
IGIENA bucătăriei 
   Totul dintr-o singură sursă.
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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

Concept,  
dezvoltare și  

producție proprie  
în Zell am See

De peste 
45 de ani 
pe piaţă

177 de distribuitori 
în 

63 ţări

Cu gândul la  
oameni și mediu înconjurător

Cifră de afaceri de peste  
€ 120 milioane

Peste 
950 de angajați

27 Service Center 
în 

12 ţări

Bucurați-vă de HAGLEITNER.
Pe formularele noastre pretipărite 
găsiți și coduri de bare și QR. Trebuie 
doar să le scanați - și deja aveți toate 
documentele și imaginile video ale 
produselor pe ecran.

Totul rapid la îndemână.
Aveți nevoie de o fișă tehnică sau 
alte informații despre produs? Atunci 
nu trebuie decât să scanați codul de 
bare sau QR cu aplicația scanME 
HAGLEITNER de pe produsul respec-
tiv - și aveți deja totul la îndemână. 

Direct la download
Scanați codul QR de dedesubt și ajungeți 

direct la opțiunea pentru download a 
aplicației HAGLEITNER.

HAGLEITNER IGIENA bucătăriei  
Totul dintr-o singură sursă.

Cuvânt înainte 
Ingrediente igienă.

Igiena trece prin stomac. Cine gătește știe acest lucru din experiență. Nu doar in-
gredientele asigură calitatea mâncării. Fiecare componentă e importantă: originea, 
calitatea - aspectul. Deoarece mâncăm și cu ochii.
Așadar, ce este igiena bucătăriei? Siguranța juridică? Aceasta este o bază - inevitabilă. 
Ne ocupăm de aceasta împreună cu dvs. Însă igiena bucătăriei poate mai mult. Chiar 
și materia primă decide. Cu HAGLEITNER nu aveți probleme - spre binele sănătății 
noastre. Tot ce intră în contact cu alimentele trebuie să fie igienic, sănătos cum de 
asemenea apa cu detergent pentru spălare de la HAGLEITNER.
Apropo apă de spălare: Cunoașteți vorba ”Totul curge”? Un filosof a spus-o; se nu-
mea Heraclit și a trăit acum 2500 de ani. De ce menționez aici acest citat? Simplu: 
Pentru că și în spălătoria de vase și pahare ”toate curg” - 24 de ore pe zi cu rezultate 
strălucitoare pentru veselă și pahare, fără probleme; 7 zile pe săptămână lucios; fără 
defecțiuni 365 de zile pe an.
Cum vă place această imagine? Spiritul nostru inovativ a lucrat - integral 4PLUS a 
apărut: un sistem de dozare - atât de inteligent încât dispar toate grijile. Un aport 
esențial aici îl aduce aplicația pentru smartphone, pentru că am integrat spălătoria de 
vase și pahare în aceasta.
Inovație, utilitate și gust: Cu aceste ingrediente se gătește bine. De aceea acestea 
sunt și ingredientele igienei de la HAGLEITNER. Vi s-a făcut poftă 

nachhaltig vorausdenken

Al dvs. 

Hans Georg Hagleitner

Prin conceptul green efficiency, HAGLEITNER s-a asigurat că toate produsele chi-
mice de dozare din igiena bucătăriilor și a rufelor nu conțin NTA, EDTA și fosfați.  Am 
înlocuit aceste materii prime cu alternative sigure și care protejează mediul. Un pas, 
care este deschizător de drumuri pentru întreaga ramură a acestei industrii.

Emblema austriacă de mediu și emblema 
Ecolabel a UE sunt mărci calitative necon-
testate pentru produse ecologice adaptate 
extrem de bine scopului lor de utilizare. 

Adecvat pentru contactul direct cu  
alimentele.

La mănuși, simbolul calității ISEGA 
garantează o utilizare fără riscuri în domeniul 
alimentar.

Regulamentul european privind produ-
sele biocide asigură un nivel ridicat de 
protecție pentru mediul înconjurător și pentru 
sănătatea publică. 

 
Distins.
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Mașini de spălat vase și prepararea apei

Pagina 4

IGIENA bucătăriei  
                       O tură prin bucătărie.
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IGIENA bucătăriei  
     Mașini de spălat vase hagomat - 

Eficiență în inox.

IGIENA bucătăriei  
waterSOFT - desalinizare parțială și totală pentru 
cea mai bună apă de spălare.

Cu seria hagomat, HAGLEITNER a dezvoltat șase mașini de spălat vase diferite, care acoperă o 
multitudine de variante de utilizare, venind în întâmpinarea cerințelor ridicate în privința mașinilor 

de spălat vase industriale.

Secretul unei spălări impecabile stă în îmbinarea perfectă a mașinii, apei și dozarea 
optimă a produselor chimice. Cu hagomat waterSOFT obțineți apă de spălare perfectă 
pentru o veselă lucioasă și strălucitoare.

Avantajele dvs. cu mașinile de spălat vase hagomat: Avantajele dvs. cu desalinizarea waterSOFT:

Totul dintr-o singură sursă 
o persoană de contact pentru 
spălătoria de vase și pahare

Protecție pentru mașină
pentru o durata de viață crescută

Tehnologii moderne
asigură o precizie mare la dozare și 
rezultate optime la spălare

Rezultate de spălare cu luciu 
fără efort
paharele și tacâmurile strălucesc 
fără un efort suplimentar

Materiale robuste
pentru o durata de viață crescută a 
mașinii

Economisește energie și apă 
pentru 
o utilizare optimă a resurselor

Cartuș de mici dimensiuni
pentru o desalinizare eficientă

Rezultate perfecte 
veselă strălucitoare și lucioasă  
pentru pretenții sporite

Pentru informații suplimentare și 
accesoriile hagomat scanați 
acest cod QR.

Mașină de spălat vase

• Reduce conținutul de calcar și de sare din apă
• Ideal pentru pahare, tacâmuri și veselă închisă la culoare
• Rezultatele sunt bune fără lustruire
• Capacitate la o duritate carbonatată de 8 ° dH: 10.000 litri

Dimensiuni: Î × L: 52,6 x 17,6 cm (inklusiv hagomat waterSOFT FILTER) 

Cod art. 4700501000  
Cod art. 4700600500

• Calcarul și sarea sunt îndepărtate complet din apă
• Nu lasă murdărie
• Perfect pentru vase, tacâmuri și pahare - fără lustruire
• Capacitate cu o duritate totală de 8 ° dH: 5000 litri

Dimensiuni: Î × L: 52,6 x 17,6 cm (inklusiv hagomat waterSOFT FILTER)  

• Grilaj uscător din PE pentru vase și pahare

Cod art. 4700600400

Cod art. 4450500200

Service-ul nostru  pentru dvs.
 Inspectare și evaluare în locația dvs. de către        consilierii de igienă Adecvat În funcție de nevoile dvs., vă consiliem în 

       alegerea produselor corecte Montare, instalare și întreținere de către tehnicieni 
       HAGLEITNER competenți Instruirea individuală a angajaților dvs. din         spălătoria de vase și pahare de către consilierii de 

       igienă

LISTĂ DE VERIFICĂRI
Pentru a se asigura rezultate de spălare perfecte este nevoie de:
 Mașina de spălat vase corectă (volum rezervor, 
      dimensiune coș, putere de spălare,...) Tehnică funcțională (brațe de spălare, presiune 
       apă,...)
 O calitate a apei adecvată obiectelor de spălat 
      (duritate apă)
 O persoană de contact pentru toate chestiunile 
      legate de mașina de spălătoria de vase și        pahare
 Tehnică de dozare cu detergent și substanță       pentru uscare și luciu de la HAGLEITNER

Î × L × A  71 x 46,5 x 55 cm

Mașină de spălat oale 

Cod art. 4700500800
Î × L × A  193 x 146,5 x 85 cm

Mașină de spălat vase cu capotă, 
cu recuperare de căldură

Cod art. 4700501300
Î × L × A  226,4 x 72,1 x 83,4 cm

Mașină de spălat vase

Cod art. 4700501100 
Î × L × A  82 x 60 x 60 cm

Mașină de spălat vase cu 
capotă XL

Cod art. 4700501400
Î × L × A  156,6 x 78,8 x 83,5 cm

Mașină de spălat vase cu 
capotă

Cod art. 4700501200
Î × L × A  156,5 x 72,1 x 83,6 cm

grătar picurare
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IGIENA bucătăriei  
Spălătorie vase și pahare de la HAGLEITNER.

Avantajele dvs. cu integral 4PLUS:

Aparate de dozare integral - pentru rezultate curate:

La alegerea sistemului corect și a produselor corecte, în calitate de client HAGLEITNER vă puteți baza pe 
o asistență profesională. Soluțiile noastre sunt la fel de individuale ca și nevoile dvs. Cu integral,  

HAGLEITNER oferă sistemul corect pentru fiecare cerință.

Fără bariere lingvistice
În loc de text, pictogramele se 
aprind și vă arată

Siguranță 
integral 4PLUS face imposibilă con-
fuzia produsului - folosind tehnologia 
RFID

Eficient 
4 kg de curățare oferă până la 
1.500 de coșuri curate - datorită 
unei formule brevetate

Niciodată gol 
Un rezervor da autonomie

Foarte concentrat 
Mai puțină greutate, mai puțin efort - 
mai mult spațiu, mai multă libertate

Măsurate corect 
Agentul de curățare și apa se 
completează în mod inovativ unul 
cu altul

Simplu 
Doar un produs de curățare pentru 
veselă și pahare

Proactiv 
Aplicația HAGLEITNER oferă 
siguranță veselei fără griji

Flexibil 
Montaj pe perete sau sub masă

 SET integral 4PLUS POWER

Cod art. 4220901570

 SET integral 4PLUS POWER WALL

Cod art. 4220901770

 SET integral 4PLUS BRITE  WALL

Cod art. 4220901670

 SET integral 4PLUS BRITE

Cod art. 4220901770

integral 4PLUS DISPLAY
Cod art. 4220901170

• Fii atent la distanța dintre sistem si locul de amplasare  
a display-ului, chiar și atunci când sistemul Integral 
4PLUS este instalat sub masă

• Transmisie de date fără fir - Display-ul poate fi instalat 
oriunde este loc pentru el, ținând  
cont de o distanță adecvată.

Curate, fără griji
Aplicația avertizează înainte ca să se întâmple ceva.

Gata pentru utilizare 
Există întreținere? Jurnale 
de aplicații.

Întrebări despre spălare?  
Aplicația vă oferă informații.

Îndepărtare probleme mici 
Nu sunteți mulțumit de rezultat? Aplicația are informația dorită.

Control complet  
Câte spalări sunt? Cât de 
multe?

Informat la timp 
Curățarea este existentă? Sau 
desalinizarea?

Tehnica de dozare pentru mașinile de  
spălat industriale

Concentrat  
puternic lichid

Tehnologii  
noi

• Set de substanțe de uscare și luciu pentru 
montarea pe perete

• Set de detergent pentru montarea pe 
perete

• Aparat de dozare inteligent controlat printr-o aplicație 
pentru mașini de spălat cu capotă, pentru oale, veselă 
sau pahare, cu montare sub masă

• Set de substanțe de uscare și luciu pentru montarea pe 
podea

• integral 4PLUS dozează substanțe de uscare și luciu 
pentru lichizi din linia ecosol BRITE

• Aparat de dozare inteligent controlat printr-o aplicație 
pentru mașini de spălat cu capotă, pentru oale, veselă 
sau pahare, cu montare sub masă

• Set de detergent pentru montarea pe podea
• integral 4PLUS dozează detergenții puternic concentrați 

lichizi din linia ecosol POWER

Service-ul nostru  pentru dvs.
 Creșterea situației efective prin consilierii dvs. de        igienă
 Analiza costurilor de spălare pe baza datelor        colectate
 Consiliere individuală și selectarea produselor Montarea și instalarea de către tehnicieni         HAGLEITNER competenți Instruirea angajaților dvs. din spălătoria de vase și 

       pahare de către consilierii de igienă

LISTĂ DE VERIFICĂRI
Pentru a se asigura rezultate de spălare perfecte este 
nevoie de:
 Detergentul și substanța de uscare și luciu        corectă adaptate obiectelor de spălat O dozare precisă și constantă a substanțelor        chimice
 Întreținere proactivă pentru proceduri fără        probleme
   Produse sigure pentru angajații dvs Garanția spălării la costuri perfecte

6 7



2 2

IGIENA bucătăriei  
Spălătorie vase și pahare de la HAGLEITNER.
Detergenți și substanțe de uscare și luciu ecosol

Dezinfectare

Curățarea manuală a veselei

Cod art. 4220101119 

• Detergent lichid 
• Pentru integral 4PRO / integral 

4PLUS

Cod art. 4220100619

• Detergent solid
• Pentru integral COMPACT

Cod art. 4220101219

• Detergent lichid 
• Pentru integral 4PRO / integral 

4PLUS

Cod art. 4220101319

• Detergent lichid 
• Pentru integral 4PRO / integral 

4PLUS

Cod art. 4220100119

• Detergent solid
• Pentru integral COMPACT

Cod art. 4220100519

• Detergent solid
• Pentru integral COMPACT

Lichid, foarte concentrat pentru curățare COMPACT 

Agenţi de clătire ecosol COMPACT

Solid foarte concentrat pentru curățare COMPACT

Cod art. 4220101019

• Detergent solid puternic cu efect 
dezinfectant

• pentru integral COMPACT

Cod art. 4210301111

• Dezinfectant pe bază de oxigen activ

ecosol POWDER

Cod art. 4210400438

• Detergent sub formă de praf pentru 
toate mașinile de spălat vase și 
pahare

• Praf de curățat pentru decapat
• Pentru veselă cu depuneri

Cod art. 4220200319

• Agent de clătire
• Pentru integral 4PLUS / integral 

FLUID

Cod art. 4220200419

• Agent de clătire
• Pentru integral 4PLUS / integral 

FLUID

De cele mai multe ori, în multe domenii, produsele tradiționale de 
curățare și temperaturile ridicate de la spălarea veselei nu sunt 
suficiente pentru a obține o veselă perfect curată. Cu ecosol 
CLEAN DES și ecosol ECO DES, HAGLEITNER a dezvoltat două 
produse pentru dezinfectarea vaselor, care vin în întâmpinarea 
celor mai înalte cerințe.

Pentru nevoi individualizate, HAGLEITNER oferă și detergent sub 
formă de praf pentru dozarea manuală în mașinile de spălat vase.

Avantajele dvs. cu aparatele de dozat integral:

Asigurarea calităţii în bucătărie

IGIENA bucătăriei  
Spălătorie vase și pahare de la HAGLEITNER.

Dispenserele inteligente integral COMPACT și integral 4PRO permit o înregistrare detaliată a datelor funcționale, cum ar fi temperatura de spălare 
și clătire. Acest lucru ajută la respectarea directivelor HACCP și la documentarea parametrilor relevanți.

Cod art. 4910500400

Cod art. 4220902270

• Aparat de dozare controlat computerizat 
pentru mașinile de spălat vase industriale

• Dozează detergenți puternic concentrați 
din linia ecosol POWER

• Pentru mașinile de spălat cu bandă de 
transport, cele cu capotă și cele pentru 
oale împreună cu supravegherea tempe-
raturii

• Spălarea și monitorizarea temperaturii de 
clătire conform HACCP cu ajutorul sondei 
inductive

• Inclusiv accesul la software-ul  
HAGLEITNER COMMUNICATION light

Cod art. 4220902170

• Aparat de dozare controlat computerizat 
pentru mașinile de spălat vase industriale

• Dozează detergenții solizi din linia ecosol 
CLEAN 

• Pentru mașini de spălat cu bandă de 
transport, cele cu capotă și cele pentru 
oale

• Împreună cu supravegherea temperaturii 
și dezinfectantul ecosol CLEAN DES

Adecvat pentru mașinile cu bandă de 
transport

Supravegherea temperaturii de spălare și clătire 

Cod art. 4700203170

• Aparat de dozare controlat computerizat 
pentru mașinile de spălat vase industriale

• integral FLUID se utilizează în combinație 
cu integral 4PRO sau integral COMPACT

• Pentru dozarea substanțelor de uscare și 
luciu puternic concentrate din linia ecosol 
BRITE și componentele auxiliare

Monitorizarea temperaturii

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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IGIENA bucătăriei 
    Igiena personală în bucătărie.

IGIENA bucătăriei 
Igiena personală în bucătărie.

Chiuvetă pentru spălare mâini cu XIBU

XIBU XL senseFLUID

XIBU senseTAP - robinete fără atingere

Conform directivelor HACCP, fiecare bucătărie trebuie să fie dotată cu o chiuvetă de spălat mâinile cu apă caldă. Această chiuvetă trebuie dotată 
cu un robinet care să permită utilizarea apei în mod igienic (de ex. robinet fără atingere). În plus, este necesar săpun lichid, dezinfectant pentru 
mâini și șervețele de hârtie în dispensere adecvate. Pentru utilizarea șervețelelor de hârtie se vor asigura recipiente destinate exclusiv acestui lucru. 
HAGLEITNER oferă totul dintr-o singură sursă și are așadar soluțiile corecte chiar și pentru chiuveta de spălat mâinile, care corespunde directive-
lor.

XIBU XL senseFLUID white

Cod art. 4110301070 

• Dispenser fără atingere pentru bucătăria dvs.
• Cantitate reglabilă a porţiei

Pentru furnizarea produselor de protecție a pielii, de curățare a pielii, de îngrijire a pielii sau a dezinfectanților la chiuveta din bucătărie,  
HAGLEITNER recomandă dispenserul fără atingere și etanș la apă XIBU XL senseFLUID.

HAGLEITNER recomandă: Rezerve

Igienic
Evitarea răspândirii germenilor prin  
tehnologia sense

Variantă flexibilă
Cu baterie sau de la rețea

Cod art. 4110201050 

• Dispenser săpun spumă cu senzor
• Cantitate reglabilă a porţiei

Cod art. 4110201150 

• Dispenser de hârtie prosop fără atin-
gere, sistem cu 2 role

• Debitare automată a hârtiei, la lungi-
me optimă, presetată

Cod art. 4110901000 

• Hârtie premium albastră în 2 
straturi

• Pentru uscarea ideală a mâinilor în 
domeniul alimentar

Linia de dispensere XIBU

Pentru zona vestiarelor și a grupurilor sanitare ale angajatelor și angajaților din bucătărie, HAGLEITNER oferă din nou o soluție sistemică 
cu linia de dispensere XIBU. Ca și în bucătărie, directivele HACCP trebuie respectate și în zonele personale.

Avantajele dvs. cu XIBU și senseTAP:
Confortabil & practic
Apă, săpun, prosop oricând doriți

Consiliere corectă
completarea perfectă pentru 
nevoile dvs.

Cod art. 4110705403 

• Săpun de mâini luxurios, foarte 
nutritiv

• Adecvat în special pentru piele 
sensibilă și uscată

Planul de protecție a pielii- 
Toate informațiile dintr-o privire
Expertul dvs. HAGLEITNER creează împreună cu dvs. un plan de protecție a pielii pentru compania dvs. În cadrul acestuia, sunt definite produ-
sele care se folosesc și modul lor de utilizare. Rezervele utilizate în XIBU XL senseFLUID corespund regulilor privind Echipamentele Individuale de 
Protecție (EIP). Utilizarea protecției pentru piele și igiena mâinilor previn îmbolnăvirile profesionale ale pielii și contribuie la reducerea costurilor.

Cod art. 4110600250

• Dispenser, cu senzor, pentru soluţie 
dezinfectantă

Cod art. 4110705804

• Dezinfectant pentru mâini

HAGLEITNER recomandă: Rezerve

Cod art. 4110701339 

Cod art. 4110708639 

Cod art. 4110702901 

• Săpun vâscos, de calitate
• Pentru murdărie ușoară resp. medie
• Cantitate reglabilă a porţiei

• Dezinfectant pentru mâini
• Adecvat și în domeniul alimentar

• Cremă de mâini hidratantă

Cod art. 4130100463 Cod art. 4130101063  

Cod art. 4130101663  Cod art. 4130102263  

Cod art. 4130103465  Cod art. 4130102864
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grillBLITZ
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hygienicDES FORTE hygienic3000

4 4

IGIENA bucătăriei 
         Curățarea și dezinfectarea.

Plan de Curățenie și Dezinfecție pentru bucătăria dvs.

integral 2GO - cel mai precis dispozitiv de dozare din clasa sa!

Avantajele dvs. cu integral 2GO:

Cerințele privind curățenia și dezinfecția diferă de la un client la altul. Expertul dvs. HAGLEITNER stabilește așadar un plan de curățenie 
și dezinfecție individual pentru compania dvs. împreună cu dvs.

Cod art. 4410200719 Cod art. 4410300519 Cod art. 4410300419

Cod art. 4410100650

• Dozator electronic pentru concentratele integral 2GO
• Permite o dozare sigură și precisă
• Pentru realizarea unei soluții de curățare și dezinfecție gata de 

utilizat

• Degresant pentru bucătărie
• Optim pentru curățarea 

tuturor suprafețelor 
de bucătărie, de ex.: 
suprafețele de lucru, 
pardoseli

• Detergent puternic pentru 
piatră și faianță

• Specialistul alcalin cu efect 
la nivelul porilor pentru 
gresie de siguranță în Zona 
bucătăriei

• Dezinfectant neutru pentru 
suprafețe

• Universal utilizabil în  
prelucrarea alimentelor și în 
domeniul HORECA

IGIENA bucătăriei 
Curățarea și dezinfectarea.

Detergent bucătărie

Dezinfecția suprafețelor

Răspândirea și înmulțirea agenților patogeni reprezintă așadar un mare pericol. Dacă bacteriile și virusurile se 
răspândesc fără control, pot apărea urmări grave pentru compania și pentru clienții dvs. HAGLEITNER are produsele 
corecte pentru dezinfecție și se ocupă de securitatea dvs. Produsele noastre de dezinfecție îndeplinesc cerințele din 
Directiva pentru Biocide 528/2012, cunoscută și ca Directiva Biocide, corespunzând astfel celor mai noi standarde. 

Sigur
Confundarea produselor exclusă

Dozare exactă 
Supradozare exclusă

Economicos 
detergent puternic concentrat și cantitate de 
dozare reglabilă

Manipulare facilă
nivel ridicat de siguranță pentru dvs. și  
angajații dvs.

Cod art. 4460100808 Cod art. 4460100411

• Dezinfectant gata preparat pe bază de 
alcool pentru toate suprafeţele rezistente 
la alcool

• Pentru dezinfectarea rapidă chiar și în 
timpul lucrului

• Nu lasă reziduri, nu este necesară clătirea 
cu apă

Cod art. 4450702300

• Stația de dozare diluează, aplică, 
detergenții și dezinfectanții, iar suprafețele 
tratate, pot fi limpezite cu apă

• Alimentare din canistră de 10 kg și racord 
apă

• Furtun de 15 m și pistol de pulverizat  
reglabil incluse

• Concentrat pentru curăţarea și dezinfecta-
rea suprafeţelor de orice fel

• Fără miros și fără adaos de parfum, de 
aceea este optim pentru utilizarea în 
domeniul alimentar - în domeniul alimentar 
clătiți cu apă

• Pentru dozare facilă recomandăm staţia 
noastră easy2MIX

Întreaga gamă de produse de 
curățenie o găsiți aici:

Cod art. 4210100208

Cod art. 4210100608 

Cod art. 4210101208 

Cod art. 4210100708

• Degresant extrem de eficient
• Utilizabil pe toate suprafețele lavabile

• Detergent sub formă de gel cu efect op-
tim, pentru curăţat plita și grătarul

• Îndepărtează murdăria arsă de pe plăcile 
de grătar, cuptor și plită

• Detergent manual cu efect dezodorizant
• Pentru curățarea manuală a veselei și a 

paharelor, precum și pentru curățarea 
suprafețelor înainte de dezinfectare

• Soluţie de calitate superioară pentru 
suprafeţe inox

• Lasă în urmă un aspect strălucitor și 
îngrijit

easy2MIX Dosierstation

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
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Service-ul nostru pentru dvs.
 Consiliere la alegerea produsului corect,              adaptat nevoilor dvs. Configurarea unui plan de curățenie și               dezinfecție împreună cu dvs. Instruire produs
 Instruire amidon

LISTĂ DE VERIFICĂRI
Pentru a se asigura rezultate de curățenie perfecte 
este nevoie de:
 Produsele corecte adaptate nevoilor dvs. Soluții sigure pentru dvs. și angajații dvs. Produse cu efect unic. Produse de dezinfecție înregistrate ca biocide 

pentru o bucătărie igienică

IGIENA bucătăriei 
    Curățarea și dezinfectarea.

Cod art. 4210200608

• Decalcifiant lichid, cu efect rapid
• Îndepărtează calcarul din mașinile de spălat vase și rufe

Cod art. 4431203000

Cod art. 4431203100

• Găleată reîncărcabilă pentru servirea practică a șerveţelelor 
umede hup

• Suport cromat pentru montarea igienică, cu economie de 
spaţiu, a cutiei hup BOX pe perete

Cod art. 4450301400

• Șervețele umede, foarte rezistente, puternic dezinfectante

Cod art. 4210200211

• Detergent lichid, cu efect rapid pentru curățarea veselei și 
îndepărtarea depunerilor de amidon și albumină

• Conferă veselei un aspect nou, lucios

Cod art. 4210200722

• Praf de curățare cu putere mare de acțiune
• utilizat la mașinile profesionale de spălat vase – care 

îndepărtează crustele de amidon și alte reziduri depuse pe 
vase

IGIENA bucătăriei 
Ajutorul în bucătărie pentru toate nevoile.

HAGLEITNER se străduiește în permanență să ofere o soluție completă pentru bucătăriile clienților săi. Pentru că 
la HAGLEITNER se poate oferi totul dintr-o singură sursă, există produsele suplimentare adecvate pentru fiecare 
bucătărie. De la bureți, prosoape și până la mături și perii, puteți comanda totul direct la consilierul dvs. de igienă  
HAGLEITNER. Angajatul nostru vă sfătuiește cu plăcere cu privire la alegerea produsului corect.

Cod art. 4451000700

Cod art. 4430700300 Cod art. 4430700400

Cod art. 4430700600 Cod art. 4430700800

Cod art. 4430700900

Cod art. 4451001300

• Mănușă din nitril, extrem de subţire, 
foarte elasticä și confortabilă

• Adecvat pentru toate aplicațiile supuse 
standardelor HACCP

• Mătură universală, netedă, cu bară 
telescopică

• Poate fi utilizată și ca mătură de mână 
în bucătării

• Teu cu perie foarte tare pentru o muncă 
fără efort

• Cauciucul alb îndepărtează repede și 
eficient apa și urmele de detergent, fără 
a lăsa dungi de cauciuc pe podea

• Șină de aluminiu cu 3 suporturi pentru cozi
• Optim pentru suspendarea aparatelor 

ude, pentru a se usca

• Coadă din aluminiu, anodizată, foarte rezistentă
• Mulțumită piuliței, fixează în siguranță orice 

mătură

• Mănușă elegantă din nitril, cu capaci-
tate extraordinară de întindere, pentru 
confort plăcut la purtare

• Adecvat pentru toate aplicațiile supuse 
standardelor HACCP

Mănuși de protecţie BRILLANT

Perii profesionale pentru igiena pardoselei

Soluții dezinfectante gata de utilizat

Produse de întreținere pentru bucătărie

hup DISINFECT

hup suport perete

mătură multifuncţională
perie igienică pentru frecat  
podele

ajutor pentru îndepărtare apă
suport bară pentru  
instrumente

mâner sistem
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IGIENA bucătăriei 
    Ajutorul în bucătărie pentru toate nevoile.

Micul ajutor în bucătărie

Hârtie de curățat pentru 
bucătărie

Cod art. 4450300300

Cod art. 4450401000

Cod art. 4450400100

Cod art. 4450301100

Cod art. 4450400200

• Prosop pentru vase absorbant
• Lavabil în mașina de spălat până la 

90°C (HAGLEITNER recomandă: 
havon PERFECT)

• Lavete care nu lasă scame, puternic 
absorbante

• 100% biodegradabile

• Șerveţele-burete lavabile, absorbante 
• Lăţime 126 cm

Cod art. 4450400700
• Burete ușor de mânuit, din sârmă de 

inox subţire, inoxidabil

• Lavete moi și fără scame realizate din 
microfibră

• Lavabilă în mașina de spălat până la 
95°C (HAGLEITNER recomandă: havon 
PERFECT)

• Șerveţele-burete lavabile, absorbante 
• Lăţime 126 cm

Cod art. 4450401300

• Pentru zona bucătăriei

În directivele HACCP se indică în mod clar 
pentru uscarea mâinilor angajaților și pentru 
uscarea suprafețelor să se folosească prosoape 
de unică folosință. HAGLEITNER recomandă 
pentru bucătărie:

Cod art. 4120201500

• Hârtie albă, cu 2 straturi din 100% 
celuloză

• Extrem de absorbantă, rezistentă la 
rupere când este udă, pentru utiliza-
rea în domeniul HORECA

Cod art. 4450502000

• Rolă de bucătărie extrem de 
absorbantă, albă, cu 3 straturi

Cod art. 4120502300

• Hârtie de celuloză albastră
• Datorită culorii albastre poate fi 

recunoscută și când este udă

Cod art. 4120300900

• Derulator universal cu protecție  
împotriva stropirii cu apă

Cod art. 4120300700

• Dispenser practic, din plastic rezistent, 
pentru hârtia rolă prosop

Cod art. 4450502100

• Suport pentru montajul pe perete al rolei 
de bucătărie wischPERFEKT H3

IGIENA bucătăriei 
Service și instruire.

Service-ul este unul dintre marile avantaje la HAGLEITNER. Vă sprijinim și vă consiliem chiar și după vânzare, pentru a fi 
complet asigurați. De aceea HAGLEITNER vă oferă și în domeniul igienei bucătăriei nenumărate instruiri.

Instruirea despre produse în bucătărie

Cod art. 460120040000

• Inspectarea și evaluarea la locul de muncă
• Selectarea produselor corecte
• Realizarea unui plan de curățenie și dezinfectare
• Instruirea despre produse pe baza planului R&D 
• (de ex. curățarea pardoselei, dozarea,...)
• Fișe tehnice de siguranță ce pot fi descărcate
• Consilierea în spălătoria de vase și pahare 

O bună practică în igienă în sensul HACCP

Cod art. 460120020000

Instruire în igienă în sensul HACCP:
• Principiile HACCP
• Igiena personală
• Incl. certificat de instruire pentru participanți

O bună practică în igienă în sensul HACCP 
efectuată de specialiști licențiați în igienă

Cod art. 460120010000

Instruire în igienă în sensul HACCP:
• Principiile HACCP
• Igiena personală
• Incl. certificat de instruire pentru participanți
• Efectuat de specialiști licențiați în igienă

Instruire amidon (o singură dată)

Cod art. 460120050000

• Determinarea dozării principale și a dozării ulterioare
• Instruire: Utilizarea ecosol INTENSE POWDER
• Incl. certificat de instruire pentru participanți

Tratare amidon

Cod art. 460120060000

• Determinarea dozării principale și a dozării ulterioare
• Tratarea ecosol INTENSE POWDER împreună cu clientul 

(primele 10 coșuri)

Avantajele dvs. prin instruirile HAGLEITNER:

Personal
Consilierul dvs. de igienă personal se ocupă 
de nevoile dvs. individuale

Personal instruit de experți 
în locația dvs.

Utilizarea corectă a produselor  
HAGLEITNER
garantează o siguranță crescută la utilizare

Respectarea directivelor HACCP 
perfect înarmat pentru controale

Pentru informații suplimentare 
scanați acest cod QR:
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role midi H2 6R

hârtie curăţare  
TOP B2 XLDispozitiv de derulare COVER

suport wischPERFEKT

MIDI dispenser

rolă bucătărie  
wischPERFEKT H3   

geschirrTUCH

lavetă buretoasă ECO

lavetă rolă roz

burete inox

safetyWIPES galben

lavetă rolă albastru

burete de spălare verde
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