Dezinfectant rufe havon
PROTECȚIE ȘI CURĂȚENIE

havon PROFESSIONAL
DISINFECTION
Înălbitor dezinfectant pentru rufe cu
componentă dezinfectantă havon T7
+

Utilizare ușoară cu ajutorul instalației automate de
dozare

+
+
+
+
+

Fără vapori neplăcuți
Fără substanțe periculoase
Manevrare lipsită de riscuri
Depozitare sigură
Acțiune garantată de dezinfectare la 40 °C și 60 °C

+
+

Înălbire excepțională cu protejarea culorilor

+

Compatibilitate cu pielea confirmată de Institutul
Hohenstein

Testat și certificat de VAH, ÖGHMP și RKI (domeniu
de eficiență A și B, încă de la 40 °C)

havon DES 40
Cod art. 4310200738

Detergent dezinfectant universal pentru
lenjerie pentru lenjerie cu spălare la 40 °C
+

Detergent special sub formă de pulbere pentru materiale de înaltă calitate

+

Se utilizează în domeniile de îngrijire, pentru rufele
personalului, lenjerie sensibilă, precum și pentru lenjeria persoanelor cu imunitate redusă

+

Special pentru textilele în cazul cărora prin dezinfectarea eficientă a rufelor trebuie prevenite bolile
transmisibile și mirosurile, precum lenjeria intimă,
îmbrăcămintea sport și funcțională

+

Miros proaspăt, plăcut și atingere fină

+

Eficiență testată împotriva tuturor virusurilor încapsulate și neîncapsulate, tuturor bacteriilor, inclusiv
microbacteriile și sporii bacterieni, ciupercile de piele
sau cele de mucegai, precum și norovirusuri

+

Testat și certificat în conformitate cu VAH, ÖGHMP,
RKI A/B (cerere depusă)

+

Compatibilitate cu pielea confirmată de Institutul
Hohenstein

havon DES 60
Cod art. 4310200700

Detergent dezinfectant universal pentru lenjerie
pentru lenjerie cu spălare la 60 °C
+

Detergent special, slab spumant, sub formă de
pulbere

+

Ideal pentru textilele sensibile din spitale, centre de
îngrijire, cabinete medicale

+

Pentru prevenirea transmiterii bolilor prin intermediul
materialelor textile, mopurilor, lavetelor sau prosoapelor

+

Putere degresantă excepțională

+
+

Miros proaspăt, atingere fină

+

Testat și certificat de VAH, ÖGHMP și RKI (domeniu
de eficiență A; cerere depusă B)

+

Compatibilitate cu pielea confirmată de Institutul
Hohenstein

Eficacitate verificată împotriva tuturor virusurilor încapsulate și neîncapsulate, bacteriilor și sporilor bacterieni

havon PERFECT

Cod art. 4310200100

Detergent dezinfectant universal pentru lenjerie
pentru lenjerie cu spălare la 60 °C
+

Detergent sub formă de pulbere pentru standarde
înalte de igienă.

+

Perfect pentru îmbrăcămintea de lucru și cele utilizate
în bucătărie – conform normelor HACCP, precum și
pentru frotir si rufele wellness – conform Regulamentului privind igiena băilor publice

+

Dizolvă și elimină eficient petele dificile din material,
precum petele de sânge și proteine

+

Protejează fibrele, asigură lenjerie strălucitoare,
îngrijite.

+
+

Înălbește și îndepărtează mirosurile neplăcute

+

Testat și certificat de ÖGHMP și RKI
(domeniu de eficiență A)

+

Compatibilitate cu pielea confirmată de Institutul
Hohenstein

Eficacitate testată împotriva bacteriilor, ciupercilor de
piele, tuberculozei.

Competență în domeniul lenjeriei
Serviciul dumneavoastră Hagleitner
Autentic Hagleitner
Doriți o soluție curată? În materie de igienă a lenjeriei? Hagleitner vă garantează acest lucru.
Deoarece chiar Hagleitner dezvoltă toate componentele necesar în acest scop: tehnică de
dozare și sistem-bloc înseriat detergenți, pulbere și elemente auxiliare, toate acestea fiind
coordonate. Iar în funcție de modul în care efectuați dozarea, automat sau manual: rezultatul
este vizibil. La un raport perfect de preț-performanță.

Cunoștințe sclipitoare
Igiena este un domeniu sensibil. Iar igiena lenjeriei cu atât mai mult. De aceea, merită să aveți
un partener fiabil: un partener cu competență de specialitate, un expert potrivit în materie de
lenjerie.
Hagleitner creează pentru dumneavoastră un plan individual de spălare. Pentru a garanta
rezultate optime. Și etape eficiente de lucru. Dați-ne voie să vă oferim consultanță gratuită.
Vă oferim siguranța de care aveți nevoie și vă instruim angajații. Pur și simplu veniți la noi.
Ne face plăcere să vă cunoaștem.

Soluții individuale –
pentru nevoi individuale
Ce fel de lenjerie aveți de spălat? În ce cantitate? Zilnic? Săptămânal? Lunar? Solicitările sunt
diferite. La fel și soluțiile pe care Hagleitner vi le oferă:
• havon PROFESSIONAL: Această instalație de dozare are darul de a face așa ceva. Alimentează mașina dumneavoastră cu sisteme-bloc înseriat detergenți – se poate combina liber: Selectați programul printr-o apăsare de buton, restul este realizat de havon
PROFESSIONAL – complet automat și foarte economic.
• havon MANUAL: Ce fel de detergent este utilizat în mașină? Lichid sau sub formă
de pulbere? Ce fel de balsam de lenjerie? Ce tip de înălbitor? Ce fel de soluție de
îndepărtare a petelor? Decizia vă aparține.
De ce este Hagleitner profitabil în special pentru dumneavoastră? Cât se economisește? Vă elaborăm cu plăcere o analiză de cost – ca un serviciu special din
partea noastră. Deoarece aceasta generează transparență pentru a vă reconcilia
cu portofelul dumneavoastră.
Utilizați cu grijă produsele biocide. Înainte de utilizare să citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs.

Cod art. 20701328000 I
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