
Hygiena kuchyně
     Všechno z jednoho zdroje.



EU Ecolabel : AT/030/001

Since
1971

Vlastní koncepce, 
vývoj 

a výroba 
v Zell am See

Již více než  
50 let  
na trhu

177 distribučních 
partnerů  

v 63 zemích

Se zřetelem na  
člověka a životní 

prostředí

Obrat přesahující  
136,5 milionů EUR

Přes 
1.330 zaměstnanců

27 servisních středisek  
ve  

12 zemích

Váš

Hans Georg Hagleitner

Hagleitner se svým konceptem green efficiency  zajišťuje, že všechny  
chemické dávkovací produkty hygieny kuchyně a prádla jsou vyráběny bez NTA, 
EDTA a fosfátů. Tyto suroviny jsme nahradili neškodnými alternativami - požadavek, 
který určuje trend pro celé odvětví.

Rakouská ekoznačka a EU Ecolabel jsou 
nezpochybnitelným označením kvality pro 
výrobky šetrné k životnímu prostředí, které 
jsou nejvyšší použitelnosti.

Vhodné pro přímý kontakt s potravinami.

Evropské nařízení o biocidních přípravcích 
zaručuje vysokou úroveň ochrany zdraví lidí 
a životního prostředí.

Předmluva
Hygienické přísady.

 
Oceněno.

Hygiena prochází žaludkem. Kdo sám vaří, ví o tom ze své zkušenosti. A dobře jíst je 
v neposlední řadě otázka přísad. Na každé jednotlivé součásti zde zaleží: také původu, 
kvalitě a vnějším vzhledu. Neboť jíme i očima.
Co tedy znamená Hygiena kuchyně? Naprostou jistotu? To je základ  - nepostradatelný. 
Rádi ho s Vámi vytvoříme. Ale Hygiena kuchyně může víc. Už suroviny rozhodují. S 
Hagleitnerem jsou bez obav vhodné pro naše zdraví. Co se týká potravin, musí zůstat 
všechno bez poskvrny: zdravotně čisté  - jako mycí voda od Hagleitnera.
Àpropos mycí voda: znáte ten citát: „Vše plyne.“? Formuloval ho jeden filosof; jmenoval 
se Hérakleitos, žil před 2.500 lety. Proč zde tento citát uvádím? Jednoduše proto, že při 
mytí nádobí má „všechno plynout“  - 24 hodin denně se zářivým výsledkem jak u nádobí 
tak u skla, bez poruch, 7 dní v týdnu brilantně, bez výpadků 365 dnů v roce.
Jak se Vám líbí tento obrázek? Náš vynalézavý duch to podnítil  - a vznikl inte-
gral 4PLUS: dávkovací systém  - tak inteligentní, že všechny starosti pominou. 
Zřetelně k tomu přispívá aplikace ve smartphonu, do které jsme zabalili mytí nádobí.  
Inovace, užitek, vkus: s těmito přísadami se dobře vaří. Proto si vybraly hygienu od  
Hagleitnera. Dostali jste chuť?

nachhaltig vorausdenken
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küchenHYGIENE
hagomat Maschinen.

hagomat GL
H × B × T 71 × 46,5 × 55 cm Art.-Nr. 4700501000

Gläserspülmaschine mit einer Korbgröße von 40 × 40 cm. Ausgestattet mit einer 
Tür aus doppelwandigem Edelstahl, arbeitet die hagomat GL extrem leise. Auch die 
hochwertigen Wasch- und Spülarme sind aus Edelstahl. Verfügt über Spezialpro-
gramme wie Selbstreinigung, Osmosewasser und thermische Desinfektion. Kann 
Waschzyklen protokollieren. 

hagomat UT
H × B × T 82 × 60 × 60 cm Art.-Nr. 4700501100

Untertisch-Geschirrspülmaschine mit einer Korbgröße von 50 × 50 cm. Komplett 
aus Edelstahl gefertigt mit doppelwandiger Tür. Auch die Wasch- und Nachspülarme 
sind aus Edelstahl. Verfügt über Spezialprogramme wie Selbstreinigung, Osmose-
wasser und thermische Desinfektion. Kann Waschzyklen protokollieren.

hagomat HB
H × B × T 156,5 × 72,1 × 83,6 cm Art.-Nr. 4700501200

Haubengeschirrspülmaschine mit einer Korbgröße von 50 × 50 cm. Komplett aus 
Edelstahl gefertigt mit doppelwandiger Tür, auch die Wasch- und Nachspülarme 
sind aus Edelstahl. Verfügt über Spezialprogramme wie Selbstreinigung, Osmose-
wasser und thermische Desinfektion. Kann Waschzyklen protokollieren. Die Haube 
der hagomat HB ist auf reibungsarmen Schienen gelagert und wird durch ein He-
belsystem geöffnet, so lässt die Haube sich einfach und ohne viel Kraft bewegen.

hagomat HB XL
H × B × T 156,5 × 78,8 × 83,5 cm Art.-Nr. 4700501400

Haubengeschirrspülmaschine XL mit 60 cm breiter Waschkammer für eine Korbgrö-
ße von 50 × 60 cm. Komplett aus Edelstahl gefertigt mit doppelwandiger Tür, auch 
die Wasch- und Nachspülarme sind aus Edelstahl. Verfügt über Spezialprogramme 
wie Selbstreinigung, Osmosewasser und thermische Desinfektion. Kann Waschzy-
klen protokollieren. Die Haube der hagomat HB XL ist auf reibungsarmen Schienen 
gelagert und wird durch ein Hebelsystem geöffnet, so lässt die Haube sich einfach 
und ohne viel Kraft bewegen.

hagomat HB-NRG
H × B × T 226,4 × 72,1 × 83,4 cm Art.-Nr. 4700501300

Haubengeschirrspülmaschine mit Wärmerückgewinnung. Spart Energie und erhöht 
den Nutzerkomfort: Beim Öffnen der Haube tritt kein feuchter Dampf mehr aus. Die 
Korbgröße beträgt 50 × 50 cm. Die hagomat HB NRG ist wie alle hagomat Maschi-
nen komplett aus Edelstahl gefertigt mit doppelwandiger Tür, auch die Wasch- und 
Nachspülarme sind aus Edelstahl. Verfügt über Spezialprogramme wie Selbstreini-
gung, Osmosewasser und thermische Desinfektion. Kann Waschzyklen protokollie-
ren.

hagomat TS
H × B × T 193 × 146,5 × 85 cm Art.-Nr. 4700500800

Topfspülmaschine mit einer Korbgröße von 132 × 70 cm. Komplett aus Edelstahl 
gefertigt mit doppelwandiger Tür, auch die Wasch- und Nachspülarme sind aus 
Edelstahl. Verfügt über Spezialprogramme wie Selbstreinigung, Osmosewasser und 
thermische Desinfektion. Kann Waschzyklen protokollieren.

küchenHYGIENE
hagomat waterSOFT – bestes Spülwasser.

Das Geheimnis von sauber gewaschenem Spülgut liegt in der perfekten Abstimmung von 
Maschine, Wasser und optimal dosierter Chemie. Mit hagomat waterSOFT erzielen Sie 
perfektes Spülwasser für glänzendes und strahlendes Geschirr.

Mit der hagomat Serie hat HAGLEITNER sechs verschiedene Geschirrspülmaschinen 
entwickelt, die vielfältige Einsatzmöglichkeiten abdecken und den hohen Anforderungen 
an Industriespülmaschinen gerecht werden.

hagomat waterSOFT CLEAN
H × D 52,6 × 17,6 cm Art.-Nr. 4700600500

Mit der HAGLEITNER Teilentsalzung für gewerbliche Spülmaschinen ist weniger 
Kalk und Salz im Wasser. Das schützt die Maschine und sorgt für eine optimale 
Wirkung von Reiniger und Klarspüler.
• Reduziert den Kalk- und Salzgehalt im Wasser
• Ideal für Gläser, Besteck und dunkles Geschirr
• Nahezu polierfreie Spülergebnisse
• Kapazität bei einer Karbonathärte von 8 °dH: 10.000 Liter

hagomat waterSOFT EXTRA
H × D 52,6 × 17,6 cm Art.-Nr. 4700600400

Mit der HAGLEITNER Vollentsalzung haben Sie reines Wasser – ganz ohne Kalk und 
Salz. Für polierfreie Spülergebnisse. Das schützt die Maschine besonders gut und 
erhöht ihre Lebensdauer beträchtlich.
• Kalk und Salz werden dem Wasser vollständig entzogen
• Hinterlässt keinerlei Beläge
• Perfekt für Geschirr, Besteck und Gläser – kein Nachpolieren
• Kapazität bei einer Gesamthärte von 8 °dH: 5.000 Liter

QR 
Code

scanME

3

Zažijte Hagleitner.
V našich tiskopisech najdete také 
čárové kódy a QR kódy. Stačí je 
oskenovat - a budete mít k dispozici 
veškerou dokumentaci k produktu a 
videa na svém displeji.

Vše na dosah. 
Potřebujete bezpečnostní list nebo 
další informace o produktu? Pak 
použijte aplikaci Hagleitner scanME 
pro jednoduché skenování čárového 
kódu nebo QR kódu na příslušném 
produktu - a už máte vše po ruce.

Přímo ke stažení
Naskenujte níže uvedený QR kód a 

dostanete se přímo ke stažení aplikace 
Hagleitner.

Hagleitner Hygiena kuchyně 
Všechno z jednoho zdroje.
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Myčky nádobí a úpravna vody
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Hygiena kuchyně 
                       Prohlídka kuchyní.

Dávkovací systémy, mycí a oplachové prostředky
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Místo na ruční mytí nádobí v kuchyni
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hagomat HB - XL

hagomat UT

hagomat TS

hagomat TS small

hagomat HB - NRG

hagomat HB

hagomat GL
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Hygiena kuchyně 
    Myčky nádobí hagomat -  

účinnost v nerezové oceli.
Řadou hagomat vyvinula společnost Hagleitner šest různých myček nádobí, které pokrývají 

širokou škálu použití a splňují vysoké požadavky na průmyslové myčky nádobí.

Vaše výhody s myčkami nádobí hagomat:

Vše z jednoho zdroje  
Kontaktní osoba pro Vaši kuchyň

Nejmodernější technologie
zajišťují vysokou přesnost dávkování 
a optimální výsledky oplachování

Robustní materiály
pro dlouhou životnost stroje

Úspora energie a úspora vody
 pro optimální využití zdrojů

Pro další informace a 
příslušenství hagomat naske-
nujte tento QR kód.

Barová myčka

č. výr. 4700501000  
V × Š × H 71 x 46,5 x 55 cm

Myčka na černé nádobí 

č. výr. 4700500800
V × Š × H 193 x 146,5 x 85 cm

Zdvihová myčka se zpětným 
získáváním tepla

č. výr. 4700501300
V × Š × H 226,4 x 72,1 x 83,4 cm

Podstavná myčka na nádobí

č. výr. 4700501100 
V × Š × H 82 x 60 x 60 cm

Zdvihová myčka XL

č. výr. 4700501400
V × Š × H 156,6 x 78,8 x 83,5 cm

Zdvihová myčka

č. výr. 4700501200
V × Š × H 156,5 x 72,1 x 83,6 cm



hagomat waterSOFT CLEAN

hagomat waterSOFT EXTRA
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Hygiena kuchyně 
waterSOFT - částečné i plné odsolení pro
lepší vodu.
Tajemství čistě umytého nádobí spočívá v dokonalé koordinaci stroje, vody a optimálně 
dávkované chemie. Díky hagomat waterSOFT získáte perfektní mycí vodu pro lesklé a 
zářivé nádobí.

Vaše výhody s waterSOFT odsolením:

Ochrana stroje
pro dlouhou životnost

Výsledky mytí bez leštění
sklo a příbory lesklé bez dalšího úsilí

Prostorově úsporné patrony
pro efektivní odsolení

Perfektní výsledky 
lesklé a zářivé nádobí při vysokých 
nárocích

• Redukuje obsah sloučenin vápníku a solí ve vodě
• Ideální pro sklo, příbory a černé nádobí
• Téměř není potřeba výsledek mytí dolešťovat
• Kapacita při karbonátové tvrdosti 8°dH: 10.000 litrů

Rozměry: V × Š: 52,6 x 17,6 cm (včetně hagomat waterSOFT FILTER) 

č. výr. 4700600500

• Sloučeniny vápníků a soli se z vody zcela odstraní
• Nezanechává žádný povlak
• Perfektní pro nádobí, příbory a sklo – žádné dolešťování
• Kapacita při celkové tvrdosti 8°dH: 5.000 litrů

Rozměry: V × Š: 52,6 x 17,6 cm (včetně hagomat waterSOFT FILTER)

• Omyvatelné odkapávací síto na nádobí, z PE

č. výr. 4700600400

č. výr. 4450500200

Náš servis pro Vás
 Obhlídka a vyhodnocení u Vás na místě naším        poradce pro hygienu Na základě Vašich potřeb Vám poradíme při         výběru správného produktu Montáž, instalace a údržba kompetentními        aplikačními techniky firmy Hagleitner Individuální školení naším hygienickým poradcem        Vašich zaměstnanců pro mytí nádobí 

SEZNAM
K zajištění dokonalého výsledku mytí je potřeba: správná myčka (objem nádrže, velikost koše,        výkon oplachu,…) funkční technologie (oplachová ramena, tlak         vody,…)
 kvalita vody upravená pro mytí nádobí (tvrdost  
       vody)
 kontaktní osoba pro všechny záležitosti mytí       nádobí
 Dávkovací technologie s mycím a oplachovým 
      prostředkem od Hagleitner

odkapávací síto
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Hygiena kuchyně 
            Mytí nádobí od Hagleitnera.

Vaše výhody s integral 4PLUS:

integral dávkovací systémy - pro čisté výsledky:

Při výběru správného systému a správných produktů se můžete jako zákazník společnosti Hagleitner 
spolehnout na profesionální podporu. Naše řešení jsou stejně individuální jako Vaše potřeby. Díky dávko-

vacímu systému integral nabízí Hagleitner správné řešení pro každý požadavek.

Bez jazykových bariér
Namísto textu se rozsvítí  
piktogramy -  samo vysvětlující

Bezpečný
integral 4PLUS znemožňuje záměnu 
produktu -
používá technologii RFID

Efektivní 
4 kg mycího prostředku zajistí až  
1.500 košů čistého nádobí – díky 
patentovanému složení

Nikdy prázdný 
Rezervní zásobník propůjčí  
samostatnost

Vysoce koncentrovaný 
Menší hmotnost, menší úsilí - více 
prostoru, více volnosti

Přesné naměření 
Mycí prostředek a voda jsou 
vzájemně inovativně sladěny ve 
vhodné míře

Jednoduchý 
Jen  jeden mycí prostředek: pro 
nádobí i sklo

Proaktivní 
Aplikace Hagleitner dodá jistotu.   
Pro čisté nádobí bez starostí - bez 
poruch

Flexibilní 
Montáž na stěnu nebo montáž pod stůl

Bez starostí - čisté
Aplikace reaguje dříve, než se něco stane.

Vždy připraveni 
Je potřeba nějaká údržba?  
Aplikace to nahlásí.

Otázky k mytí? 
Mycí manuál nabídne tipy.

Malé problémy jednoduše odstranit  
Nespokojeni s výsledkem? Aplikace si ví rady.

Plná kontrola 
Kolik se zde umyje?  
Kolik tam?

Včas informováni 
Dochází mycí prostředek? 
Nebo změkčovač?

Dávkovací technologie pro  
profesionální myčky nádobí

Tekutý  
koncentrát

Nové  
technologie
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 SET integral 4PLUS POWER

č. výr. 4220901570

 SET integral 4PLUS POWER WALL

č. výr. 4220901770

 SET integral 4PLUS BRITE  WALL

č. výr. 4220901670

 SET integral 4PLUS BRITE

č. výr. 4220901770

integral 4PLUS DISPLAY
č. výr. 4220901170

• Podstatné zjistit ihned - také u montáže pod stůl
• Bezdrátový přenos dat. Stavový řádek lze připojit  

kdekoli, kde je k tomu místo

• Sada pro montáž oplachového dávkovače na zeď• Sada pro montáž mycího dávkovače na zeď

• Inteligentní, aplikací řízený dávkovací systém pro 
zdvihové myčky, myčky černého nádobí, podstolové 
myčky nebo myčky na sklo

• Sada pro montáž oplachového dávkovače na  
podlahu

• integral 4PLUS vysoce koncentrované dávkování 
tekuté mycí prostředky z řady ecosol BRITE

• Inteligentní, aplikací řízený dávkovací systém pro 
zdvihové myčky, myčky černého nádobí, podstolo-
vé myčky nebo myčky na sklo

• Sada pro montáž mycího dávkovače na podlahu
• integral 4PLUS vysoce koncentrované dávkování 

tekuté mycí prostředky z řady ecosol POWER

Náš servis pro Vás
 Kontrola aktuální situace Vaším hygienickým        poradcem
 Analýza oplachových nákladů na základě        shromážděných dat Individuální poradenství a výběr produktů Montáž a instalace kompetentními techniky firmy        Hagleitner
 Školení naším hygienickým poradcem Vašich        zaměstnanců na mytí nádobí

KONTROLNÍ  SEZNAM
K zajištění dokonalého výsledku mytí potřebujete: správné mycí a oplachové prostředky vhodné       pro Vaše nádobí přesné a konstantní dávkování chemie proaktivní údržbu pro bezproblémový průběh   bezpečné produkty pro Vaše zaměstnance záruku mytí za perfektní cenu
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Vaše výhody s integral dávkovacími systémy:

Záruka kvality v kuchyni

Hygiena kuchyně 
Mytí nádobí od Hagleitner.

Inteligentní dávkovače integral COMPACT a  integral 4PRO umožňují detailní záznam provozních dat, jako jsou teploty mytí a oplachování. To 
pomáhá dodržovat pokyny HACCP a zaznamenávat příslušné parametry.

č. výr. 4910500400

č. výr. 4220902270

• Počítačem řízené dávkovací systémy pro 
profesionální myčky nádobí

• Dávkuje vysoce koncentrované mycí 
prostředky z řady ecosol POWER

• Pro transportní myčky, zdvihové myčky a 
myčky černého nádobí s kontrolou teploty

• Monitorování teploty mytí a oplachování 
pro kompletní záznam teploty podle 
HACCP pomocí indukční sondy vodivosti

• Zahrnuje přístup k softwaru Hagleitner 
COMMUNICATION light

č. výr. 4220902170

• Počítačem řízené dávkovací systémy pro 
profesionální myčky nádobí

• Dávkuje tuhý mycí prostředek z řady 
ecosol CLEAN 

• Pro transportní a zdvihové myčky a myčky 
černého nádobí

• V kombinaci s monitorováním teploty a 
dezinfekčním mycím prostředkem ecosol 
CLEAN DES

Vhodné pro transportní myčkySledování teploty mytí a oplachování

č. výr. 4700203170

• Počítačem řízené dávkovací systémy pro 
profesionální myčky nádobí

• integral FLUID se používá v kombinaci s 
integral 4PRO nebo integral COMPACT 

• Pro dávkování vysoce koncentrovaného 
oplachového prostředku z řady ecosol 
BRITE a dalších přídavných  komponentů

monitor teploty

Set integral COMPACTSet integral 4PRO

integral FLUID
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Hygiena kuchyně 
Mytí nádobí od Hagleitner.
ecosol mycí a oplachový prostředek

Dezinfekce

Ruční mytí nádobí

č. výr. 4220101119 

• Tekutý mycí prostředek
• Pro integral 4PRO / integral 4PLUS

č. výr. 4220100619

• Tuhý mycí prostředek
• Pro integral COMPACT

č. výr. 4220101219

• Tekutý mycí prostředek
• Pro integral 4PRO / integral 4PLUS

č. výr. 4220101319

• Tekutý mycí prostředek
• Pro integral 4PRO / integral 4PLUS

č. výr. 4220100119

• Tuhý mycí prostředek
• Pro integral COMPACT

č. výr. 4220100519

• Tuhý mycí prostředek
• Pro integral COMPACT

Tekutý, vysoce koncentrovaný mycí prostředek COMPACT

ecosol COMPACT přípravek k sušení do vysokého lesku

Tuhý, vysoce koncentrovaný mycí prostředek COMPACT
č. výr. 4220101019

• Tuhý mycí prostředek s 
dezinfekčním účinkem

• Pro integral COMPACT

č. výr. 4210301111

• Dezinfekční prostředek na bázi 
kyslíku

ecosol POWDER

č. výr. 4210400438

• Mycí prostředek v prášku pro 
všechny myčky nádobí a myčky 
skla

• Mycí prostředek pro extra mytí
• Pro nádobí s povlakem

č. výr. 4220200319

• Přípravek k sušení do vysokého 
lesku

• Pro integral 4PLUS / integral FLUID

č. výr. 4220200419

• Přípravek k sušení do vysokého 
lesku

• Pro integral 4PLUS / integral FLUID

V mnoha oblastech obvykle běžné mycí prostředky a teploty na 
mytí nádobí nestačí k tomu, aby bylo nádobí hygienicky čisté. 
S ecosol CLEAN DES a ecosol ECO DES vyvinula společnost 
Hagleitner dva produkty pro dezinfekci nádobí , které splňují ty 
nejvyšší požadavky.

Pro individuální potřeby nabízí společnost Hagleitner také strojové 
mytí nádobí v práškové formě.

ecosol ECO DES

ecosol CLEAN DES

ecosol POWER

ecosol CLEAN ALU

ecosol POWER OSMO GL

ecosol POWER ALU

ecosol BRITE N

ecosol BRITE S

ecosol CLEAN

ecosol CLEAN WS



Innovative Hygiene. 

  

     

 

  
 

  
 

  
 

 

 
 

  
  
  

 

  
 

  

 
 

 
 

 
  
  

 

 
  

 
  

 

 

  
  
 

 
  

 

  
 

 
  

 

  
  
 

 
  

 

 
  

 
 

  
  
  
  

 

 
 

 
  

 

 

  
  
 

 
  

 

  

 
 

  
  
  

Hautschutz

Schutzhandschuhe

Leichte 
Verschmutzung

Mittlere bis starke 
Verschmutzung

Trocknung

Händedesinfektion

Hautpflege

Hautschutzplan

WAS WANN WOMIT WIE ANWENDUNG

handPROTECT
PURE

BRILLANT
nitrilCOMFORT

foamSOAP PURE

abrasivUNIVERSAL

multiROLL
handTUCH XB2

septDES GEL

handCREAM
PURE

• Nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

• Auf Handrücken auftragen
• Sorgfältig eincremen
• Einige Minuten einwirken lassen

• Nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

• Vorher handPROTECT PURE auftragen 
• Bei Tätigkeitswechsel erneuern
• Bei Undichtheit sofort wechseln

• Hände anfeuchten
• Reiniger dosiert auftragen
• Mit wenig Wasser aufschäumen und 

verreiben
• Mit Wasser gründlich abwaschen

• Grobschmutz mit Papier entfernen
• Reiniger dosiert auftragen und verteilen
• Mit wenig Wasser aufschäumen und 

verreiben
• Mit Wasser gründlich abwaschen

• Nach der Reinigung
• Hände sofort sorgfältig trocknen
• Nur sauberes Einmalpapier verwenden
• Keine Gebläsetrockner verwenden

• Auf trockenen, sauberen Händen anwenden
• Desinfektionsmittel dosiert auftragen
• Über die Einwirkzeit nach Standard 

Einreibeverfahren verteilen
• Nicht mit Wasser abwaschen

• Nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

• Auf Handrücken auftragen
• Sorgfältig eincremen
• Einige Minuten einwirken lassen

Vor Arbeitsbeginn
Vor Feuchtarbeiten
Vor Verwendung von Schutzhandschuhen
Vor Kontakt mit Schmutz, Fetten, Ölen
Vor hautschädigenden Tätigkeiten
Nach langen Arbeitsintervallen

Bei Kontakt mit Gefahrstoffen
Bei Reinigungsarbeiten
Bei Pflegetätigkeiten

Vor Arbeitsbeginn
Bei Verschmutzungen
Nach der Toilette
Vor Pausen
Nach Arbeitsende

Bei Verschmutzungen mit Schmierstoffen,
Brems-, Grafitstaub, Ruß
Vor Pausen
Nach Arbeitsende

Nach der Reinigung
Vor der Desinfektion

Vor Arbeitsbeginn
Nach Verarbeitung sensibler Lebensmittel
Nach der Toilette
Nach der Reinigung
Vor reinen Tätigkeiten

Nach Arbeitsende

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
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Hygiena kuchyně
         Osobní hygiena v kuchyni.

Místo na mytí rukou s XIBU

XIBU XL FLUID hybrid

Podle pokynů HACCP musí být v každé kuchyni k dispozici umyvadlo s teplou vodou na ruce. Toto umyvadlo musí být vybaveno armaturou, 
která umožňuje hygienický odběr vody (např. bezdotykové armatury). Kromě toho je vyžadováno tekuté mýdlo, dezinfekční prostředek na ruce 
a papírové ručníky ve vhodných dávkovačích. Pro likvidaci papírových ručníků musí být k dispozici nádoby, které jsou určeny výhradně pro tento 
účel. Společnost Hagleitner nabízí vše z jediného zdroje, a proto má správná řešení pro oblast mytí rukou, která splňují tato nařízení.

XIBU XL FLUID hybrid

• Bezdotykový dávkovač pro Vaši kuchyň
• Nastavitelné množství dávkování

Hagleitner doporučuje pro dávkování prostředků na ochranu, mytí, péči o pokožku nebo dezinfekci na místě určeném v kuchyni pro 
mytí rukou bezkontaktní a vodotěsný dávkovač XIBU XL FLUID hybrid.

Hygienické
Zamezení přenosu zárodků sense  
technologií

Flexibilní provedení
Baterie nebo síťový provoz

Vaše výhody s XIBU:
Pohodlné & praktické
Voda, mýdlo, ručník vždy k dispozici

Správné doporučení
Perfektní náplně dle Vašich potřeb

Plán pro ochranu pokožky 
- Všechny informace na 
první pohled

Váš expert Hagleitner s Vámi společně vypracu 
pro Váš provoz Plán na ochranu pokožky. Ten 
definuje, které produkty se používají a jak se mají 
používat. Náplně používané v XIBU XL FLUID 
hybrid splňují pravidla pro osobní ochranné 
prostředky (PPE). Použití ochrany pokožky a 
hygieny rukou zabraňuje kožním onemocněním 
souvisejícím s prací, a pomáhá tak šetřit náklady.

Hagleitner doporučuje: náplně

• Husté, vysoce kvalitní mýdlo
• pro lehká až střední, případně měnící 

se znečištění
• Nastavitelné množství dávkování

• Dezinfekční prostředek na ruce
• Vhodný také pro potravinářský 

průmysl

• Hydratační krém na ruce

creamSOAP PURE

septDES GEL

handCREAM PURE

white č. výr. 4110302350
black č. výr. 4110302367

č. výr. 4110701339

č. výr. 4110708639 

č. výr. 4110710101
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Hygiena kuchyně
Osobní hygiena v kuchyni.
XIBU -  řada dávkovačů
Pro šatny a umývárny zaměstnanců kuchyní nabízí společnost Hagleitner také systémové řešení s dávkovačem řady  
XIBU. Stejně jako v kuchyni musí být v oblastech pro personál dodržovány pokyny HACCP.

Hagleitner doporučuje: náplně

• Bezdotykový dávkovač mýdla
• Nastavitelné množství dávkování

• Zásobník na ručníky s dvouválcovým 
systémem

• Dodávka řezaného papíru

• Nádoba na odpadky
• lze integrovat do digitální umývárny 

pomocí volby add hybrid for PAPER-
BOX

• 2vrstvý modrý prémiový papír
• Pro ideální sušení rukou v 

potravinářském sektoru

• Velmi účinné mýdlo. Zvláště  
vhod-né pro citlivou a suchou pleť

Napájení energií

• Bezdotykový dávkovač na 
dezinfekční prostředek

• Dezinfekční prostředek na ruce

energyBOX L

XIBU PAPERBOX  
vacuum hybrid

powerSTATION extension
 
č. výr.4111208600

• Rozšiřující modul pro powerSTATION
• Včetně propojovacího kabelu

powerPACK ADAPTER  
hybrid

č. výr. 4111208300

• Napájecí adaptér

energyBOX M

rechargePOWER hybrid

• Lithium-iontová baterie s integrova-
nou indikací kapacity

Set powerSTATION

• Hlavní modul nabíjecí stanice pro dobí-
jení baterie rechargePOWER hybrid

• Včetně síťového zdroje powerPACK ex

powerPACK ex

powerPACK in

• Napájecí zdroj pro montáž na stěnu 
pro powerPACK adapter hybrid

• Délka kabelu: 150 cm

foamSOAP PURE

septDES FOAMSOAPXIBU DISINFECT hybrid

XIBU FOAM hybrid

multiROLL handtuch XB2XIBU TOWEL hybrid

•  Napájecí zdroj pro zapuštěnou montáž 
pro powerPACK adapter hybrid

• Pro montáž do duté stěny boxu 68 
(minimální velikost)

• Délka kabelu: 40 cm  

č. výr. 4110220850 

č. výr. 4110203950

č. výr. 4110224350

č. výr. 4110901000 

č. výr. 4110708003 

č. výr. 4110601750 č. výr. 4110709603

č. výr. 4111208100

č. výr. 4111208800

č. výr. 4111208700

č. výr. 4111209350

č. výr. 4111202400

č. výr. 4111203100
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Hygiena kuchyně
         Čištění a dezinfekce.

Plán úklidu a dezinfekce Vaší kuchyně

integral 2GO - nejpřesnější dávkovací systém ve své třídě!

Vaše výhody s integral 2GO:

Požadavky na čištění a dezinfekci jsou u každého zákazníka odlišné. Vaši experti od Hagleitnera s Vámi proto vypracují individuální plán 
čištění a dezinfekce pro Váš dům.

č. výr. 4410200719 č. výr. 4410300519 č. výr. 4410300419

č. výr. 4410100650

• Elektronické dávkovací zařízení pro integral 2GO koncentrované 
prostředky

• Umožňuje bezpečné a přesné dávkování
• K výrobě čistícího a dezinfekčního roztoku připraveného k použití

• Kuchyňský čisticí 
prosředek, který rozpouští 
tuky

• Ideální pro čištění všech 
kuchyňských povrchů, 
např.: pracovní plochy,  
podlahové plochy

• Výkonný čisticí prostředek 
na  kamenné podlahy a 
dlažby

• Alkalický a hluboko do 
pórů působící specialista 
pro bezpečnostní dlažbu v 
kuchyňské oblasti

• Neutrální dezinfekční prostředek 
na plochy

• Univerzálně použitelný v 
potravinářství a hotelnictví & 
gastronomii

Jistota
Záměna produktů je vyloučena

Přesné dávkování 
Předávkování vyloučeno

Úspornost
Vysoce koncentrovaný čisticí prostředek a 
nastavitelné dávkování

Snadné použití
Vysoký stupeň bezpečnosti pro Vás a Vaše 
zaměstnance

integral 2GO

active 2GO power 2GO hygienicDES 2GO



RADIKALIN

grillBLITZ

fox 3in1

metallGLANZ

hygienicDES FORTE hygienic3000
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Hygiena kuchyně
Čištění a dezinfekce.

Kuchyňský čisticí prostředek

Dezinfekce povrchů

Přenos a rozšíření původců chorob představuje velké riziko. Rozšiřují-li se neomezeně viry a bakterie, má to pro Váš 
podnik a hosty obtížné důsledky. Hagleitner má pro dezinfekci správné výrobky a zajistí bezpečnost. Naše dezinfekční 
výrobky splňují biocidní nařízení 528/2012 a odpovídají nejnovějšímu stavu vývoje.

č. výr. 4460100808 č. výr. 4460100411

• Alkoholová rychlá dezinfekce, okamžitě k 
použití, pro všechny alkoholu odolné plochy

• K rychlé dezinfekci také během pracovního 
procesu

• Nezanechává žádné zbytky, proto není nutný 
oplach vodou

č. výr. 4450702300

• S pomocí dávkovací stanice jsou čisticí a 
dezinfekční prostředky rozředěné dávková-
ny a ošetřená plocha omyta vodou

• Dodávka zahrnuje 10kg kanystr a připojení 
k vodě 

• 15 m dlouhou hadici a nastavitelnou stříkací 
pistoli

• Koncentrovaný prostředek pro čištění a 
dezinfekci povrchů všech druhů

• Bez pachu a přidáného parfému, proto 
optimální pro použití v potravinářských 
oborech - v potravinářství omýt následně 
vodou

• pro optimální dávkování doporučujeme 
naši easy2MIX stanici

Veškerý sortiment na čištění  
naleznete zde:

č. výr. 4210100208

č. výr. 4210100608 

č. výr. 4210101208 

č. výr. 4210100708

• Vysoce účinný prostředek na tuky
• Použitelný pro všechny omyvatelné 

povrchy

• Vysoce účinný prostředek na čištění grilu
• Rozpouští připálené nečistoty z grilovacích 

plátů, trub a ploten sporáků

• Prostředek na manuální mytí nádobí ak 
zamezení pachů

• K manuálnímu mytí nádobí a skla, tak i 
čištění kuchyňský ploch před dezinfekcí

• Vysoce výkonný prostředek na ošetření 
nerezových povrchů

• Zanechává lesklý a udržovaný vzhled

easy2MIX dávkovací stanice



hup BOX yellow

ecosol TAUCHREINIGER

ecosol ENTKALKER

ecosol INTENSE POWDER
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Náš servis pro Vás
 Rada při výběru správného produktu,        odpovídající Vašim požadavkům Společné sestavení Plánu úklidu a dezinfekce Produktové školení Školení o škrobovém povlaku

KONTROLNÍ  SEZNAM
K zajištění dokonalého výsledku čištění je potřeba: Správné produkty odpovídající Vašim        požadavkům
 Bezpečné aplikační roztoky pro Vás a Vaše        zaměstance
 Produkty s jedinečným účinkem Jako biocid zaregistrované dezinfekční        produkty pro hygienickou kuchyň

Hygiena kuchyně
    Čištění a dezinfekce.

č. výr. 4210200608

• Rychle účinkující tekutý prostředek na rozpouštění  
usazenin vodního kamene z myček na nádobí apod.

• Odvápnění přípravkem ecosol ENTKALKER podstatně 
prodlužuje životnost strojů

č. výr. 4431203000

č. výr. 4431203100

• Znovu naplnitelný zásobní box pro praktické jednotlivé 
vyjmutí vlhkých hup utěrek

• Pochromovaný držák pro hygienickou a místo šetřící  
montáž na zeď hup BOXů

č. výr. 4450301400

• Hotové k použití, vlhké, extra velké, odolné proti roztržení, 
okamžitě použitelné

č. výr. 4210200211

• Tekutý, namáčecí mycí prostředek s rychlým účinkem
• Na extra mytí nádobí a příborů

č. výr. 4210200722

• Práškový prostředek na odstranění  škrobového povlaku
• Bez námahy odstraní z nádobí škrobový povlak
• Může se použít na extra mytí a prevenci

Připravené dezinfekční roztoky

Výrobky pro údržbu v kuchyních

hup DISINFECT

hup držák na zeď



BRILLANT nitrilCOMFORT BRILLANT nitrilSTYLE
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Hygiena kuchyně
Pomocníci v kuchyni na všechny požadavky.

Hagleitner vždy usiluje o to, aby svým zákazníkům nabídl pro jejich kuchyň kompletní řešení. Protože Hagleitner nabízí 
všechno z od jednoho dodavatele, máme pro každou kuchyň vhodné přídavné produkty. Od houbiček, utěrek až ke 
košťatům a kartáčům můžete všechno objednat přímo u svého Hagleitner hygienického poradce. Rád Vám náš kolega 
poradí při výběru správného produktu

č. výr. 4451000700

č. výr. 4430700300 č. výr. 4430700400

č. výr. 4430700600 č. výr. 4430700800

č. výr. 4430700900

č. výr. 4451001300

• Extra tenké, výborně pružné nitrilové 
rukavice, které se pohodlně nosí

• Vhodné pro všechna použití podléhající 
standardům HACCP

• Plochý, univerzálně použitelný smeták 
s teleskopickou násadou a šroubovým 
závitem 

• Můžete ho v kuchyni použít jako 
košťátko

• Kartáč s velmi tvrdými štětinami, které 
ulehčují práci

• Stěrka s bílou potravinářskou gumou, 
odstraňuje rychle a efektivně vodu a 
zbytky čisticího prostředku a neza-
nechává žádné gumové šmouhy na 
podlaze

• Hliníková lišta se třemi zavěšovacími 
držáky násad

• Optimální k zavěšení mokrého nářadí, 
aby mohlo uschnout

• Velmi odolná eloxovaná hliníková trubka
• Spolehlivě drží každé koště díky  převlečné 

matici

• Stylové nitrilové rukavice s výbornou 
elasticitou pro příjemný komfort nošení

• Vhodné pro všechna použití podléhající 
standardům HACCP

Brilantní ochranné rukavice

Profesionální kartáče pro hygienu podlah

univerzální smeták hygiene kartáč hygiene

stěrka vody hygien lišta na umístění nářadí

systémová násada
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Hygiena kuchyně
    Pomocníci v kuchyni na všechny požadavky.

Malí pomocníci v kuchyni

Čisticí papíry do kuchyně

č. výr. 4450300300

č. výr. 4450401000

č. výr. 4450400100

č. výr. 4450301100

č. výr. 4450400200

• Savá utěrka na nádobí
• Lze prát v pračce do 90°C  

(Hagleitner doporučuje: havon  
PERFECT)

• Suché houbové utěrky nepouštějící  
vlákna, velmi savé

• 100% biologicky odbouratelné

• Savá pratelná měkká houbová utěrka
• Šířka role 126 cm

č. výr. 4450400700

• Snadno ovladatelná pomůcka k drhnutí 
z tenkých nerezavějících ocelových 
drátků

• Univerzální pratelná utěrka z mikrovlákna
• Je možné prát do teploty 95°C 

(Hagleitner doporučuje: havon  
PERFECT)

• Savá pratelná měkká houbová utěrka
• Šířka role 126 cm

č. výr. 4450401300

• Pro oblast kuchyní

V nařízení HACCP je přesně uvedeno, že se pro 
usušení  rukou zaměstnanců a usušení povrchů 
mají použít jednorázové utěrky. Hagleitner 
doporučuje pro tuto kuchyňskou oblast:

č. výr. 4120201500

• bílý, 2vrstvý papír ze 100% celulózy
• vysoce savý, za vlhka odolný proti 

roztržení, vhodný pro hotelnictví a 
gastronomii

č. výr. 4450502000

• Vysoce savá, za vlhka odolná proti 
roztržení, vhodná pro hotelnictví a 
gastronomii

č. výr. 4120502300

• Modré celulózové papíry
• Díky své modré barvě  

rozpoznatelné také v modrém 
stavu

č. výr. 4120300900

• Univerzální odvíjecí zařízení s ochranou  
proti stříkající vodě

č. výr. 4120300700

• Praktický zásobník papírových rolí 
z umělé hmoty, odolný proti tlaku a 
nárazu

č. výr. 4450502100

• Držák pro nástěnnou montáž  
papírových utěrek wischPERFEKT H3

Pro další informace naskenujte 
tento QR kód:

6

role midi H2 6R

čisticí papír TOP B2 XLodvíjecí zařízení COVER

wischPERFEKT držák

MIDI zásobník

papírová utěrka  
wischPERFEKT H3

utěrka na nádobí

houbová utĕrka ECO

houbová utěrka – role růžová

drátěnka k drhnutí

safetyWIPES zelený

houbová utěrka – role modrá 

houba na mytí zelená
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Hygiena kuchyně
Servis a školení.

Servis je jedna z největších výhod u Hagleitnera. Podporujeme a radíme také ještě po koupi, abyste byli kompletně 
zaopatřeni. Proto nabízí Hagleitner pro oblast HYGIENY kuchyně také mnohá školení.

Produktové školení v kuchyni

č. výr. 460120040000

• Prohlídka a zhodnocení na pracovním místě
• Volba správného produktu
• Sestavení Plánu úklidu a dezinfekce
• Školení o produktech na základě Plánu úklidu a  

dezinfekce (např. mytí podlahy, dávkování, ...)
• Bezpečností listy ke stažení
• Rady pro mytí nádobí

Dobrá hygienická praxe dle HACCP

č. výr. 460120020000

Hygienické školení dle HACCP: 
• Podklady HACCP
• Osobní hygiena
• Včetně certifikátu pro účastníky

Dobrá hygienická praxe dle HACCP provedená 
diplomovaným odborným pracovníkem hygieny

č. výr. 460120010000

Hygienické školení dle HACCP: 
• Podklady HACCP
• Osobní hygiena
• Včetně certifikátu pro účastníky
• Provedeno diplomovaným pracovníkem hygieny

Školení o škrobovém povlaku  (jednorázově)

č. výr. 460120050000

• Stanovení základního a následného dávkování
• Školení: použití ecosol INTENSE POWDER
• Včetně certifikátu o školení pro účastníky

Odstranění škrobového povlaku

č. výr. 460120060000

• Stanovení základního a následného dávkování
• Ošetření ecosolem INTENSE POWDER společně se 

zákazníkem (prvních 10 košů)

Výhody pro Vás se školením od Hagleitnera:

Osobní
Váš osobní hygienický poradce se zaměří na 
Vaše individuální potřeby

Experty školený personál 
na místě u Vás v podniku

Správné použití Hagleitner produktů
garantuje vysokou bezpečnost použití

Splnění HACCP nařízení 
Co nejlépe připraveni

7
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