривки и кърпи - съгласно принципите на 
HACCP, както и за хавлиени платове и бельо за 
СПА процедури – съгласно регулацията за бани

+ Премахва безпроблемно от тъканта дори трудни 
петна, като кръв и петна от белтъчини 

+ Защитава влакната, осигурява блестящо и добре 
поддържано пране. 

+ Премахва сиви оттенъци и неприятни миризми 

+ Доказана ефикасност срещу бактерии, кожни 
гъбички, туберкулоза.

+ С експертна оценка и включен в списъците на 
Съюза за приложна хигиена Австрийското дру-
жество за хигиена, микробиология и превантивна 
медицина ÖGHMP и Институт „Роберт Кох“ RKI 
(Зона на действие A)

+ Нежен към кожата, потвърдено от Института 
Hohenstein

havon PERFECT
Арт. № 4310200100

Дезинфекциращ перилен препарат за пране при 
всяка температура  за пране при 60 °C



www.hagleitner.com

Компетентност в прането  
Вашата услуга от Hagleitner 

Използвайте внимателно биоцидите. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
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Трайност на прането от Hagleitner
Искате ли чисто решение? По отношение на хигиената на прането? Hagleitner ви гаран-
тира това. Защото Hagleitner разработва сам всички компоненти: дозираща технология 
и почистващи компоненти, прах и допълнителни елементи – всичко е съгласувано. И 
независимо как дозирате - ръчно или автоматично: Резултатът може да се види. При 
перфектно съотношение цена-качество.

Блестящо познание
Хигиената се счита за чувствителна област. А хигиената на прането - още повече. Стру-
ва си да имате надежден партньор: с професионална компетентност, истински експерт 
по прането.
Hagleitner ще ви изготви индивидуален план за пране. За да гарантира оптимални 
резултати. И ефективни работни процеси. Нека ви посъветваме. Ние ви даваме си-
гурността, от която се нуждаете, и обучаваме вашите служители. Просто влезте във 
връзка с нас. Очакваме ви с нетърпение.

Индивидуални решения – 
за индивидуални нужди 
Какво е прането? Какво количество? На ден? Седмично? Месечно? Изискванията са 
различни. Както и решенията, които ви предлага Hagleitner:
• havon PROFESSIONAL: Това дозиращо устройство има ротация. То ви позволява 

да добавяте течни почистващи компоненти в пералнята - в свободна комбина-
ция: Изберете програмата с натискане на бутон, останалата част се извършва от 
havon PROFESSIONAL - напълно автоматично и суперикономично.

•   havon MANUAL: Какъв вид перилен препарат се използва в пералнята? Течен 
или прахообразен? Кой омекотител за тъкани? Какво избелващо средство? 
Кой препарат против петна? Имате го в ръката си. 

    Защо Hagleitner се изплаща точно на вас? Колко спестявания ще се появят? 
Ще се радваме да ви изготвим анализ на разходите - като наша специална  
сервизна услуга. Защото това създава прозрачност, за да сте наясно колко 
имате в портфейла си.

HAGLEITNER HYGIENE  
BULGARIA EOOD
70, Hristofor Kolumb blvd. 
1592 Sofia 

Phone +359 (0)2 963 29 01 
Fax +359 (0)2 963 05 86 
sofia@hagleitner.bg

ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. Христофор Колумб 70  
1592 София 
Телефон +359 (0)2 963 29 01 
Факс +359 (0)2 963 05 86 
sofia@hagleitner.bg


