
ХИГИЕНА в кухнята
       Всичко от един източник.
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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

EU Ecolabel : AT/030/001

scanME

Собствена концепция, 
развитие и  

производство в  
Цел ам Зее

Повече от  
45 години  
на пазара

177 дистрибуторски 
партньори в 
63 страни

С визия на  
хората и околната среда

Оборот от над  
120 милиона евро

над  
950 служители

27 сервизни  
центъра в  
12 страни

Опитът на HAGLEITNER.
Ще намерите също така баркодове 
и QR кодове в нашите печатни 
издания. Просто ги сканирайте и 
на дисплея на Вашето електронно 
устройство, ще имате цялата 
документация за продуктите и 
видеоклиповете.

Всичко на една ръка разстояние.
Имате нужда от информационен 
лист за безопасност или 
допълнителна информация 
за продукта? Сканирайте с 
приложението HAGLEITNER 
scanME, баркода или QR кода 
на съответния продукт - и имате 
всичко необходимо във Вашите 
ръце.

Директно за изтегляне
Сканирайте QR кода по-долу и ще получите 

директно за изтегляне приложението на  
HAGLEITNER.

HAGLEITNER ХИГИЕНА в кухнята 
Всичко на една ръка разстояние.

Ваш

Ханс Георг Хаглайтнер

Със своята зелена концепция за ефективност, HAGLEITNER гарантира, че 
всички химически дозиращи продукти, използвани в кухнята и хигиената на 
прането, са направени без NTA, EDTA и фосфати. Заменихме тези суровини 
с безвредни алтернативи - твърдение, което определя тенденция за цялата 
индустрия.

Австрийският еко-етикет и 
екомаркировката на ЕС, са безспорни 
марки за качество, за екологично чисти 
продукти с най-висока използваемост.
 

Подходящи за директен контакт с храна.

За ръкавиците, марката за качество 
ISEGA, гарантира безопасна употреба в 
хранително-вкусовата промишленост.

Европейският регламент за биоцидите, 
гарантира високо ниво на защита на 
здравето на хората и околната среда.

Предговор
Хигиенни съставки.

 
Награди.

Хигиената минава през стомаха. Който готви, знае това от опит. И  вкусната храна 
не зависи само от съставките. Зависи от всеки отделен компонент: от произхода, 
качеството както и външния вид. Защото окото също се храни.
И така, какво прави кухненската ХИГИЕНА? Правна сигурност? Това е 
една основа - незаменима. Щастливи сме да я създаваме заедно с Вас. Но 
кухненската ХИГИЕНА може повече. Вече суровините решават. С HAGLEITNER 
те са в безсъзнание - в името на нашето здраве. Всичко, което се допира до 
хранителните продукти, трябва да бъде без недостатъци: здравословно чисти - 
като водата за изплакване от HAGLEITNER.
Говорейки за водата за изплакване: Знаете ли цитата „Всичко тече“? Един 
философ го е отбелязъл - Хераклит е името на този човек, живял преди 2500 
години. Защо аз цитирам неговите думи тук? Много просто: защото в кухнята 
„всичко трябва да тече“ - 24 часа на ден
Блестящи резултати при съдовете и чашите, без смущения; брилянтни 7 дни в 
седмицата; без повреди 365 дни в годината.
Как ви изглежда тази картина? Той вдъхнови нашият изобретателен дух – роди 
се integral 4PLUS: система за дозиране - толкова интелигентна, че всички 
притеснения отпадат. Значително допринася и приложението за смартфони, 
което е част от системата.
Иновация, полезност и вкус: добре се готви с тези съставки. Вероятно с 
кухненската ХИГИЕНА на HAGLEITNER Ви дойде и апетита, нали?

nachhaltig vorausdenken
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                       Обиколка в кухнята.
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ХИГИЕНА в кухнята 
     hagomat съдомиялни машини  -  

Ефективност от неръждаема стомана.

ХИГИЕНА в кухнята 
waterSOFT - частична и пълна деминерализация за 
най-подходящата за измиване вода

Със серията hagomat, HAGLEITNER разработи шест различни съдомиялни машини, 
които покриват широк спектър от приложения и отговарят на високите изисквания на 

индустриалните съдомиялни машини.

Тайната на чистите съдове е в перфектната координация между машината, 
водата и оптимално дозираната химия. С hagomat waterSOFT постигате 
перфектна вода за изплакване и блестящи съдове.

Вашите предимства с миялни машини hagomat: Вашите ползи от деминарализацията с waterSOFT:
Всичко от един източник
Едно лице за контакт за Вашата 
кухня

Защита на машината
За един по-дълъг живот

Модерни технологии
Осигуряват висока точност на 
дозиране и оптимални резултати 
при изплакване

За резултати без полиране
Чашите и приборите за хранене 
се полират без допълнителни 
усилия

Качествени материали
За един дълъг живот на 
машината

Икономия на енергия и
икономия на вода за оптимално 
използване на ресурсите

Спестяващ място за 
съхранение консуматив
За ефективно обезсоляване

Перфектни резултати 
Гланцирани и блестящи съдове 
за високите изисквания

За повече информация, както и за 
hagomat аксесоарите сканирайте 
този QR код.

Съдомиялна машина за 
чаши

• Намалява съдържанието на варовик и сол във водата
• Идеален за чаши, прибори и тъмна на цвят посуда
• Резултатите от миенето на съдовете са почти без нужда  

от полиране
• Капацитет при карбонатна твърдост 8 ° dH: 10 000 литра
 
Размери: В × Ш: 52,6  x  17,6 см (включително hagomat waterSOFT FILTER) 

Арт. № 4700501000  
Арт. № 4700600500

• Варовикът и солта са напълно отстранени от водата
• Не оставя покрития
• Идеално за посуда, прибори за хранене и чаши - без нужда  

от последващо полиране
• Капацитет с обща твърдост 8 ° dH: 5000 литра
 
Размери: В × Ш: 52,6  x  17,6 см (включително hagomat waterSOFT FILTER)  

• Мрежа за отцеждане от полиестер за чаши и съдове

Арт. № 4700600400

Арт. № 4450500200

Нашите услуги за Вас
 Проверка и оценка на място от консултант по        хигиената
 Синхронизирано с Вашите нужди, ние Ви        консултираме за избора на правилния продукт Монтаж, инсталиране и поддръжка от        компетентен техник на HAGLEITNER  Индивидуални обучения на Вашите служители        от нашите консултанти по хигиената

ЧЕК-ЛИСТ
За да осигурите перфектен резултат на измиване, трябва:
 Правилната съдомиялна машина (обем на         резервоара, размер на кошницата,         изплакване, ...)
 Функционираща технология (изплакващи          перки, водно налягане, ...) Качество на водата настроено към посудата,        която ще се измива (твърдост на водата) Едно лице за контакт за Вашата кухня Дозиращ техник с измиващи и гланциращи        препарати от HAGLEITNER

В × Ш × Д  71 x 46,5 x 55 см

Съдомиялна машина 
за тенджери

Арт. № 4700500800
В × Ш × Д  193 x 146,5 x 85 см

Съдомиялна машина с горно 
зареждане с възстановяване 
на топлината

Арт. № 4700501300
В × Ш × Д  226,4 x 72,1 x 83,4 см

Съдомиялна машина 
с долно зареждане

Арт. № 4700501100 
В × Ш × Д  82 x 60 x 60 см

Съдомиялна машина с горно 
зареждане XL

Арт. № 4700501400
В × Ш × Д  156,6 x 78,8 x 83,5 см

Съдомиялна машина с горно 
зареждане

Арт. № 4700501200
В × Ш × Д  156,5 x 72,1 x 83,6 см

6 7

мрежа за отцеждане
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ХИГИЕНА в кухнята 
                 Кухня от HAGLEITNER.

Вашите предимства с интеграл 4PLUS:

интегрални дозиращи системи - за чисти резултати:
При избора на подходяща система и правилните продукти, като клиент на HAGLEITNER можете 

да разчитате на професионална поддръжка. Нашите решения са толкова индивидуални, колкото 
и вашите нужди. С интеграл дозиращите системи, HAGLEITNER Ви предлага подходяща 

система за всяко изискване.

Сигурност 
integral 4PLUS прави поставянето 
на грешен продукт невъзможно - 
чрез RFID технологията

Без езикови бариери
Вместо текст, пиктограмите 
светват - сами по себе си

Ефективен 
4кг почистващ препарат е 
достатъчен за 1500 кошници - 
благодарение на патентованата 
формула

Никога празен 
Резервоарът дава автономия

Високо концентриран 
По-малко тегло, по-малко 
усилия - повече пространство, 
повече свобода

Правилно измерено 
Почистващите средства и водата 
са иновативно съгласувани един 
с друг

Просто 
Само едно почистващо 
средство: за посуда и чаши

Проактивно 
Приложението Хаглайтнер дава 
сигурност. За чиста посуда, без 
грижи и без смущения.

Гъвкаво 
Стенен монтаж или монтаж под масата

 SET integral 4PLUS POWER
Арт. № 4220901570

 SET integral 4PLUS POWER WALL
Арт. № 4220901470

 SET integral 4PLUS BRITE  WALL
Арт. № 4220901670

 SET integral 4PLUS BRITE
Арт. № 4220901770

integral 4PLUS DISPLAY
Арт. № 4220901170

• Вижте най-важните неща само с един поглед - 
дори и при монтаж под плотовете

• Безжично пренасяне на данни. Статусната - 
лента може да се инсталира навсякъде, където 
има място за товаБезгрижен-чист

Приложението действа, преди да се случи нещо.

Винаги готов 
Има ли нужда от поддръжка? 
Приложението Ви информира.

Въпроси за почистването? 
Лексиконът за измиване дава съвети.

Просто измийте малките проблеми 
Не сте доволни от резултата? Приложението знае съветите.

Пълният контрол 
Колко се измива тук?  
Колко там?

Своевременно информирани 
Свършва ли почистващият 
препарат? Или обезсолителят?

Дозираща технология за  
търговски съдомиялни машини

Течен, силно  
концентриран препарат

Нови  
технологии

8 9

• Гланциращ комплект за стенен монтаж• Почистващ комплект за стенен монтаж

• Инилигентно приложение - контролирано дозиране 
за миялни машини с горно или предно отваряне, 
машини за монтаж под плотове или чашомиялни 
машини

• Гланциращ комплект за подов монтаж
• интеграл 4PLUS дозира силно концентрирани течни 

Гланциращ от линията екозол BRITE

• Инилигентно приложение - контролирано дозиране 
за миялни машини с горно или предно отваряне, 
машини за монтаж под плотове или чашомиялни 
машини

• Почистващ комплект за подов монтаж
• интеграл 4PLUS дозира силно концентрирани течни 

почистващи препарати от линията екозол POWER

Нашите услуги за Вас
 Проучване на действителната ситуация от        Вашия консултант по хигиената Анализ на разходите за измиване на базата на 

       събраните данни Индивидуални съвети и избор на продукти Монтаж, инсталиране и поддръжка от        компетентен техник на HAGLEITNER  Обучение на Вашите служители в кухнята от        Вашия консултант по хигиената

ЧЕК-ЛИСТ
За да осигурите перфектен резултат на измиване, трябва:
 Правилните почистващи и гланциращи        препарати за блясък да съответстват на        Вашите елементи Точна и постоянна дозировка на препаратите Превантивна поддръжка за безпроблемни        процеси
    Безопасни продукти за Вашите служители гаранцията за измиване с перфектна цена96 7
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ХИГИЕНА в кухнята 
Кухня от HAGLEITNER.
ecosol почистващ и гланциращ препарат

Дезинфекция

Ръчно измиване на съдове

Арт. № 4220101119 

• Течен почистващ препарат
• за integral 4PRO / integral 4PLUS

Арт. № 4220100619

• Почистващ препарат в твърдо 
състояние

• за integral COMPACT

Арт. № 4220101219

• Течен почистващ препарат
• за integral 4PRO / integral 4PLUS

Арт. № 4220101319

• Течен почистващ препарат
• за integral 4PRO / integral 4PLUS

Арт. № 4220100119

• Почистващ препарат в твърдо 
състояние

• за integral COMPACT

Арт. № 4220100519

• Почистващ препарат в твърдо 
състояние

• за integral COMPACT

Течен, висококонцентриран почистващ препарат COMPACT

ecosol COMPACT гланциращи препарати

Висококонцентриран почистващ препарат в твърдо 
състояние COMPACT

Арт. № 4220101019

• Твърдо почистващо средство с 
дезинфектиращ ефект

• за integral COMPACT

Арт. № 4210301111

• Дезинфектант за посуда на 
основата на кислорода

ecosol POWDER
Арт. № 4210400438

• Прахообразен почистващ препарат 
за всички съдомиялни машини и 
чашомиялни

• Почистващ препарат за основно 
почистване

• За съдове с украса

Арт. № 4220200319

• Гланциращи препарати
• за integral 4PLUS / integral FLUID

Арт. № 4220200419

• Гланциращи препарати
• за integral 4PLUS / integral FLUID

В много области конвенционалните почистващи препарати 
и температурите за миене на съдове обикновено не са 
достатъчни, за да поддържат чиниите хигиенично чисти. 
С ecosol CLEAN DES и ecosol ECO DES, HAGLEITNER 
разработи два продукта за дезинфекция на съдове, които 
отговарят на най-високите изисквания.

За индивидуални нужди, HAGLEITNER предлага и за 
машинно миене препарат в прахообразна форма.

Вашите предимства с интеграл дозиращите системи:

Осигуряване на качество в кухнята

ХИГИЕНА в кухнята 
Кухня от HAGLEITNER.

Интелигентните интеграл COMPACT и интеграл 4PRO дозатори позволяват детайлно придобиване на експлоатационни данни, 
като температури на измиване и изплакване. Това помага да се спазят насоките на НАССР и да се документират съответните 

параметри.

Арт. № 4910500400

Арт. № 4220902270

• Компютърно контролирано дозиращо 
устройство за търговски съдомиялни 
машини

• Дозира силно концентрираните 
почистващи препарати от линията екозол 
POWER

• За транспортни миялни машини, миялни 
машини с горно или предно отваряне, в 
комбинация с контрол на температурата

• Контрол на температурата на измиване 
и изплакване за пълно отчитане на 
температурата съгласно HACCP с 
помощта на сонда за индуктивна 
проводимост

• Включва достъп до светлинен софтуер 
HAGLEITNER COMMUNICATION

Арт. № 4220902170

• Компютърно контролирано дозиращо 
устройство за търговски съдомиялни 
машини

• Дозира твърдият препарат от линията 
екозол CLEAN 

• За транспортни миялни машини, миялни 
машини с горно или предно отваряне

• В комбинация с контрол на 
температурата и дезинфекциращият 
препарат екозол CLEAN DES

Подходящ за транспортни машиниМониторинг на температурата на измиване и изплакване

Арт. № 4700203170

• Компютърно контролирано дозиращо 
устройство за търговски съдомиялни 
машини

• Интеграл FLUID се използва в 
комбинация с интеграл 4PRO или 
интеграл COMPACT

• За дозиране на силно концентриран 
гланциращ препарат от линията екозол 
BRITE и допълнителни компоненти10 11

Следене на температурата

Set integral COMPACTSet integral 4PRO

integral FLUID

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
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foamSOAP PREMIUM

septLIQUID SENSITIVEXIBU senseDISINFECT

XIBU senseFOAM

multiROLL handtuch XB2XIBU senseTOWEL

SMART chrom LAB chrom

BISTRO chrom PROFI chrom

PROFI inoxPROFI matt

creamSOAP

septDES GEL

handCREAM

3 3

ХИГИЕНА в кухнята
         Персонална хигиена в кухнята.

ХИГИЕНА в кухнята
Персонална хигиена в кухнята.

Измиване на ръцете с XIBU

XIBU XL senseFLUID дозатор

XIBU senseTAP - безконтактни смесителни батерии

Съгласно указанията на HACCP, във всяка кухня трябва да има налична мивка с хладка вода. Този умивалник трябва да бъде 
оборудван със смесителна батерия, която да позволява хигиенично използване на водата (например безконтактна смесителна 

батерия). Освен това е необходим течен сапун, дезинфектант за ръце и хартиени кърпи в подходящи дозатори. За да се изхвърлят 
хартиените кърпи трябва да се осигурят контейнери, които се използват изключително за тази цел. HAGLEITNER предлага всичко 

от един източник и следователно има правилните решения за зоната за миене на ръце, които отговарят на указанията.

XIBU XL senseFLUID white
Арт. № 4110301070 

• Безконтактен дозатор за вашата кухня
• Регулируемо количество на консуматива

За доставяне на продукти за защита на кожата, почистване на кожата, грижа за кожата или дезинфекция на ръцете в кухнята,  
HAGLEITNER препоръчва безконтактен и водоустойчив дозатор XIBU XL senseFLUID.

HAGLEITNER препоръчва: консумативи

Хигиенично
Предотвратяване предаването на 
микроби чрез безконтактна технология

Гъвкав дизайн
Работа на батерия или към 
ел.мрежата

Арт. № 4110201050 

• Дозатор за сапун на пяна със 
сензор

• Регулируемо количество на 
дозата

Арт. № 4110201150 

• Дозатор за кърпи с дву-ролкови 
системи

• Нарязва хартията при подаването й

Арт. № 4110901000 

• Двупластова, синя хартия с 
премииум качество

• За идеалното подсушаване на 
ръцете в хранителния сектор

XIBU-продуктова линия
За съблекалните и тоалетните на персонала в кухните, HAGLEITNER предлага и системно решение с линията дозатори - 
XIBU. Както и в кухнята, насоките за HACCP трябва да се спазват и при персонала.

Вашите предимства с XIBU и senseTAP:
Удобни и практични
Вода, сапун, кърпа, когато пожелаете

Правилен съвет
Перфектни консумативи за 
Вашите нужди

Art.-Nr. 4110705403 

• Изключително ефективен сапун 
за ръце. Особено подходящ за 
чувствителна и суха кожа

13

Планът за защита на кожата
Цялата информация в един поглед
Вашият експерт HAGLEITNER ще работи с Вас, за да създадете план за защита на кожата за вашето предприятие. Той определя 
кои продукти се използват, и как да се използват. Консумативите използвани в XIBU XL senseFLUID, са в съответствие с правилата 
за лично защитно оборудване. Използването на продукти за защита на кожата и хигиената на ръцете, предотвратяват кожни 
заболявания, свързани с работата и по този начин спомагат при спестяването на разходи.12

Арт. № 4110600250

• Безконтактен дозатор за 
дезинфектант

Арт. № 4110705804

• Дезинфекция на ръцете

HAGLEITNER препоръчва: консумативи

Арт. № 4110701339 

Арт. № 4110708639 

Арт. № 4110702901 

• Гъст качествен сапун
• За леки до средни или неравномерни 

замърсявания
• Регулируемо количество на консуматива

• Дезинфекция на ръцете
• Подходящ за хранителната 

промишленост

• Хидратиращ крем за поддържани и 
кадифено меки ръце

Арт. № 4130100463 Арт. № 4130101063  

Арт. № 4130101663  Арт. № 4130102263  

Арт. № 4130103465  Арт. № 4130102864

10 11



RADIKALIN

grillBLITZ

fox 3in1

niroGLANZ

hygienicDES FORTE hygienic3000

4 4

ХИГИЕНА в кухнята
         Почистване и дезинфекция.

План за почистване и дезинфекция на Вашата кухня

интеграл 2GO - най-точното дозиращо устройство в своя клас!

Вашите предимства с вграденото 2GO:

Изискванията за почистване и дезинфекция варират в зависимост от клиента. Следователно експертът на HAGLEITNER 
ще работи с Вас, за да създадете индивидуален план за почистване и дезинфекция за вашия дом.

Арт. № 4410200719 Арт. № 4410300519 Арт. № 4410300419

Арт. № 4410100650

• Електронно дозираща система за  интеграл 2GO концентрати
• Позволява безопасно и точно дозиране
• За производство на готов за употреба разтвор за почистване 

и дезинфекция

• Кухненски почистващ 
препарат за разтваряне 
на мазнини

• Идеален за почистване 
на всички кухненски 
повърхности, като: 
работни повърхности, 
подови повърхности

• Мощен почистващ 
препарат за камък и 
плочки

• Алкален, проникващ 
дълбоко в порите 
специалист за безопасни 
плочки в кухненската 
област

• Неутрален дезинфектант за 
повърхности

• Универсално приложим 
в хранително-вкусовата 
промишленост, 
хотелиерството и 
гастрономията

ХИГИЕНА в кухнята
Почистване и дезинфекция.

Кухненски почистващи препарати

Дезинфектанти за повърхности

Предаването и разпространението на патогени представлява голям риск. Ако бактериите и вирусите се 
разпространяват безпрепятствено, това може да има сериозни последствия за Вашия обект и Вашите 
гости. HAGLEITNER има правилните продукти за дезинфекция и осигурява Вашата безопасност. Нашите 
продукти за дезинфекция отговарят на биоцидната норма 528/2012 и съответно отговарят на най-новият 
стандарт на развитие.

Сигурно
Объркването на продукта е изключено

Точна доза
Предозирането е изключено

Икономично
Силно концентриран почистващ 
препарат и регулируемо количество на 
дозиране

Лесен за използване
Висока степен на сигурност за Вас и 
Вашите служители

Арт. № 4460100808 Арт. № 4460100411

• Готов за употреба дезинфектант, на 
алкохолна основа за всички устойчиви 
на алкохол повърхности

• За по-бърза дезинфекция и по време 
на процеса на работа

• Не оставя следи, поради което не е 
необходимо изплакване с вода

Арт. № 4450702300

• С помощта на дозиращата станция, 
можете да нанесете почистващото 
средство и дезинфектантът, разредени

• Третираната зона може да се изплакне 
с вода 

• Захранване с 10 кг туба и източник на 
вода

• 15 м дълъг маркуч и регулируем 
пистолет за пръскане

• Концентрат за почистване и 
дезинфекция на всякакви повърхности

• Без мирис и без добавка на парфюм, 
поради което е оптимален за 
използване в хранителната сфера - В 
хранителновкусовата промишленост 
трябва да се изплакне допълнително 
с вода

• За лесно дозиране Ви препоръчваме 
нашата easy2MIX станция

Целият обхват на почистване 
може да се намери тук:

14 15

Арт. № 4210100208

Арт. № 4210100608 

Арт. № 4210101208 

Арт. № 4210100708

• Високоефективен обезмаслител
• Приложими за всички водоустойчиви 

повърхности

• Високоефективно почистване на грил
• Разтваря загорели замърсявания от 

печки, грилове и плочи за печене

• Благоуханно измиващо средство за 
ръчна употреба

• За ръчно почистване на съдове и чаши, 
както и за почистване на кухненски 
повърхности преди дезинфекция

• Висококачествен продукт за грижа за 
повърхности от неръждаема стомана

• Оставя лъскав, чист вид

easy2MIX дозираща станция

integral 2GO

active 2GO power 2GO hygienicDES 2GO
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hup BOX yellow

ecosol TAUCHREINIGER

ecosol ENTKALKER
BRILLANT nitrilCOMFORT

ecosol INTENSE POWDER

BRILLANT nitrilSTYLE

5 6

Нашите услуги за Вас
 Съвети за правилния избор на продукт,          съобразени с Вашите нужди Създаване на план за почистване и         дезинфекция
 Продуктово обучение Обучение поотношение на скорбялата

ЧЕК-ЛИСТ
За да осигурите перфектен резултат почистване, трябва: Правилните продукти, съобразени с        Вашите нужди
 Сигурни решения за Вас и Вашите        служители
 Продукти с уникален ефект Биоцидно регистрирани дезинфекциращи       продукти за хигиена в кухнята

ХИГИЕНА в кухнята
    Почистване и дезинфекция.

Арт. № 4210200608

• Бързодействащо, течно средство за отстраняване на 
отлагания от варовик

• Отстранява безпроблемно твърди, дебели отлагания 
от варовик от машини за миене на съдове и чаши

Арт. № 4431203000

Арт. № 4431203100

• Кутия за съхранение и практично изваждане 
поединично на влажните hup кърпи

• Хромиран държач за хигиеничен, икономисващ място 
стенен монтаж на hup BOX

Арт. № 4450301400

• Готови за употреба, влажни, много големи, устойчиви 
на скъсване дезинфекциращи кърпи

Арт. № 4210200211

• Течно, бързодействащо почистващо средство за 
накисване

• Подходящо за основно почистване на съдове и 
прибори

Арт. № 4210200722

• Препарат за отстраняване на скорбяла
• Лесно премахва остатъците от скорбяла от съдовете
• Може да се използва за основно и поддържащо 

почистване 

ХИГИЕНА в кухнята
Кухненски помощници за всички нужди.
HAGLEITNER винаги се стреми да предостави на своите клиенти цялостно решение за тяхната кухня. Тъй 
като HAGLEITNER предлага всичко от един източник, има и подходящ допълнителен продукт за всяка кухня. 
От гъби, кърпи до метли и четки, можете да поръчате всичко директно от Вашия HAGLEITNER консултант 
по хигиена. Нашият екип с удоволствие ще Ви посъветва за правилния избор на продукт.

Арт. № 4451000700

Арт. № 4430700300 Арт. № 4430700400

Арт. № 4430700600 Арт. № 4430700800

Арт. № 4430700900

Арт. № 4451001300

• Изключително тънка, прекрасно 
разтягаща се ръкавица от нитрил с 
приятен комфорт при носене

• Подходящи за всички приложения, 
подчинени на HACCP стандартите

• Плоска, универсална четка с 
телескопична дръжка със завиващ 
се накрайник

• Може да се използва и като ръчна 
четка в кухненската зона

• Четка с твърди влакна за 
улесняване на работата

• С белия гумен накрайник се 
премахват бързо и ефикасно водата 
или остатъците от почистващия 
препарат и не оставя следи по пода.

• Алуминиева поставка за 
професионални четки с 3 стоманени 
държача

• Идеален за окачване на мокро 
оборудване, за да може да изсъхне

• Много стабилна елуксирана алуминиева 
дръжка

• Благодарение на добрия захват, надеждно 
задържа всяка метла

• Стилна ръкавица от нитрил с 
прекрасна разтегаемост за приятен 
комфорт при носене

• Подходящи за всички приложения, 
подчинени на HACCP стандартите

Защитни ръкавици BRILLANT

Професионални четки за хигиена на пода

Готови за употреба дезинфекционни разтвори

Продукти за поддръжка на кухнята

16 17

hup DISINFECT

hup стенен държател

Хигиенна универсална  
метла

Хигиенна подова четка за 
дъски

Скуиджи Шина

Дръжка
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ХИГИЕНА в кухнята
    Кухненски помощници за всички нужди.

Малкият кухненски помощник

Почистващи хартии за кухнята

Арт. № 4450300300

Арт. № 4450401000

Арт. № 4450400100

Арт. № 4450301100

Арт. № 4450400200

• Абсорбираща кърпа за съдове
• Температура на пране до 90°C  

(HAGLEITNER препоръчва хавон  
PERFECT)

• силно попиващи гъбести кърпи без 
власинки

• До 100% биологично разградими

• Попиваща, изпираща се гъбеста 
кърпа

• Ширина 126 см

Арт. № 4450400700

• Абразивна гъба, произведена от 
фини, неръждаеми, стоманени 
влакна

• Универсални кърпи, без влакна, от  
перящ се микрофибър

• Температура на пране до 95°C 
(HAGLEITNER препоръчва хавон  
PERFECT)

• Попиваща, изпираща се гъбеста 
кърпа

• Ширина 126 см

Арт. № 4450401300

• За кухненската област

Насоките на HACCP ясно посочват, че 
кърпите за еднократна употреба трябва да 
се използват за сушене на ръцете и сухите 
повърхности. HAGLEITNER препоръчва за 
кухнята:

Арт. № 4120201500

• 100% целулоза, бяла, двупластова
• силно попиваща, устойчива на 

скъсване в мокро състояние за 
хотелиерството и ресторантьорството

Арт. № 4450502000

• Силно попиваща, бяла 
трипластова кухненска ролка

Арт. № 4120502300

• Синя целулозна хартия
• Разпознаваема поради синия 

цвят, дори когато е мокра

Арт. № 4120300900

• Универсален държач за индустриална  
хартия със защитен капак

Арт. № 4120300700

• практичен дозатор за хартиена 
ролка от устойчива, противоударна 
пластмаса

Арт. № 4450502100

• Държач за стенен монтаж на 
кухненската ролка wischPERFEKT 
H3

ХИГИЕНА в кухнята
Обслужване и обучение.
Услугата е едно от големите предимства на HAGLEITNER. Ние Ви подкрепяме и Ви съветваме дори след 
покупката, така че сте напълно обслужени. Ето защо HAGLEITNER предлага и многобройни курсове за 
обучение в областта на кухненската ХИГИЕНА.

Продуктово обучение в кухнята
Арт. № 460120040000

• Инспекция и оценка на работното място
• Правилен избор на продукт
• Създаване на план за почистване и дезинфекция
• Обучение на продукти въз основа на план за 

почистване и дезинфекция (напр. почистване на 
пода, дозиране, ...)

• Информационни листове за безопасност за 
изтегляне

• Съвети в кухнята

Добра хигиенна практика по смисъла на НАССР
Арт. № 460120020000

• Обучение по хигиена по смисъла на НАССР
• Основи на HACCP
• Лична хигиена
• Включително сертификат за обучение на участниците

Обучение по отношение  на скорбялата 
(еднократно)
Арт. № 460120050000

• Определяне на основното дозиране и 
последващите дозировки

• Обучение: Приложение екозол INTENSE POWDER
• Включително сертификат за обучение на 

участниците

Третиране на скорбялата
Арт. № 460120060000

• Определяне на основното дозиране и последващите 
дозировки

• Съвместно третиране с екозол INTENSE POWDER с 
клиента (първите 10 кошници)

Вашите предимства с курсовете за обучение от  
HAGLEITNER:

Лично
Вашият консултант по лична хигиена 
ще отговори на Вашите индивидуални 
нужди
Експертно обучен персонал
На място във Вашия обект

Правилна употреба на продуктите HAGLEITNER
Гарантира висока сигурност при прилагането им

Изпълнение на насоките на НАССР 
Добре подготвени за преглед
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За повече информация 
сканирайте този QR код:

6 7

midi ролка H2 6R

хартия за почистване 
TOP B2 XL

Държач за индустриална 
хартия COVER

Държач за wischPERFEKT

MIDI дозатор

kухненска ролка wisch- 
PERFEKT H3 

кърпа за съдове

гъба ЕСО

ролка гъбеста кърпа  
розово

ролка гъбеста кърпа  
синьо 

гъба-благородна стомана

safetyWIPES зелена

гъба за съдове зелена

Добра хигиенна практика по отношение на 
HACCP, извършвана от дипломиран специалист
Арт. № 460120010000

• Обучение по хигиена по смисъла на НАССР
• Основи на HACCP
• Лична хигиена
• Включително сертификат за обучение на участниците
• Извършен от дипломиран хигиенен специалист
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www.hagleitner.com

Cjelokupni katalog je važeći za poslovnu godinu 2019/20 i ukida sve dosadašnje cjelokupne kataloge.  
Gramatičke i tiskovne greške pridržane.
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HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA d.o.o. 
10450 Jastrebarsko, Cvetković 85 a

   Jastrebarsko 
Tel: +385 (0)1 6272619, Fax: +385 (0)1 6272794 
E-Mail: jastrebarsko@hagleitner.hr

  Zadar  
Tel: +385 (0)23 220356, Fax: +385 (0)23 220708 
E-Mail: zadar@hagleitner.hr

www.hagleitner.com

ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД 
1592 София, бул. Христофор Колумб 70

  СОФИЯ 
Телефон +359 (0)2 963 29 01, Факс +359 (0)2 963 05 86 
sofia@hagleitner.bg

 ВАРНА 
 Телефон +359 (0)52 60 22 82, Факс +359 (0)52 60 22 82 
 varna@hagleitner.bg

Този общ каталог е валиден за търговска година 2019 и замества всички досегашни общи каталози. Фирмата не носи 
отговорност за допуснати печатни грешки. 
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