
havon dezinfekcia na pranie 
 OCHRANA A ČISTOTA



Dezinfikujúce bielidlo na pranie s
s dezinfekčnou zložkou havon T7

+ Jednoduché použitie s automatickým dávkovacím 
zariadením

+ Bez nepríjemných zápachov

+ Bez nebezpečných látok

+ Bezpečné pri manipulácii

+ Bezpečné pri skladovaní

+ Zaručený úplný dezinfekčný účinok pri 40 °C a 60 °C

+ Vynikajúci bieliaci účinok pri najvyššej  
starostlivosti o farby

+ Otestované a zaevidované u VAH, ÖGHMP a RKI 
(oblasť účinnosti A a B, už od teploty 40 °C)

+ Šetrný k pokožke, potvrdené inštitútom Hohenstein 
Institut

havon PROFESSIONAL 
DISINFECTION



+ Špeciálny práškový prací prostriedok pre kvalitné 
tkaniny 

+ Použiteľný v oblastiach opatrovateľských a ošetrova-
teľských služieb, bielizne klientov domovov, pri jemnej 
bielizni ako aj pri praní bielizne osôb s oslabenou 
imunitnou

+ Obzvlášť pre textílie, pri ktorých je pomocou efektívnej 
dezinfekcie prádla zabránené prenosu ochorení a zá-
pachov; pri spodnom prádle, športovom a funkčnom 
oblečení

+ Príjemná svieža vôňa a hebkosť na dotyk

+ Odskúšaná účinnosť voči všetkým obaleným a neoba-
leným vírusom, všetkým baktériám, vrátane mykobak-
térií a baktériových spór, kožným a hubovým plesniam, 
ako aj norovírusom 

+ Posúdený a zapísaný podľa VAH / ÖGHMP /  
RKI A/B (prihlásený) 

+ Šetrný k pokožke, potvrdené inštitútom Hohenstein 
Institut

havon DES 40
Art.-č. 4310200738 

Univerzálny prací prostriedok s dezin-
fekčným účinkom pre bielizeň pri 40 °C



+ Práškový, málo penivý špeciálny prací prostriedok 

+ Ideálny pre textílie citlivé na hygienu z oblastí nemoc-
níc, domovov starostlivosti, lekárskych ambulancií

+ Na prevenciu prenosu ochorení prostredníctvom textí-
lií, krytov mopov, handričiek a uterákov 

+ Vynikajúca schopnosť rozpúšťať mastnotu

+ Svieža vôňa, hebkosť na dotyk 

+ Testovaná účinnosť proti tzv. zaobaleným aj 
nezaobaleným vírusom, baktériám a spóram baktérií

+ Otestovaný a zaevidovaný u VAH, ÖGHMP a RKI 
(oblasť účinnosti A a B, prihlásený)

+ Šetrný k pokožke, potvrdené inštitútom Hohenstein 
Institut

havon DES 60
Art.-č. 4310200700 

Univerzálny prací prostriedok s dezinfekčným 
účinkom pre bielizeň pri 60 °C



+ Práškový prací prostriedok s vysokými požiadavkami 
na hygienu bielizne. 

+ Ideálne pre profesionálne oblečenie a kuchynskú bie-
lizeň – zodpovedá smernici HACCP ako aj pre froté 
a wellness bielizeň – podľa kúpeľného nariadenia

+ Odstraňuje dokonca aj silné škvrny od krvi a škvrny 
bielkovinového pôvodu 

+ Chráni vlákna bielizne, bielizeň je žiarivo čistá. 

+ Zašednutie a nepríjemné zápachy zmiznú 

+ Odskúšaná účinnosť voči baktériám, kožným 
plesniam,tuberkulóze.

+ Otestovaný a zaevidovaný u ÖGHMP a RKI 
(oblasť účinnosti A)

+ Šetrný k pokožke, potvrdené inštitútom Hohenstein 
Institut

havon PERFECT
Art.-č. 4310200100

Univerzálny prací prostriedok s dezinfekčným 
účinkom pre bielizeň pri 60 °C



www.hagleitner.com

Kompetencia pre bielizeň  
Váš servis od spoločnosti Hagleitner 

S biocídnymi produktmi zaobchádzajte obozretne. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

A
rt

.-
č.

 2
07

01
32

80
00

   
I

Stálofarebnosť od Hagleitner
Chcete čisté riešenie? Vo veciach hygieny bielizne? Hagleitner vám ho 
zaručuje. Pretože spoločnosť Hagleitner si na tento účel vyvíja všetky komponenty vo vlastnej 
réžii: Dávkovacia technika a základné komponenty prania, prášok a prídavné prvky – všetko 
je vzájomne zosúladené. A je jedno, či dávkovanie vykonáte automaticky alebo manuálne: 
Výsledok je vždy vidieť. So skvelým pomerom ceny a výkonu.

Oslňujúce znalosti
Hygiena je považovaná za citlivú oblasť. A hygiena bielizne o to viac. Vyplatí sa mať spoľahlivé-
ho partnera: odborne spôsobilého a správneho špecialistu na bielizeň.
Spoločnosť Hagleitner vám zostaví individuálny plán prania bielizne. Pre zaručene optimálne 
výsledky. A efektívny priebeh práce. Nechajte si poradiť. Dáme vám istotu, ktorú potrebuje-
te – a vyškolíme vašich zamestnancov. Prejdite jednoducho ku nám. Tešíme sa na vás.

Individuálne riešenia – 
pre individuálne požiadavky 
Aká bielizeň? V akom množstve? V aký deň? V ktorom týždni? V ktorom mesiaci? Požiadavky 
sú rozličné. Ako riešenia, ktoré vám spoločnosť Hagleitner ponúka:
• havon PROFESSIONAL: Toto dávkovacie vie, ako na to. Prihráva vašej práčke tekuté 

základné komponenty prania – voľne kombinovateľné: Zvoľte tlačidlom program, zvyšok 
zariadi havon PROFESSIONAL – plne automatický a mimoriadne úsporný.

•   havon MANUAL: Aký prací prostriedok sa dáva do pračky? Tekutý alebo práškový? 
Aká aviváž? Aké bielidlo? Aký odstraňovač škvŕn? Máte to v rukách. 

       Prečo sa oplatí využívať služby spoločnosti Hagleitner práve vám? Aká úspora z toho 
vyplýva? V  rámci nášho špeciálneho servisu vám poskytneme analýzu nákladov. 
Vytvára transparentnosť, s ktorou dosiahnete poriadok – s vašou peňaženkou.

HAGLEITNER HYGIENE  
SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec  

Tel. +421 2 4444 1076 
Fax +421 2 4552 9703 
bratislava@hagleitner.sk


