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Dezinfekční prací a bělicí prostředek
s dezinfekční složkou havon T7

+ Jednoduché použití s automatickým dávkovacím 
zařízením

+ Bez nepříjemných výparů

+ Žádná nebezpečná látka

+ Neškodné při manipulaci

+ Bezpečné při uskladnění

+ Garantován úplný dezinfekční účinek při teplotách  
40 °C a 60 °C

+ Vynikající bělicí účinek při maximální  
šetrnosti vůči barvám

+ Testováno a zaevidováno u VAH, ÖGHMP a RKI 
(oblast účinnosti A a B, již od 40 °C)

+ Šetrnost vůči pokožce, potvrzeno Hohenstein 
Institutem

havon PROFESSIONAL 
DISINFECTION



+ Speciální práškový prostředek pro vysoce kvalitní 
textilie 

+ Použitelný v oblastech péče, pro prádlo obyvatel pe-
čovatelských domů a podobných institucí, choulostivé 
prádlo a prádlo osob s oslabenou imunitou

+ Speciálně pro textilie, u kterých je třeba díky efektivní 
dezinfekci při praní zamezit přenosu nemocí a pachů, 
jako je spodní prádlo, sportovní a funkční oblečení

+ Příjemná svěží vůně a hebký omak

+ Ověřená účinnost vůči všem obaleným a neobaleným 
virům, všem bakteriím, vč. mykobakterií a spor bakterií, 
kožním mykózám a plísním i norovirům 

+ Testováno a zaevidováno u VAH / ÖGHMP /  
RKI A/B (nahlášeno) 

+ Šetrnost vůči pokožce, potvrzeno Hohenstein 
Institutem

havon DES 40
č. výr. 4310200738 

Dezinfekční univerzální prací 
prostředek pro praní na 40 °C



+ Práškový jemně pěnicí speciální prací prostředek 

+ Ideální pro hygienicky choulostivé textilie z oblastí 
nemocniční péče, pečovatelských domů, lékařských 
ambulancí

+ K zamezení přenosu nemocí prostřednictvím textilií, 
potahů na mop, utěrek a ručníků 

+ Vynikající schopnost odstraňování mastnoty

+ Svěží vůně, hebký omak 

+ Ověřená účinnost vůči obaleným a neobaleným virům,  
bakteriím a sporám bakterií

+ Testováno a zaevidováno u VAH, ÖGHMP a RKI 
(oblast účinnosti A; B nahlášeno)

+ Šetrnost vůči pokožce, potvrzeno Hohenstein 
Institutem

havon DES 60
č. výr. 4310200700 

Dezinfekční univerzální prací prostředek 
pro praní na 60 °C



+ Práškový prací prostředek pro vysoké hygienické 
požadavky. 

+ Perfektní pro pracovní oblečení a kuchyňské prádlo – 
odpovídá HACCP směrnicím,  
a rovněž pro froté a wellness prádlo – 
odpovídá nařízení o lázeňské hygieně

+ Účinně odstraňuje z tkanin i obtížně odstranitelné 
skvrny, jako např. od krve a bílkovin 

+ Šetrný k vláknům, zajišťuje zářivé a dobře ošetřené 
prádlo. 

+ Zamezuje zešednutí prádla a nepříjemným 
pachům 

+ Ověřená účinnost vůči bakteriím, kožní mykóze, 
tuberkulóze.

+ Testováno a zaevidováno u ÖGHMP a RKI 
(oblast účinnosti A)

+ Šetrnost vůči pokožce, potvrzeno Hohenstein 
Institutem

havon PERFECT
č. výr. 4310200100

Dezinfekční univerzální prací prostředek 
pro praní na 60 °C



www.hagleitner.com

Kompetence v oblasti praní  
Váš servis od společnosti Hagleitner 

Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.
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Stálost při praní od společnosti Hagleitner
Chcete čisté řešení? V oblasti hygieny prádla? Společnost Hagleitner vám jej 
zaručí. Hagleitner totiž vyvíjí veškeré složky tohoto řešení: dávkovací technologii a základní 
složky pracího prostředku, prášek a přídavné prvky – vše je dokonale sladěno. Ať už budete 
dávkování provádět automaticky nebo ručně: výsledek bude vypadat skvěle. Při vynikajícím 
poměru cena/výkon.

Brilantní znalosti
Hygiena je považována za citlivou oblast. A hygiena prádla tím více. Proto se vyplatí mít spo-
lehlivého partnera s odbornou způsobilostí, opravdového experta na prádlo.
Společnost Hagleitner vám vypracuje individuální plán praní. Ten zaručí optimální výsledky. A 
rovněž efektivní pracovní postupy. Nechte si poradit. Dáme vám jistotu, kterou potřebujete – 
a vyškolíme vaše zaměstnance. Jednoduše nás kontaktujte. Těšíme se na to.

Individuální řešení – 
pro individuální požadavky 
Jaké máte prádlo? V jakém množství? Denně? Za týden? Za měsíc? Požadavky jsou různé. A 
různá jsou i řešení, která vám společnost Hagleitner nabízí:
• havon PROFESSIONAL: Toto dávkovací zařízení se vyzná. Dodá vaší pračce 

tekuté základní složky pracího prostředku – libovolně kombinovatelné: Stisknutím tlačítka 
zvolíte program, zbytek vyřídí havon PROFESSIONAL – plně automaticky a mimořádně 
ekonomicky.

• havon MANUAL: Jaký prací prostředek se dá do pračky? Tekutý nebo práškový? Jaká 
aviváž? Jaké bělidlo? Jaký odstraňovač skvrn? Máte to ve svých rukou. 

      Proč se společnost Hagleitner vyplatí právě pro vás? Kolik ušetříte? Rádi Vám vy-
stavíme analýzu nákladů – jako naši zvláštní servisní službu. Ta zajistí potřebnou 
transparentnost, abyste si mohli udělat pořádek – ve vaší peněžence.

HAGLEITNER HYGIENE  
ČESKO s.r.o.
251 01 Říčany 
Nupaky 465 

Tel. +420 272 680614 
Fax +420 272 680617 
praha@hagleitner.cz


