
Sredstvo za razkuževanje perila havon 
	 ZAŠČITA	IN	ČISTOČA



Razkužilno belilo za perilo s
komponento za razkuževanje havon T7

+ Enostavna uporaba s samodejnim doziranjem

+ Brez neprijetnih hlapov

+ Ni nevarna snov

+ Ni nevarno za uporabo

+ Varno pri shranjevanju

+ Zagotovljena popolna učinkovitost razkuževanja  
pri 40 °C in 60 °C

+ Izredna učinkovitost beljenja pri najvišji možni meri  
ohranjanja barve

+ Preizkušeno in na seznamu pri VAH, ÖGHMP in RKI 
(področji učinkovanja A in B, že od 40 °C naprej)

+ Koži prijazno, potrjeno s strani inštituta Hohenstein 
Institut

havon PROFESSIONAL 
DISINFECTION



+ Specialno pralno sredstvo v obliki praška za pranje 
visoko kakovostne tkanine 

+ Uporabno na področju nege, perila oskrbovancev, ob-
čutljivega perila kot tudi za perilo za osebe z imunsko 
oslabelostjo

+ Posebej za tekstil, pri katerem je potrebno z učinkovi-
tim razkuževanjem perila preprečevati prenos bolezni 
in vonjev, kot so spodnje perilo, športna in funkcijska 
oblačila

+ Prijetno svež vonj in nežno na dotik

+ Preverjena učinkovitost proti virusom z ovojnico in 
brez ovojnice, vsem bakterija, vključno z miko bak-
terijami in bakterijskimi sporami, kožnim glivicam in 
norovirusom 

+ Preizkušeno in na seznamu pri VAH, ÖGHMP, RKI A/B 
(prijavljeno) 

+ Koži prijazno, potrjeno s strani inštituta Hohenstein 
Institut

havon DES 40
št. art. 4310200738 

Pralno sredstvo za razkuževanje 
perila za perilo pri 40 °C



+ Specialno pralno sredstvo v obliki praška,  
ki se malo peni 

+ Idealno za higienični tekstil iz področja bolnišnic, do-
mov za nego, zdravniških ordinacij

+ Za preprečevanje prenosov bolezni preko tekstila, 
prevlek za mope, čistilnih krp in brisač 

+ Izredna moč pri topljenju maščob

+ Svež vonj, nežen otip 

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

+ Preizkušeno in na seznamu pri VAH, ÖGHMP in RKI 
(področje učinkovanja A; B prijavljeno)

+ Koži prijazno, potrjeno s strani inštituta Hohenstein 
Institut

havon DES 60
št. art. 4310200700 

Pralno sredstvo za razkuževanje perila 
za perilo pri 60 °C



+ Pralno sredstvo v obliki praška za higienične zahteve. 

+ Idealno za delovna oblačila in kuhinjsko perilo - v 
skladu s smernicami HACCP kot tudi za frotir in perilo 
za wellness – ustreza pravilniku za javna kopališča.

+ S tkanin učinkovito odstrani tudi trdovratne madeže, 
kot so kri in beljakovinski madeži. 

+ Ščiti vlakna, poskrbi za sijoče, negovano perilo. 

+ Sivina in neprijetne vonjave izginejo. 

+ Preizkušena učinkovitost proti bakterijam, kožnim 
glivicam in tuberkulozi.

+ Preizkušeno in na seznamu pri ÖGHMP in RKI (po-
dročje učinkovanja A).

+ Koži prijazno, potrjeno s strani inštituta Hohenstein 
Institut

havon PERFECT
št. art. 4310200100

Pralno sredstvo za razkuževanje perila 
za perilo pri 60 °C



www.hagleitner.com

Kompetenca v pralnici  
Vaša storitev podjetja Hagleitner 

Biocidne izdelke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.
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Pravi izdelek znamke Hagleitner
Želite čisto rešitev? Na področju higiene perila? Hagleitner vam jo zagotavlja. Kajti Hagleitner 
vse sestavne dele razvija sam: dozirna tehnika in gradniki pralnega sredstva, prašek in dodatni 
elementi - vse je medsebojno usklajeno. Ne glede na to, kako se lotite doziranja - samodejno 
ali ročno: rezultat je viden. Pri popolnem razmerju med ceno in učinkovitostjo.

Sijajno znanje
Higiena velja kot občutljivo področje. Higiena perila  pa še toliko bolj. Tukaj se splača imeti 
zanesljivega partnerja: s strokovnimi kompetencami, pravega strokovnjaka za perilo.
Hagleitner vam pripravi individualni načrt pranja. Da bodo zagotovljeni optimalni rezultati. In 
učinkoviti poteki dela. Dovolite, da vam svetujemo. Dali vam bomo varnost, ki jo potrebujete 
– in usposobili vaše sodelavce. Stopite v stik z nami. Se že veselimo.

Individualne rešitve – 
za individualne potrebe 
Katero perilo je treba oprati? V kakšni količini? Na dan? Na teden? Na mesec? Zahteve so 
različne. Kot so tudi rešitve, ki vam jih ponuja Hagleitner:
• havon PROFESSIONAL: Vse je odvisno od dozirne naprave. Vašemu stroju odmerja 

tekoče gradnike pralnega sredstva – v poljubnih kombinacijah: s pritiskom na gumb 
izberite program, vse ostalo opravi havon PROFESSIONAL - popolnoma samodejno in 
izredno ekonomično.

•   havon MANUAL: Katero pralno sredstvo uporabiti? Tekoče ali v obliki praška? Kateri 
mehčalec? Kakšno belilo? Kateri odstranjevalec madežev? Vse to je v vaših rokah. 

     Zakaj je Hagleitner primeren prav za vas? Koliko boste prihranili? Z veseljem vam 
pripravimo analizo stroškov, ki jo nudimo kot posebno storitev. Kajti le ta vam da 
preglednost, da si boste na jasnem s svojim denarjem.

HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.
Potok pri Komendi 13
1218 Komenda

Tel. +386 (0)1 8343468 
Fax +386 (0)1 8343469 
komenda@hagleitner.si


