
Konyha higiénia 
       Mindent egy kézből.



EU Ecolabel : AT/030/001

Since
1971

Saját koncepció, 
fejlesztés és gyártás 
Zell am See-ben

Több, mint 50 éve 
a piacon

177 értékesítő partner 
63 országban

Emberre és környezetre 
előrelátóan cselekedve

Több mint  
136,5 millió Euro forgalom

Több mint 
1.330 alkalmazott

27 Service Center 
12 országban

Előszó 
A higiénia összetevői.

Hans Georg Hagleitner

A green efficiency-koncepcióval a Hagleitner biztosította, hogy számos vegyi adago-
lótermék a konyha- és a mosodai higiéniában NTA-, EDTA- és 
foszfátmentesen legyen előállítva. Ezeket a nyersanyagokat kifogástalan 
alternatívákkal helyettesítettük - egy követelmény, mely az egész szakma számára 
irányadó.

Az Osztrák Ökocímke és az EU-Ecolabel 
tanúsítvány vitathatatlan minőségi 
elismerések  a legpiacképesebb 
környezetkímélő termékekre.

Alkalmas élelmiszerrel történő közvetlen 
kapcsolatra.

Az európai biocid-rendelet garantálja az 
ember és a környezet magas szintű 
védelmét. 

 
Kitüntetve.

A higiénia a gyomorra megy. Aki maga főz, ezt tapasztalatból tudja. És jót enni nem 
utolsósorban a hozzávalókon múlik. Minden egyes elem hozzátesz valamit: szárma-
zás, minőség- és a külső megjelenési jegyek. Hiszen a szem is jól akar lakni. 
Mi alkotja a konyha HIGIÉNIÁt? A jogbiztonság? Ez az alap- elengedhetetlen.  
Szívesen csináljuk Önnel együtt. De a konyhaHIGIÉNIA többet is tud. Már a  
nyersanyagok kiválasztásánál. A Hagleitner-rel nem kell meggondolnia semmit- az 
egészsége kedvéért. Vagyis ami élelmiszerrel érintkezik, hibátlan kell, hogy maradjon: 
egészségesen tiszta- mint a Hagleitner munkaoldata. 
Apropo munkaoldat: ismeri az idézetet: „Minden folyik”? Egy filozófus mondása 
ez: név szerint Hérakleitoszé, aki 2.500 évvel ezelőtt élt. Hogy miért hívom elő az ő  
idézetét? Nagyon egyszerű: mert a mosogatókonyhában is „mindennek folynia kell”- 
24 órát át naponta, ráadásul csillogó edényekkel és poharakkal; zavarmentesen, 7 
napon át a héten kiváló minőségben; megállás nélkül az év 365 napján. 
Hogy tetszik Önnek ez az idill? Az újító szellemünket mindenesetre ösztönöz-
te, és létrejött az integral 4PLUS: egy adagolórendszer- ami olyan intelligens, hogy  
minden gond elillanhat. Lényegében egy okostelefon-APP segít: ebbe helyeztük bele a  
mosogatókonyhát. 
Innováció, előny és ízlés: ezen hozzávalók alapján már jókat lehet főzni. Éppen ezért a 
higiénia is Hagleitner szívügye, a márka alapja. Megjött az étvágya?

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

A Hagleitnert megélni.
A nyomtatott kiadványainkon 
vonalkódot és QR-kódot talál. Csak 
egyszerűen szkennelje be - és minden 
rendelkezésre álló termékdokumen-
tum és video látható lesz a display-en.

Mindent gyorsan.
Szüksége van  biztonsági adatlapra 
vagy további termékinformációra? 
Akkor egyszerűen szkennelje be a 
Hagleitner scan ME App-pel az adott 
terméknél látható vonalkódot vagy a 
QR kódot - és már minden kéznél is 
van.

Közvetlenül a letöltésekhez
Szkennelje be az alsó QR kódot és közvetlenül a 

Hagleitner App letöltéséhez jut el.

Hagleitner konyha higiénia 
Mindent egy kézből.
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Mosogatógépek és vízkezelés

Oldal 4

Konya higiénia
                       Konyhai bejárás.

Adagolórendszer, tisztítószer és öblítő

Oldal 6

Kézmosóhely a konyhában

Oldal 10

Tisztítás és fertőtlenítés a konyhában

Oldal 12

Karbantartó termékek

Oldal 14

Kiegészítő termékek

Oldal 16

Szerviz és oktatások

Oldal 17
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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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Konya higiénia
    hagomat mosogatógépek -  

Acélos hatékonyság.
A hagomat szériával a Hagleitner hat különböző mosogatógépet fejlesztett ki, amelyek  

sokféle felhasználási lehetőséget fednek le és az ipari mosogatógépek magas igényeinek  
felelnek meg.

Előnyök a hagomat mosogatógépekkel:

Minden egy kézből
Egy kapcsolattartó az Ön  
mosogató-konyhájához

A legmodernebb technológiák
Gondoskodnak a magas adagolási 
pontosságról és az optimális moso-
gatási eredményről

Robusztus anyagok
A gép hosszú élettartamáért

Energiatakarékos és  
víztakarékos
Az erőforrások optimális  
használatáért

További információkért és a hago-
mat tartozékokért szkennelje be 
ezt a  QR kódot.

Pohármosogató

Cikkszám: 4700501000  
H × Sz × H 71 x 46,5 x 55 cm

Edénymosogató

Edénymosogató

Cikkszám: 4700500800

Cikkszám: 4700501500

H × Sz × H 196 x 85 x 147 cm

H × Sz × H 196 x 85 x 85 cm

Hővisszanyerős kalapos 
mosogatógép

Cikkszám: 4700501300
H × Sz × H 226,4 x 72,1 x 83,4 cm

Pult alatti edénymosó

Cikkszám: 4700501100 
H × Sz × H 82 x 60 x 60 cm

Kalapos edénymosó XL

Cikkszám: 4700501400
H × Sz × H 156,6 x 78,8 x 83,5 cm

Kalapos edénymosó

Cikkszám: 4700501200
H × Sz × H 156,5 x 72,1 x 83,6 cm



hagomat waterSOFT CLEAN

hagomat waterSOFT EXTRA
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Konya higiénia
waterSOFT - részleges- és teljes sótalanítás 
a jobb mosogatóvíz érdekében.
A tisztára mosott edények titka a gép, a víz és az optimálisan adagolt vegyszerek  
tökéletes összhangja. A hagomat waterSOFT-tal tökéletes munkaoldatot garantálunk, 
hogy ragyogó és csillogó edényzet legyen az eredmény.

Az Ön előnyei a waterSOFT sótalanítással:

Védelem a gép számára
a hosszabb élettartamért

Utántörlés nélküli mosogatás
A poharak és evőeszközök minden 
további egyéb ráfordítás nélkül 
ragyognak

Helytakarékos patronok
a hatékony sótalanításért

Tökéletes eredmények 
fénylő és ragyogó edények a magas 
követelmények érdekében

• Csökkenti a vízben a mészkő-és sótartalmat
• Ideális a poharakhoz, evőeszközökhöz és a  

feketeedényekhez
• Nem kell polírozni az edényeket
• 8 °dH karbonátkeménység mellett a kapacitás: 10.000 liter

Méret: H × Sz: 52,6 x 17,6 cm (inkl. hagomat waterSOFT FILTER) 

Cikkszám: 4700600500

• A mészkőt és a sót teljesen kivonja a vízből
• Nem hagy lerakódást
• Tökéletes az edényekhez, evőeszközökhöz és  

poharakhoz- nem kell utánpolírozni
• 8 °dH karbonátkeménység mellett a kapacitás: 5.000 liter

Méret: H × Sz: 52,6 x 17,6 cm (inkl. hagomat waterSOFT FILTER)  

• Csepegtetőrács mosható PVC-ből poharak és edények 
számára

Cikkszám: 4700600400

Cikkszám: 4450500200

Szervizünk az Ön számára
 A higiéniai tanácsadó Önnel történő helyszíni         bejárása és értékelése Az Ön igényeire szabva tanácsot adunk a helyes        termékválasztásról Szerelés, beüzemelés és karbantartás kompetens  

       Hagleitner-szerviztechnikus által A munkatársak egyéni oktatása a mosogatókony-       hában a higiéniai tanácsadó által

CHECKLISTE
Ahhoz, hogy tökéletes mosogatási eredményt nyújtsunk, szükséges: a megfelelő mosogatógép ( tartálytérfogat,       kosárméret, öblítési teljesítmény, ... ) működő egységek (mosókarok, víznyomás,…)
 a mosogatandó edényzethez meghatározott    
      vízminőség (vízkeménység) egy kapcsolattartó a mosogatókonyhában -       bármilyen esetre nézve  adagolástechnika Hagleitner tisztítószerrel       és öblítővel

csepegtető rács
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Konya higiénia
Hagleitner mosogatókonyha.

Az Ön előnye az integral 4PLUS-szal:

integral adagolókészülék - a tiszta eredményekért:

A helyes rendszer és a helyes termékek kiválasztásánál Ön mint Hagleitner vevő professzionális támo-
gatásra számíthat. Megoldásaink olyan egyediek, mint az Ön igényei. Az integral-lal a Hagleitner minden 

igényre a megfelelő rendszert nyújtja.

Nyelvi nehézségek nélkül
Szöveg helyett piktogramokat lát- 
melyek önmagukért beszélnek

Biztos 
Az integral 4PLUS  segítségével a 
termékek felcserélése kizárt - az 
RFID technológia végett

Hatékony 
4 kg tisztító 1.500 kosárt mos 
tisztára- köszönhetően a  
szabadalmaztatott receptúrának

Sohasem üres 
A tartalék tank szabadságot ad

Nagy koncentráció 
Kisebb súly, kevesebb fáradság- 
több hely, több szabadidő

Helyes arány 
A tisztítószer és a víz innovatív mó-
don, megfelelő arányban elegyedik 
egymással

Egyszerű 
Csak egy tisztítószer: az edények-
hez és a poharakhoz is

Proaktív 
A Hagleitner App biztonságot ad. A 
gondnélküli tiszta edényért- zavar-
mentesen

Flexibilis 
Falra-vagy pult alá szerelhető

Nincs gond - minden tiszta
Az App már akkor figyelmeztet, mielőtt valami történne.

Mindig használatra kész 
Karbantartás szükséges?  
Az App jelzi.

Kérdése van a mosogatással  
kapcsolatban? 
A mosogatási lexikon tippeket adhat. 

A kis problémákat egyszerűen elmos(ogat)hatja 
Az eredményekkel nem elégedett?   
Az App ötleteket adhat.

Időben informált lesz 
Kifogyott a tisztítószer?  
Vagy a sótalanító?

Teljes kontroll 
Mennyit mosogatnak itt?  
És mennyit amott?

Adagolástechnika az ipari  
mosogatógépekhez

Folyékony  
koncentrátum

Új  
technológiák
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 SET integral 4PLUS POWER

Cikkszám: 4220901570

 SET integral 4PLUS POWER WALL

Cikkszám: 4220901770

 SET integral 4PLUS BRITE  WALL

Cikkszám: 4220901670

 SET integral 4PLUS BRITE

Cikkszám: 4220901770

integral 4PLUS DISPLAY
Cikkszám: 4220901170

• A fontos dolgok szem előtt tartva - még a pult alatti 
szerelésnél is

• Kábel nélküli adatátvitel - A státuszjelző bárhová szerel-
hető, ahol éppen hely van

• Öblítő-szett fali szereléshez• Tisztítószer-szett fali szereléshez

• Intelligens APP-vezérelt adagolókészülék kalapos-, 
edénymosogató-, pult alatti-, vagy pohármosogató 
gépekhez

• Öblítő-szett a padlóra történő szereléshez
• Az integral 4PLUS adagolja a magas koncentrátu-

mú ecosol BRITE-sorozat folyékony tisztítószerét

• Intelligens APP-vezérelt adagolókészülék kalapos-, 
edénymosogató-, pult alatti-, vagy pohármosogató 
gépekhez

• Tisztítószer-szett a padlóra történő szereléshez
• Az integral 4PLUS adagolja a magas koncentrátu-

mú ecosol POWER-sorozat folyékony tisztítószerét

Szervizünk az Ön számára
 A jelenlegi helyzet felmérése a higiéniai tanácsadó 
       által
 A meglévő adatok alapján mosogatási         költséganalízis
 Egyéni tanácsadás és termékkiválasztás A kompetens Hagleitner szerviztechnikusok         elvégzik a szerelést és az installációt A higiéniai tanácsadók oktatást tartanak a         mosogatókonyha dolgozóinak

CHECKLISTE
Ahhoz, hogy tökéletes mosogatási eredményt tud-junk nyújtani, szükséges: a helyes tisztítószer- és öblítő az Ön edényeire 

      szabva
 pontos és folyamatos vegyszeradagolás proaktív karbantartás a zavarmentes        folyamatokért
   biztos termékek a munkatársaknak az a garancia, hogy Ön alacsony        költséggel mosogat
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Az Ön előnyei az integral adagolókészülékekkel:

Minőségbiztosítás a konyhában

Konya higiénia
Hagleitner mosogatókonyha.

Az intelligens integral COMPACT és az integral 4PRO adagoló lehetővé teszik az üzemi adatok mint pl.: a mosogatási- és az öblítési hőmérséklet 
részletezett elmentését. Ez a HACCP előírások betartásában és a releváns paraméterek dokumentálásában segít.

Cikkszám: 4910500400

Cikkszám: 4220902270

• Komputervezérlésű adagolókészülék ipari 
mosogatógépekhez

• Az ecosol POWER sorozatból adagolja a 
nagy koncentrátumú tisztítószereket

• Hővisszanyerős szalagos-, kalapos- és 
edénymosogató-gépekhez

• A mosó-és öblítőhőmérséklet ellenőrzése 
vezetőképesség-szondával a HACCP-
szerinti hiánytalan hőmérséklet-nyilvántar-
táshoz

• Hozzáférés a Hagleitner  
COMMUNICATION light software-hez

Cikkszám: 4220902170

• Komputervezérlésű adagolókészülék ipari 
mosogatógépekhez

• Az ecosol CLEAN sorozat szilárd  
tisztítószereit adagolja

• Szalagos-, kalapos- és edénymosogató-
gépekhez

• Az ecosol CLEAN DES fertőtlenítő tisztí-
tószerrel és hőmérséklet-ellenőrzéssel 

Alkalmas szalagos gépekhezA mosogatási- és az öblítési hőmérséklet felügyelete

Cikkszám: 4700203170

• Komputervezérlésű adagolókészülék ipari 
mosogatógépekhez

• Az integral FLUID-ot az integral 4PRO-
val vagy az integral COMPACT-tal együtt 
használják

• Nagy koncentrátumú ecosol BRITE-öblítő 
és más adalékanyagok adagolásához

Hőmérséklet-ellenőrzéssel

Set integral COMPACTSet integral 4PRO

integral FLUID
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Konya higiénia
Hagleitner mosogatókonyha.
ecosol tisztítószer és öblítő

Fertőtlenítés

Kézi edénytisztítás

Cikkszám: 4220101119 

• Folyékony tisztító
• Az integral 4PRO / integral 4PLUS-hoz

Cikkszám: 4220100619

• Szilárd edény-tisztító
• Az integral COMPACT-hoz

Cikkszám: 4220101219

• Folyékony tisztító
• Az integral 4PRO / integral 4PLUS-hoz

Cikkszám: 4220101319

• Folyékony tisztító
• Az integral 4PRO / integral 4PLUS-hoz

Cikkszám: 4220100119

• Szilárd edény-tisztító
• Az integral COMPACT-hoz

Cikkszám: 4220100519

• Szilárd edény-tisztító
• Az integral COMPACT-hoz

Folyékony, magas koncentrációjú COMPACT tisztítószer

ecosol COMPACT öblítő

Szilárd, nagy koncentrátumú COMPACT tisztítószer
Cikkszám: 4220101019

• Szilárd tisztítószer fertőtlenítő 
hatással

• Az integral COMPACT-hoz

Cikkszám: 4210301111

• Oxigén alapú edényfertőtlenítő szer

ecosol POWDER

Cikkszám: 4210400438

• Por formájú tisztítószer minden edény- és 
pohármosogató géphez

• Áztató tisztító alaptisztításhoz
• Edényekhez, melyeken lerakódások 

találhatók

Cikkszám: 4220200319

• Öblítő
• Az integral 4PLUS / integral FLUID-hoz

Cikkszám: 4220200419

• Öblítő
• Az integral 4PLUS / integral FLUID-hoz

Sok területen legtöbbször nem elegendő a hagyományos tisztí-
tószer és az edény mosogatási hőmérséklete ahhoz, hogy az 
edények higiéniailag tiszták legyenek. Az ecosol CLEAN DES-zel 
és az ecosol ECO DES-zel a Hagleitner két terméket fejlesztett ki 
az edények fertőtlenítésére, amelyek megfelelnek a legmagasabb 
követelményeknek.

Egyéni igényekre a Hagleitner por formájú gépi  
edénytisztítószert is fel tud kínálni.

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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Konya higiénia 
        Személyhigiénia a konyhában.

Kézmosóhely XIBU-val

XIBU XL FLUID hybrid

A HACCP irányelv szerint minden konyhában rendelkezésre kell állnia egy mosdókagylónak kézmeleg vízzel. Ehhez a mosdóhoz  
tartoznia kell egy csapnak, ami higiéniailag tökéletes vízvételt tesz lehetővé ( pl. érintésmentes szerelvény ). Továbbá szükséges  
folyékony szappan, kézfertőtlenítőszer és adagolóból adagolt papír kéztörlő. A papír kéztörlő eldobásához olyan szemetes szükséges, 
mely kizárólag e célra szolgál. A Hagleitner komplettan tudja mindezt nyújtani, ezért a kézmosóhelyhez ezek azok a kiváló  
megoldások, amik megfelelnek az előírásoknak.

XIBU XL FLUID hybrid

• Érintésmentes adagoló a konyhában
• Beállítható adagolási mennyiség

A bőrvédelmi-, bőrtisztító-, bőrápoló- vagy fertőtlenítő termékek adagolására a Hagleitner a konyhában az érintésmentes és vízálló XIBU XL FLUID 
hybrid adagolót javasolja.

Higiénikus
A kórokozók áthordásának elkerülése a 
sense-technológiával

Rugalmas kivitelezés
Elemes- vagy hálózati működtetés

Az Ön előnyei a XIBU-val:
Komfortos & praktikus
Víz, szappan, kéztörlő, amikor csak akarja

Helyesen tanácsot adni
Tökéletes utántöltés az Ön  
igényeinek megfelelően

A Hagleitner ajánlja: töltetek

• Minőségi, sűrű folyékony szappan
• Közepes vagy vegyes erősségű  

szennyeződések eltávolításához  
Beállítható adagolási mennyiség

• Kézfertőtlenítőszer
• Élelmiszeripar területére is alkalmas

• Hidratáló kézkrém

creamSOAP PURE

septDES GEL

handCREAM PURE

Bőrvédelmi terv - Minden 
információ egy pillantásra
Az Ön Hagleitner szakembere Önnel közösen 
bőrvédelmi tervet készít az üzeme számára. 
Ebben meghatározzák, mely termékeket  
használják és hogyan kell ezeket használni. A 
XIBU XL FLUID hybrid-ban használt töltetek 
megfelelnek a személyi védőfelszerelések 
(PSA)  szabályainak. A bőrvédelem és a kézhi-
giénia alkalmazása megelőzi a munkavégzés 
során előforduló bőrbetegségeket és ezzel 
segít költséget megtakarítani.

white Cikkszám: 4110302350
black Cikkszám: 4110302367

Cikkszám: 4110701339

Cikkszám: 4110708639 

Cikkszám: 4110710101
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Konya higiénia
Személyhigiénia a konyhában.
XIBU - adagolók
A konyhai dolgozók öltözőihez és mosdóhelyiségeibe a Hagleitner a XIBU adagoló sorozatával ismét egy rendszermegoldást nyújt.  
Ahogy a konyhában, úgy a konyhai személyzet számára is kötelező a HACCP-rendelkezések betartása.

A Hagleitner ajánlja: töltetek

• Érintésmentes habszappan adagoló
• Beállítható adagolási mennyiség

• Kéztörlő adagoló 2 rolnis rendszerrel
• A levágott papír kiadása

• Szemetes
• Az add hybrid for PAPERBOX opció 

révén digitális mosdóhelyiségbe 
integrálható

• 2 rétegű, kék prémium papír
• Az élelmiszeripar területén az  

ideális kézszárításhoz

• Luxus minőségű, rendkívül  
gazdaságos folyékony szappan

Energiaellátás

• Érintés nélküli fertőtlenítőszer adagoló • Kézfertőtlenítőszer

energyBOX L

XIBU PAPERBOX  
vacuum hybrid

powerSTATION extension
 
Cikkszám: 4111208600

• Bővítő modul powerSTATION-hoz
• Csatlakozókábellel

powerPACK ADAPTER  
hybrid

Cikkszám: 4111208300
• Tápegység adapter

energyBOX M

rechargePOWER hybrid

• Li-ion akkumulátor integrált kapaci-
tás kijelzővel

Set powerSTATION

• Töltőállomás fő modul rechargePOWER 
hybrid akkumulátorhoz

• powerPACK ex tápegységgel

powerPACK ex

powerPACK in

• Falra szerelt tápegység powerPACK 
adapter hybrid-hez

• Kábelhossz: 150 cm

foamSOAP PURE

septDES FOAMSOAPXIBU DISINFECT hybrid

XIBU FOAM hybrid

multiROLL handtuch XB2XIBU TOWEL hybrid

• Falba épített tápegység powerPACK 
adapter hybrid-hez

• Falba süllyesztett szerelvénybe való 
építéshez 68 (minimális nagyság)

• Kábelhossz: 40 cm

Bőrvédelmi terv - Minden 
információ egy pillantásra

Cikkszám: 4110220850 

Cikkszám: 4110203950

Cikkszám: 4110224350

Cikkszám: 4110901000 

Cikkszám: 4110708003 

Cikkszám: 4110601750 Cikkszám: 4110709603

Cikkszám: 4111208100

Cikkszám: 4111208800

Cikkszám: 4111208700

Cikkszám: 4111209350

Cikkszám: 4111202400

Cikkszám: 4111203100
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Konya higiénia 
        Tisztítás és fertőtlenítés.

Takarítási- és Fertőtlenítési terv a konyhájáért

integral 2GO- kategóriájának legprecízebb adagoló-készüléke!

Az Ön előnyei az integral 2GO-val:

A takarítási- és fertőtlenítési igények vevőnként különbözőek. A Hagleitner szakemberei ezért Önnel együtt készítenek egyedi  
Takarítási- és Fertőtlenítési tervet az Ön üzeme számára.

Cikkszám: 4410200719 Cikkszám: 4410300519 Cikkszám: 4410300419

Cikkszám: 4410100650

• Elektromos adagolókészülék az integral 2GO koncentrátumokhoz
• Biztos és pontos adagolást tesz lehetővé
• Felhasználásra kész tisztító-és fertőtlenítő oldat előállítására

• Zsíroldó konyhai tisztítószer
• Optimális minden konyhai 

felület tisztítására, pl.  
munkafelületek,  
padlófelületek

• Erőteljes kő-és  
járólaptisztító

• Lúgos, pórusokig  
mélyen hatolva speciálisan a 
konyha területén alkalmazott 
biztonsági padlókhoz

• Semleges felület-fertőtlenítőszer
• Univerzálisan használható az 

élelmiszer-feldolgozás, a  
hotelek & gasztronómia  
területén

Biztonságos
Termék összecserélése kizárt

Pontos adagolás
Túladagolás kizárt

Gazdaságos
Nagy koncentrációjú tisztítószer, beállítható 
adagolási mennyiség

Egyszerű kezelés
Magasfokú biztonság Önnek és a  
munkatársainak

integral 2GO

active 2GO power 2GO hygienicDES 2GO



RADIKALIN

grillBLITZ

fox 3in1

metallGLANZ

hygienicDES FORTE hygienic3000
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Konya higiénia
Tisztítás és fertőtlenítés.

Konyhai tisztítószerek

Felületfertőtlenítés

A kórokozók elszaporodása és átvitele nagy rizikó. Ha a baktériumok és vírusok akadálytalanul szétterjedhetnek, 
annak komoly következményei lehetnek az Ön, a munkatársai és a vendégek számára is. A Hagleitner a fertőt- 
lenítésre ismeri a megfelelő terméket, és gondoskodik az Ön biztonságáról. A fertőtlenítő termékeink az 528/2012 sz. 
biocid-rendeletnek felelnek meg, a legújabb fejlesztésű termékek. 

Cikkszám: 4460100808 Cikkszám: 4460100411

• Felhasználásra kész, alkoholos  
gyorsfertőtlenítő minden alkoholálló 
felületre

• Gyors fertőtlenítéshez a munkafolyamatok 
közt is 

• Nem hagy tisztítószer-maradványokat, 
ezért nem szükséges a vízzel történő 
lemosás

Cikkszám: 4450702300

• Az adagoló állomás segítségével a tisztító-
és fertőtlenítőszerek hígítva vihetők fel, és a 
kezelendő felület vízzel utánmosható

• 10 kg-os kannában elérhető, a vízzel törté-
nő csatlakozáshoz 

• 15 m hosszú csövet és beállítható  
szórópisztolyt biztosítunk

• Minden fajtájú felület tisztítására és fertőt-
lenítésére való koncentrátum

• Szagtalan és nem tartalmaz parfümöt  
éppen ezért alkalmas élelmiszeripar  
területére- az élelmiszeripar esetében 
vízzel után kell mosni 

• Az egyszerű adagoláshoz az easy2MIX 
készüléket ajánljuk

A tisztítószer-szortimentünket itt 
találja:

Cikkszám: 4210100208

Cikkszám: 4210100608 

Cikkszám: 4210101208 

Cikkszám: 4210100708

• Nagy hatékonyságú zsíroldó
• Minden mosható felületre használható

• Nagy hatékonyságú grilltisztító
• A grill-lapokról, sütőkről és gázlapokról is 

leoldja a ráégett szennyeződéseket

• Kézi mosószer szagmegkötéssel
• Kézi edény-és pohármosogatáshoz, va-

lamint a konyhai felületek tisztításához és 
fertőtlenítéséhez

• Nagyértékű ápolószer nemesacél felüle-
tekhez

• Csillogó, ápolt felületet hagy maga után

easy2MIX Dosierstation



hup BOX yellow

ecosol TAUCHREINIGER

ecosol ENTKALKER

ecosol INTENSE POWDER
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Szervizünk az Ön számára
 Tanácsadás a helyes termék-kiválasztásban: az 
       Ön igényeihez igazodva Egy Takarítási-és Fertőtlenítési Terv közös        elkészítése
 Termékoktatás
 Keményítő-eltávolítás oktatása

CHECKLISTE
Tökéletes takarítási eredmény biztosításához  szükséges: 
 a helyes termék: az Ön igényeire támaszkodva biztonságos, felhasználásra kész oldatok        Önnek és munkatársainak egyedülálló hatású termékek bejelentett biocidok, a higiénikus konyha        számára megfelelő fertőtlenítő termékek

Konya higiénia 
    Tisztítás és fertőtlenítés.

Cikkszám: 4210200608

• Gyors hatású, folyékony vízkőoldó
• Gond nélkül eltávolítja az erős, vastag vízkőlerakódásokat 

pohár- és edénymosogató gépekről

Cikkszám: 4431203000

Cikkszám: 4431203100

• Újratölthető adagolóbox nedves hup kendők praktikus, 
egyenkénti adagolásához

• Krómozott tartó a hup BOX higiénikus és helytakarékos 
falra történő elhelyezésére

Cikkszám: 4450301400

• Felhasználásra kész, nedves, extra méretű, rojtosodás- 
mentes, szakítószilárd, fertőtlenítő kendő

Cikkszám: 4210200211

• Folyékony, gyorsan ható áztató tisztító
• Edények és evőeszközök alaptisztítására, a keményítő- és 

fehérjemaradék eltávolítására

Cikkszám: 4210200722

• Por alakú keményítő- eltávolító
• Nehézség nélkül eltávolítja az edényről a keményítő- 

lerakódást
• Alaptisztításra és megelőzésre is használható

Felhasználásra kész fertőtlenítő oldatok

Karbantartó termékek a konyha számára

hup DISINFECT

hup fali tartó



BRILLANT nitrilCOMFORT BRILLANT nitrilSTYLE
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Konya higiénia
Konyhai segítség minden igényre.

A Hagleitner folyamatosan azon fáradozik, hogy a vevőinek a konyha területén komplett megoldásokkal tudjon szol-
gálni. Mivel a Hagleitner-nél minden egy kézből megkapható, minden konyhához létezik megfelelő kiegészítő termék. 
Szivacsoktól, kendőktől a söprűkön át a kefékig mindent megrendelhet a Hagleitner higiéniai  
tanácsadójától. Munkatársunk szívesen segít Önnek a helyes termék kiválasztásában. 

Cikkszám: 4451000700

Cikkszám: 4430700300 Cikkszám: 4430700400

Cikkszám: 4430700600 Cikkszám: 4430700800

Cikkszám: 4430700900

Cikkszám: 4451001300

• Kellemes viseletet biztosító, rendkívül 
vékony, kiváló elaszticitású nitril kesztyű

• Alkalmas minden olyan használatra,  
melyet a HACCP-előírások  
megkövetelnek

• Lapos, univerzálisan bevethető seprű, 
teleszkópos nyéllel, csavaros menettel

• Konyhai területen kézi söprűként  
használható

• Súroló nagyon erős sörtékkel, hogy a 
súrolás könnyedén menjen

• A fehér, élelmiszeripari gumi gyorsan 
és hatékonyan távolítja el a vizet és a 
vegyszer-maradékokat, és nem hagy 
gumicsíkot a padozaton

• Alumínium sín 3 nyéltartóval
• Optimális nedves eszközök szárítás 

céljából történő felakasztásához

• Nagyon stabil, ötvözött alumínium nyél
• A csavaranyának köszönhetően minden 

söprűt megbízhatóan megtart

• Nyúlékony elegáns nitril kesztyű a ké- 
nyelmes viselet érdekében

• Alkalmas minden olyan használatra, 
melyet a HACCP-előírások  
megkövetelnek

BRILLANT védőkesztyű

Profi kefék a padlóhigiénia számára

higiénikus seprű nyéllel higiénikus padló súroló

higiénikus vízlehúzó nyél tartó

rendszer nyél
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Konya higiénia 
    Konyhai segítség minden igényre.

A kis konyhai segítők

Törlőpapír a konyhába

Cikkszám: 4450300300

Cikkszám: 4450401000

Cikkszám: 4450400100

Cikkszám: 4450301100

Cikkszám: 4450400200

• Nedvszívó kendő edényekhez
• 90° C-ig mosható  

(A Hagleitner ajánlja: havon  
PERFECT)

• Szöszmentes, nagy nedvszívó 
képességű szivacskendők

• Biológiailag 100%- ban lebomlik

• Jó nedvszívó képességű, mosható 
szivacstekercs

• 126 cm széles

Cikkszám: 4450400700

• Kézi súrolóeszköz vékony, rozsdamen-
tes nemesacél szálakból

• Univerzális, rojtosodásmentes, mosható 
mikroszálas kendő

• 95° C alatt mosható (A Hagleitner aján-
lja: havon PERFECT)

• Jó nedvszívó képességű, mosható 
szivacstekercs

• 126 cm széles

Cikkszám: 4450401300

• Konyhai területre

A HACCP előírások alapján mondható, hogy 
a munkatársak kézszárításához, valamint a 
felületek felszárításához egyszer használatos 
kéztörlőt kell biztosítani. A Hagleitner a konyhai 
területre az alábbiakat ajánlja: 

Cikkszám: 4120201500

• Fehér, 2 rétegű papír  100% cellulózból
• Nagy nedvszívó képességű, nedvesen 

is szakítószilárd, kiváló hotelekbe és a 
gasztronómia területére

Cikkszám: 4450502000

• Nagy nedvszívó képességű, fehér, 
3-rétegű konyhai rolni 

Cikkszám: 4120502300

• Kék cellulóz-papír
• A kék szín végett nedves  

körülmények közt is felismerhető

Cikkszám: 4120300900

• Univerzális tekercstartó fröccsenő víz  
elleni védőburkolattal

Cikkszám: 4120300700

• Praktikus kéztörlőpapír adagoló  
ellenálló, ütésálló műanyagból

Cikkszám: 4450502100

• Tartó a wischPERFEKT H3 falra  
szereléséhez

További információért szkennelje 
be ezt a QR-kódot:

6

midi rolni H2 6R

ipari papír TOP B2 XLipariPAPÍR adagoló COVER

tartó a wischPERFEKT-hez

MIDI adagoló

konyhai törlő papír  
wischPERFEKT H3

geschirrTUCH

szivacs kendő ECO

szivacs tekercs rózsa

finomacél dörzsi

safetyWIPES zöld

szivacs tekercs kék

mosogató szivacs zöld
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Konya higiénia 
Szerviz és oktatások.

A szerviz az egyik legnagyobb előnye a Hagleitner-nek. Már a vásárlás után közvetlenül tanácsot adunk  
és támogatjuk, hogy éjjel-nappal gondoskodjunk Önről. Éppen ezért a Hagleitner a  
konyhaHIGIÉNIA területén is számos oktatás kínál. 

Termékoktatás a konyhában

Cikkszám:460120040000

• Bejárás a munkaterületen
• Helyes termékválasztás
• Takarítási-és Fertőtlenítési tervek készítése
• A T&F-tervek alapján termékoktatás (pl. padlótisztítás, 

adagolás...)
• Biztonságtechnikai lapok letöltése
• Tanácsadás a mosogatókonyhában

A HACCP-nek megfelelő Jó Higiéniai Gyakorlat

Cikkszám: 460120020000

Higiéniai oktatás a HACCP-nek megfelelően:
• HACCP alapjai
• Személyhigiénia
• Résztvevők számára oktatási tanúsítvány

A HACCP-nek megfelelő Jó Higiéniai Gyakorlat 
oktatása képzett személy által

Cikkszám: 460120010000

Higiéniai oktatás a HACCP-nek megfelelően
• HACCP alapjai
• Személyhigiénia
• Résztvevők számára oktatási tanúsítvány
• Képzett higiéniai szakember által

Keményítő-oktatás (egyszeri)

Cikkszám: 460120050000

• Alapértelmezett adagolás- és utánadagolás kalkulálása
• Oktatás: ecosol INTENSE POWDER használata
• Résztvevők számára oktatási tanúsítvány

Keményítő-kezelés

Cikkszám: 460120060000

• Alapértelmezett adagolás- és utánadagolás kalkulálása
• Vevővel közös ecosol INTENSE POWDER kezelés (az 

első 10 kosár)

Az Ön előnyei a Hagleitner-oktatásaival:

Személyes
Az Ön higiéniai tanácsadója egyedileg,  
az Ön igényeinek megfelelően jár el

Szakemberek által oktatott személyzet
Önnél, a helyszínen

A Hagleitner-termékek helyes  
használata
garantálja a legmagasabb felhasználói  
biztonságot
A HACCP-előírásoknak való megfelelés
az ellenőrzésekre a legmegfelelőbben felvér-
tezve 
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www.hagleitner.com

1   HAGLEITNER HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft. 
	 9027	Győr,	Juharfa	út	20 
	 Tel:	+36	(96)	512400,	Fax:	+36	(96)	517831 
	 E-Mail:	gyor@hagleitner.hu

2022	-es	verzió.

Nyomdahibák	előfordulhatnak.


