
HYGIENA kuchyne
      Všetko z jednej ruky.
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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

Vlastná koncepcia, 
vývoj a výroba 
v Zell am See

Viac ako 
45 rokov 
na trhu

177 zmluvných predajcov 
v 

63 krajinách

V centre pozornosti 
človek a životné prostredie

Obrat vyše 
120 milióna Eur

Viac ako 
950 zamestnancov

27 servisných centier 
v 

12 krajinách

Zažite výhody HAGLEITNER.
V našich tlačených materiáloch nájde-
te aj čiarové kódy a QR kódy. Jedno-
ducho ich naskenujte – a už máte na 
displeji všetky podklady a videá, ktoré 
sú k danému výrobku k dispozícii.

Všetko rýchlo po ruke.
Potrebujete kartu bezpečnostných 
údajov alebo ďalšie informácie 
o výrobku? Pomocou aplikácie 
HAGLEITNER scanME jednoducho 
naskenujte čiarový kód alebo QR kód 
na príslušnom výrobku – a už máte 
všetko po ruke. 

HAGLEITNER HYGIENA  kuchyne 
Všetko z jednej ruky.

Vás 

Hans Georg Hagleitner

Vďaka koncepcii ekologickej účinnosti spoločnosť HAGLEITNER zabezpečuje, aby 
všetky dávkované chemické produkty pre oblasť hygieny kuchýň a bielizne boli vy-
robené bez obsahu NTA, EDTA a fosfátov. Tieto zložky sme nahradili neškodnými 
alternatívami – je to požiadavka, ktorá udáva smer celému odvetviu.

Rakúske ekologické označenie a EU-Eco-
label sú nesporne značky kvality pre eko-
logické produkty najvyššej zákazníckej 
upotrebiteľnosti. 

Vhodné pre priamy kontakt s potravinami.

Pri rukaviciach to zaručuje značka kvality 
ISEGA pre bezrizikové použitie v potravinárs-
kom priemysle.

Európske nariadenie o biocídnych výrobkoch 
zabezpečuje vysokú úroveň ochrany zdravia 
človeka a životného prostredia. 

Predslov
Hygienické prílohy.

 
Výborne.

Hygiena ide cez žalúdok.  Ten kto varí, to pozná z vlastnej skúsenosti. Kvalitu jedla 
neovplyvňujú len suroviny. Samozrejme je dôležitá kvalita a pôvod surovín, a v nepos-
lednom rade aj to ako jedlo vypadá. Platí pravidlo že jeme očami. 
Čo tvorí vlastne hygienu kuchyne? Hygienické predpisy? Áno je to základ ale mi Vám 
ukážeme viac, spolu to zvládneme. HAGLEITNER Vás zbaví starostí v oblasti hygieny, 
tým sa dostane zdravie vašich klientov a zamestnancov do popredia. Platí pravidlo, že 
to čo sa potravín dotkne musí byť hygienicky čisté, jednoducho opláchnuté „ vodou 
od Hagleitner“.
Mimochodom, spomenul som vodu na oplachovanie.  Poznáte citát „ všetko tečie “
Je to citát gréckeho filozofa, ktorý žil pred 2500 rokmi. Prečo som spomenul jeho 
citát? 
Pretože aj v kuchynskej oblasti musí všetko tiecť, fungovať,  24 hodín za deň, 7 dní v 
týždni, 365 dní v roku a to všetko s trblietavými výsledkami. 
Ako sa Vám páči táto predstava. Náš inovatívny duch to pre Vás zabezpečil – vymys-
leli sme Integral 4 Plus, dávkovací systém, ktorý Vás zbaví všetkých starostí. Máte k 
dispozícii aplikáciu k Smartphone, do ktorej sme zabalili celú kuchyňu. Inovácie pre 
Váš prospech a chuť tvoriť inovácie pre Vás, sú tie pravé ingrediencie, z ktorých pre 
Vás varíme.  Takto tvoríme HAGLEITNER hygienu pre Vás. Už ste na nás dostali chuť?

Prejsť na stiahnutie
Naskenujte nižšie uvedený QR kód a 

prejdite priamo na stránku s možnosťou 
stiahnutia aplikácie HAGLEITNER.

nachhaltig vorausdenken
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HYGIENA kuchyne 
                       Prehľad kuchyne.
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HYGIENA kuchyne 
     Umývačky riadu hagomat –   

oceľová účinnosť.

HYGIENA kuchyne 
waterSOFT – čiastočná alebo úplná demineralizácia 
pre najlepšiu vodu na umývanie riadu.

V rámci série hagomat vyvinula spoločnosť HAGLEITNER šesť rôznych umývačiek riadu, ktoré 
pokrývajú rozmanité možnosti použitia a spĺňajú vysoké požiadavky na priemyselné umývačky 

riadu.

Tajomstvo čisto umytého riadu a pohárov spočíva v perfektnom zosúladení stroja, vody 
a optimálne dávkovanej chemikálie. S hagomat waterSOFT získate perfektnú vodu na 
oplachovanie pre lesklý a žiarivý riad.

Výhody umývačiek riadu hagomat: Výhody demineralizácie waterSOFT:

Všetko z jednej ruky 
kontaktná osoba pre oblasť  
umývania riadu

Ochrana stroja
pre dlhú životnosť

Najmodernejšie technológie
starajú sa o vysokú presnosť 
dávkovania a optimálny výsledok 
umývania

Vynikajúci výsledok umývania 
bez polírovania
poháre a príbory sa lesknú bez 
ďalšej námahy

Odolné materiály
pre dlhú životnosť stroja

Úspora energie a šetrenie vodou 
pre optimálne využívanie zdrojov

Priestorovo úsporné náplne
pre efektívnu demineralizáciu

Dokonalý výsledok 
lesklý a žiarivý riad pre splnenie 
vysokých nárokov

Pre viac informácií a prehľad prís-
lušenstva hagomat naskenujte 
tento QR kód.

Umývačka na poháre

• Redukuje obsah vodného kameňa a minerálov vo vode
• Ideálna pre poháre, príbory a tmavý riad
• Vynikajúci výsledok umývania takmer bez polírovania
• Kapacita pri karbonátovej tvrdosti 8° dH: 10 000 litrov

Rozmery: V × Š: 52,6 x 17,6 cm (vrátane hagomat waterSOFT FILTER) 

Art.-č. 4700501000  
Art.-č. 4700600500

• Z vody sa úplne odstráni vodný kameň a minerály
• Žiadne usadeniny
• Perfektný pre riad, príbory a poháre – bez dodatočného  

polírovania
• Kapacita pri celkovej tvrdosti 8° dH: 5 000 litrov

Rozmery: V × Š: 52,6 x 17,6 cm (vrátane hagomat waterSOFT FILTER)  

• Mriežka na odkvapkávanie, umývateľná, z polyetylénu, pod 
poháre a riad

Art.-č. 4700600400

Art.-č. 4450500200

Naše služby pre Vás
 Prehliadka a vyhodnotenie situácie u Vás         poradcom pre hygienu Podľa vašich potrieb vám poradíme pri výbere        správneho výrobku Montáž, inštalácia a údržba kompetentným          aplikačným technikom spoločnosti HAGLEITNER Individuálne školenie Vašich zamestnancov v         prevádzke na umývanie riadu Vaším poradcom pre 

       hygienu

KONTROLNÝ ZOZNAM
Na dosiahnutie dokonalého výsledku umývania riadu potrebujete:
 správnu umývačku riadu (objem nádrže,       veľkosť koša, výkon oplachovania, ...) funkčnú techniku (umývacie ramená, tlak        vody, ...)
 kvalitu vody, ktorá je vhodná na umývanie       daných predmetov (tvrdosť vody) kontaktnú osobu pre všetky záležitosti v        kuchyni
 Dávkovacia technika s čistiacimi a leštiacimi       prostriedkami HAGLEITNER

V × Š × H  71 x 46,5 x 55 cm

Umývačka hrncov

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

Zdvihová umývačka riadu s  
rekuperáciou tepla

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

Podpultová umývačka riadu

Art.-č. 4700501100 
V × Š × H  82 x 60 x 60 cm

Zdvihová umývačka riadu XL

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

Zdvihová umývačka riadu

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

mriežka na odkvapkávanie
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HYGIENA kuchyne 
              Prevádzka na umývanie riadu od  

spoločnosti HAGLEITNER

Výhody integral 4PLUS:

Dávkovacie zariadenia integral – pre čistejší výsledok:

Ako zákazník spoločnosti HAGLEITNER, môžete pri výbere správneho systému a správnych výrobkov 
stavať na profesionálnej podpore. Naše riešenia sú také individuálne, ako vaše potreby. So systémom 
integral ponúka spoločnosť HAGLEITNER správne riešenie pre každú požiadavku.

Bez jazykových bariér
Namiesto textu sa rozsvietia  
piktogramy - samovysvetľujúce

Istota 
integral 4PLUS neumožňuje  
zámenu produktu - vďaka  
technológii RFID

Efektívny 
4 kg čističa prinesú až 1.500 
čistých košov - vďaka patentovanej 
receptúre

Nikdy prázdne 
Rezervná nádrž dáva autonómiu

Vysokokoncentrovaný 
Menšia hmotnosť, menej námahy - 
viac miesta, viac voľných priestorov

Správne meranie  
Čistiace prostriedky a voda sú  
navzájom inovatívne prispôsobené

Jednoduchý 
Iba jeden čistič: pre riad a pohárev

Proaktívny 
Aplikácia HAGLEITNER dáva istotu.  
Bezstarostný, čistý riad - bez  
prerušenia

Flexibilný 
Montáž na stenu alebo pod stôl

 SET integral 4PLUS POWER

Art.-č. 4220901570

 SET integral 4PLUS POWER WALL

Art.-č. 4220901770

 SET integral 4PLUS BRITE  WALL

Art.-č. 4220901670

 SET integral 4PLUS BRITE

Art.-č. 4220901770

integral 4PLUS DISPLAY
Art.-č. 4220901170

• Vždy máte prehľad - aj pri montáži pod stôl
• Bezkáblový prenos údajov - Displej je možné 

nainštalovať kdekoľvek

Bezstarostne - čisto
Aplikácia koná skôr, ako sa niečo stane.

Vždy nasadená 
Potrebné údržby?  
Aplikácia sa ozve.

Otázky k čistiacemu prostriedku? 
Slovný sprievodca poskytne tipy.

Malé problémy jednoducho odstránené  
Nespokojný s výsledkom? Aplikácia pozná radu.

Úplná kontrola 
Koľko sa umyje tu?  
Koľko tam?

Včas informovaný 
Blíži sa ku koncu množstvo čističa? 
Alebo množstvo demineralizácie?

Dávkovacia technika pre profesionálne  
umývačky riadu

Veľmi hustý tekutý  
koncentrát

Nové  
technológie

• Súprava leštiacich prostriedkov pre montáž na 
stenu

• Súprava čistiacich prostriedkov pre montáž na 
stenu

• Aplikáciou riadené inteligentné dávkovacie zariadenie 
pre zdvihové umývačky riadu, umývačky na hrnce, 
podpultové umývačky a umývačky pohárov

• Súprava leštiacich prostriedkov pre montáž na 
podlahu

• integral 4PLUS dávkuje veľmi koncentrovaný tekutý 
leštiacich prostriedkov radu ecosol BRITE

• Aplikáciou riadené inteligentné dávkovacie zariadenie 
pre zdvihové umývačky riadu, umývačky na hrnce, 
podpultové umývačky a umývačky pohárov

• Súprava čistiacich prostriedkov pre montáž na podlahu
• integral 4PLUS dávkuje veľmi koncentrovaný tekutý 

čistiaci prostriedok radu ecosol POWER

Naše služby pre Vás
 Zistenie aktuálnej situácie Vaším poradcom pre        hygienu
 Analýza nákladov na umývanie na základe zís       kaných údajov
 Individuálne poradenstvo a výber produktov Montáž a inštalácia kompetentným aplikačným        technikom spoločnosti HAGLEITNER Školenie Vašich zamestnancov v prevádzke na        umývanie riadu Vaším poradcom pre hygienu

KONTROLNÝ ZOZNAM
 
 správny čistiaci a leštiaci prostriedok        určené pre umývané predmety presné a konštantné dávkovanie chemikálií proaktívnu údržbu na zabezpečenie bezproblé      mových procesov   bezpečné produkty pre vašich zamestnancov garanciu umývania pri najvýhodnejších        nákladoch
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HYGIENA kuchyne 
Prevádzka na umývanie riadu od spoločnosti HAGLEITNER
Čistiace prostriedky a leštiace prostriedky ecosol

Dezinfekcia

Ručné umývanie riadu

Art.-č. 4220101119 

• Tekutý čistiaci prostriedok
• Pre integral 4PRO / integral 4PLUS

Art.-č. 4220100619

• Tuhý čistiaci prostriedok
• Pre integral COMPACT

Art.-č. 4220101219

• Tekutý čistiaci prostriedok
• Pre integral 4PRO / integral 4PLUS

Art.-č. 4220101319

• Tekutý čistiaci prostriedok
• Pre integral 4PRO / integral 4PLUS

Art.-č. 4220100119

• Tuhý čistiaci prostriedok
• Pre integral COMPACT

Art.-č. 4220100519

• Tuhý čistiaci prostriedok
• Pre integral COMPACT

Tekutý vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok COMPACT

ecosol COMPACT leštiaci prostriedok

Tuhý, vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok  
COMPACT

Art.-č. 4220101019

• Tuhý čistiaci prostriedok s 
dezinfekčným účinkom

• Pre integral COMPACT

Art.-č. 4210301111

• Dezinfekčný prostriedok na riad na 
báze kyslíka

ecosol POWDER

Art.-č. 4210400438

• Práškový čistiaci prostriedok pre 
všetky umývačky riadu a pohárov

• Namáčací čistiaci prostriedok na 
základné čistenie

• Pre riady s povlakom

Art.-č. 4220200319

• Leštiaci prostriedok
• Pre integral 4PLUS / integral FLUID

Art.-č. 4220200419

• Leštiaci prostriedok
• Pre integral 4PLUS / integral FLUID

Bežné čistiace prostriedky a teploty umývania riadov nie sú vo 
väčšine prípadov postačujúce na to, aby boli riady hygienicky 
čisté. V podobe ecosol CLEAN DES a ecosol ECO DES vyvinula 
spoločnosť HAGLEITNER dva výrobky na dezinfekciu riadu, ktoré 
spĺňajú najprísnejšie požiadavky.

Pre prípad individuálnych požiadaviek ponúka HAGLEITNER aj 
práškový čistiaci prostriedok pre strojné umývanie riadu.

Výhody dávkovacích zariadení integral:

Zabezpečenie kvality v kuchyni

HYGIENA kuchyne 
              Prevádzka na umývanie riadu od  

spoločnosti HAGLEITNER

Inteligentné dávkovače integral COMPACT a integral 4PRO umožňujú podrobné snímanie prevádzkových údajov, napr. teploty umývania a opla-
chovania. To pomáha dodržiavať smernice HACCP a dokumentovať príslušné parametre.

Art.-č. 4910500400

Art.-č. 4220902270

• Počítačom riadené dávkovacie zariadenie 
pre profesionálne umývačky riadu

• Dávkuje vysoko koncentrovaný čistiaci 
prostriedok radu ecosol POWER

• Pre pásové umývačky, pre zdvihové 
umývačky riadu a umývačky na hrnce v 
kombinácii so sledovaním teploty

• Sledovanie teploty umývania a oplachova-
nia na neustále zazna-menávanie teploty 
podľa HACCP pomocou indukčnej sondy 
hodnoty vodivosti

• Vrátane prístupu k softvéru HAGLEITNER 
COMMUNICATION light

Art.-č. 4220902170

• Počítačom riadené dávkovacie zariadenie 
pre profesionálne umývačky riadu

• Dávkuje čistiaci prostriedok na pevné 
materiály radu ecosol CLEAN 

• Pre pásové umývačky, pre zdvihové 
umývačky riadu a umývačky na hrnce 
v kombinácii so sledovaním teploty a 
dezinfekčným čistiacim prostriedkom 
ecosol CLEAN DES

Vhodný pre pásové umývačkySledovanie teploty umývania a oplachovania 

Art.-č. 4700203170

• Počítačom riadené dávkovacie zariadenie 
pre profesionálne umývačky riadu

• integral FLUID sa používa v kombinácii s 
integral 4PRO alebo integral COMPACT

• Na dávkovanie vysoko koncentrovaných 
leštiacich prostriedkov z radu ecosol BRI-
TE a prídavných komponentov

Sledovanie teploty

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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HYGIENA  kuchyne
         Osobná hygiena v kuchyni.

HYGIENA  kuchyne 
Osobná hygiena v kuchyni.

Miesto na umývanie rúk s XIBU

XIBU XL senseFLUID

XIBU senseTAP – bezdotykové vodovodné batérie

Podľa smerníc HACCP musí byť v každej kuchyni k dispozícii umývadlo s vlažnou vodou. Toto umývadlo musí byť vybavené armatúrou, ktorá 
umožní hygienicky dokonalý odber vody (napr. bezdotyková armatúra). Okrem toho musí byť k dispozícii tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok 
na ruky a papierové utierky vo vhodných dávkovačoch. Na likvidáciu papierových utierok musia byť k dispozícii nádoby, ktoré sú používané 
výlučne na tento účel. HAGLEITNER ponúka všetko z jednej ruky a preto má aj pre miesto na umývanie rúk správne riešenia, ktoré spĺňajú  
požiadavky smerníc.

XIBU XL senseFLUID white

Art.-č. 4110301070 

• Bezdotykový dávkovač do Vašej kuchyne
• Nastaviteľné množstvo dávky

Na dávkovanie výrobkov na ochranu, čistenie, ošetrovanie alebo dezinfekciu pokožky pri mieste na umývanie rúk v kuchyni odporúča spoločnosť 
HAGLEITNER bezdotykový a vodotesný dávkovač XIBU XL senseFLUID.

HAGLEITNER odporúča: Náplne

Hygienické
Zabránenie prenosu zárodkov vďaka  
technológii sense

Flexibilné prevedenie
Napájanie z batérie alebo zo siete

Art.-č. 4110201050 

• Bezdotykový dávkovač mydlovej 
peny

• Nastaviteľné množstvo dávky

Art.-č. 4110201150 

• Bezdotykový dávkovač utierok so  
systémom 2 roliek

• Dávkovanie jednotlivých pap. utierok 
resp. útržkov

Art.-č. 4110901000 

• 2-vrstvový, modrý prémiový papier
• Na ideálne sušenie rúk v  

potravinárstve

Rad dávkovačov XIBU

Pre šatne a umyvárne zamestnancov kuchyne ponúka HAGLEITNER opäť systémové riešenie v podobe dávkovačov radu XIBU. Po-
dobne ako v kuchyni, aj v personálnej oblasti musia byť dodržané smernice HACCP.

Výhody s XIBU a senseTAP:
Pohodlné a praktické
Voda, mydlo, utierka sú k dispozícii vždy, 
keď potrebujete

Správna rada
Dokonalé dopĺňanie podľa Vašich 
potrieb

Art.-Nr. 4110705403 

• Veľmi výdatné penové mydlo na 
ruky. Vhodné predovšetkým na 
citlivú a suchú pokožku

Plán na ochranu pokožky -
Všetky informácie v kocke
Váš HAGLEITNER poradca pre hygienu vytvorí spolu s Vami plán na ochranu pokožky pre vašu prevádzku. Plán určuje druhy a spôsob používa-
nia produktov. Doplnky použité v XIBU XL senseFLUID spĺňajú požiadavky pre osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP). Použitie prostried-
kov na ochranu pokožky a starostlivosť o hygienu rúk zabráni vzniku ochorení pokožky vyvolaných pracovnými podmienkami a prispeje k šetreniu 
nákladov.

Art.-č. 4110600250

• Bezkontaktný dávkovač 
dezinfekčných prostriedkov

Art.-č. 4110705804

• Dezinfekčný prostriedok na ruky

HAGLEITNER odporúča: Náplne

Art.-č. 4110701339 

Art.-č. 4110708639 

Art.-č. 4110702901 

• Husté vysokokvalitné mydlo
• Na slabé až zmiešané znečistenie
• Nastaviteľné množstvo dávky

• Dezinfekčný prostriedok na ruky
• Vhodné aj do oblasti potravinárstva

• Hydratačný krém na ruky

Art.-č. 4130100463 Art.-č. 4130101063  

Art.-č. 4130101663  Art.-č. 4130102263  

Art.-č. 4130103465  Art.-č. 4130102864
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HYGIENA kuchyne
     Čistenie a dezinfekcia.

Plán čistenia a dezinfekcie pre Vašu kuchyňu

integral 2GO – najpresnejšie dávkovacie zariadenie svojej triedy!

Výhody integral 2GO:

Požiadavky na čistenie a dezinfekciu sa líšia podľa jednotlivých zákazníkov. Váš expert HAGLEITNER preto pripraví spolu s Vami indivi-
duálny plán čistenia a dezinfekcie pre Váš domov.

Art.-č. 4410200719 Art.-č. 4410300519 Art.-č. 4410300419

Art.-č. 4410100650

• Elektronické dávkovacie zariadenie pre koncentráty integral 2GO
• Umožňuje bezpečné a presné dávkovanie
• Na vytvorenie čistiaceho alebo dezinfekčného roztoku, ktorý je 

pripravený na okamžité použitie

• Prostriedok na rozpúšťanie 
mastnôt

• Alkalický čistiaci prostrie-
dok, optimálne na čistenie 
všetkých kuchynských 
plôch, napr. pracovných 
do-siek, podláh 

• Účinný čistiaci prostriedok 
na kamenné podlahy a 
dlažby

• Zásaditý špecialista na 
bezpečnostnú dlažbu v 
kuchyniach s účinkom až 
do hĺbky pórov

• Neutrálny dezinfekčný prostrie-
dok na plochy

• Možno ho univerzálne použiť 
v oblasti spracovania potravín, 
hotelových a gastronomických 
prevádzkach

HYGIENA kuchyne
Čistenie a dezinfekcia.

Prostriedok na čistenie kuchyne

Dezinfekčné prostriedky na povrchy

Prenos a šírenie choroboplodných zárodkov predstavuje veľké nebezpečie. Ak sa baktérie a vírusy šíria bez obmed-
zení, môže to mať ťažké následky pre Vašu prevádzku a Vašich hostí. Spoločnosť HAGLEITNER má správne produkty 
na dezinfekciu a zaisťuje vašu bezpečnosť. Naše dezinfekčné produkty spĺňajú nariadenie o biocídoch 528/2012 a 
zodpovedajú poslednému stavu vývoja. 

Bezpečne
Zámena produktov je vylúčená

Presné dávkovanie 
Predávkovanie je vylúčené

Hospodárne 
Vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok a 
nastaviteľné množstvo dávky

Jednoduchá obsluha
Veľký dôraz na Vašu bezpečnosť a bezpečnosť 
Vašich zamestnancov

Art.-č. 4460100808 Art.-č. 4460100411

• Pripravená na okamžité použitie, rýchlá 
dezinfekcia na báze alkoholu, pre všetky 
voči alkoholu odolné povrchy

• Na rýchle dezinfikovanie počas pracovné-
ho procesu

• Nezanecháva žiadne zbytky, preto nie je 
potrebné oplachovať s vodou

Art.-č. 4450702300

• Pomocou dávkovacej stanice môžu byť 
čistiace a dezinfekčné prostriedky aplikova-
né v zriedenom stave a ošetrovaná plocha 
môže byť dodatočne opláchnutá

• napájanie cez 10 kg kanistre a vodovodnú 
prípojku

• 15 m dlhá hadica a nastaviteľná striekacia 
pištoľ je súčasťou balenia

• Koncentrát pre čistenie a dezinfekciu 
plôch všetkých druhov

• Bez vône a bez prísad parfumu, preto je 
optimálny aj k použitiu v potravinár-skej 
oblasti - V potravinárskej oblasti  
opláchnite vodou

• K jednoduchšiemu dávkovaniu 
odporúčame našu easy2MIX jednotku

Celý výber čistiacich prostriedkov 
nájdete tu:

Art.-Nr. 4210100208

Art.-Nr. 4210100608 

Art.-Nr. 4210101208 

Art.-Nr. 4210100708

• Veľmi účinne rozpúšťa mastnoty
• Použiteľný na všetky umývateľné plochy

• Vysokoúčinný čistiaci prostriedok na 
čistenie grilov

• Uvoľňuje zapečené nečistoty z grilovacích 
platní, rúr na pečenie a sporákov

• Prostriedok na umývanie riadu s 
potlačovaním zápachu

• Na ručné umývanie riadu a pohárov, ako 
aj na čistenie plôch v kuchyniach pred 
dezinfekciou

• Vysokohodnotný prostriedok na ošetrova-
nie nerezových povrchov

• Zanecháva žiarivý, upravený vzhľad

easy2MIX dávkovacia jednotka

integral 2GO

active 2GO power 2GO hygienicDES 2GO
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ecosol INTENSE POWDER

BRILLANT nitrilSTYLE
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Naše služby pre Vás
 V súlade s vašimi potrebami Vám poradíme pri 
       správnom výbere výrobkov Vytvorenie individuálnych plánov čistenia a        dezinfekcie
 Školenie k výrobkom Školenie k škrobových

KONTROLNÝ ZOZNAM
Na dosiahnutie dokonalého výsledku čistenie potrebujete:
 Správne produkty prispôsobené vašim         potrebám
 Bezpečné riešenia pre Vás a vašich         zamestnancov
 Produkty s vynikajúcimi účinkami Biocídne dezinfekčné produkty pre         hygienu kuchýň

HYGIENA kuchyne
    Čistenie a dezinfekcia.

Art.-č. 4210200608

• Tekutý prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa s 
rýchlym účinkom

• Ľahko odstraňuje aj tvrdé, hrubé vápnité usadeniny v 
umývačkách riadu a pohárov

Art.-č. 4431203000

Art.-č. 4431203100

• Opäť naplniteľný box pre praktické jednotlivé vyňatie 
navlhčených hup utierok

• Pochrómovaný držiak s montážou na stenu hup BOXu je 
hygienický a zaberá malú plochu

Art.-č. 4450301400

• Ihneď použiteľné, vlhké, extra veľké, pevné dezinfekčné 
utierky

Art.-č. 4210200211

• Tekutý, namáčací čistiaci prostriedok s rýchlym účinkom
• Na základné čistenie riadu a príboru

Art.-č. 4210200722

• Práškový odstraňovač povlakov
• Ľahko odstraňuje povlaky z riadu
• Môže sa použiť na základné a preventívne čistenie

HYGIENA kuchyne
Kuchynský pomocník pre všetky potreby.

HAGLEITNER sa vždy snaží ponúknuť svojim klientom kompletné riešenie pre kuchyňu. Keďže HAGLEITNER ponúka 
všetko z jednej ruky, pre každú kuchyňu existujú vhodné doplnkové produkty. Od špongií a utierok až po metly a kefy 
môžete objednať všetko priamo u Vášho poradcu pre hygienu spoločnosti HAGLEITNER. Náš pracovník Vám rád 
poradí pri výbere správneho produktu.

Art.-č. 4451000700

Art.-č. 4430700300 Art.-č. 4430700400

Art.-č. 4430700600 Art.-č. 4430700800

Art.-č. 4430700900

Art.-č. 4451001300

• Veľmi tenká, vynikajúco elastická nitri-
lová rukavica s príjemným komfortom 
nosenia

• Vhodný na všetky druhy použitia, ktoré 
podliehajú štandardom HACCP

• Plochá, univerzálna metla dlhou telesko-
pickou rukoväťou so závitom

• Môže sa použiť ako ručná metla v 
kuchyniach

• Kefa s veľmi pevnými štetinami, šetrí 
námahu pri práci

• Biela stierka s gumovým ohybom do 
oblasti potravinárstva, ktorá odstraňuje 
rýchlo a efektívne vodu a zvyšky 
čistiacich prostriedkov a nezanecháva 
na podlahe žiadne šmuhy

• Alumíniová „koľajnička“ s 3 držiakmi
• Optimálne na zavesenie vlhkých  

prístrojov za účelom vysušenia

• Veľmi stabilná eloxovaná alumíniová tyč
• Vďaka prírubovej matici spoľahlivo udrží 

akúkoľvek metlu

• Štýlová nitrilová rukavica s vynikajúcou 
elasticitou 

• Vhodný na všetky druhy použitia, ktoré 
podliehajú štandardom HACCP

BRILLANT Ochranné rukavice

Profesionálne kefy na hygienu podláh

Dezinfekčné roztoky pripravené na okamžité použitie

Produkty údržby do kuchyne

hup DISINFECT

hup uchytenie na stenu

univerzálna Hygiene metla hygiene kefa

stierka na podlahu lišta

systémová rukoväť

14 15



HYGIENA kuchyne
Kuchynský pomocník pre všetky potreby.

Malí pomocníci v kuchyni

Čistiace papiere do kuchyne

Art.-č. 4450300300

Art.-č. 4450401000

Art.-č. 4450400100

Art.-č. 4450301100

Art.-č. 4450400200

• Savá handra na riad 
• S možnosťou prania v práčke do 90 °C 

(HAGLEITNER empfiehlt havon  
PERFECT)

• Bez zanechávania vlákien, silne savé 
hubkové utierky

• Až 100% biologicky rozložiteľné

• Savá, utierka s možnosťou prania
• Šírka 126 cm

Art.-č. 4450400700

• Okrúhla pomôcka na ručné čistenie

• Univerzálne použiteľná utierka z mikrovlákna s 
možnosťou prania, nezanechávajúca vlákna

• S možnosťou prania až do 95 °C  
(HAGLEITNER empfiehlt havon PERFECT)

• Savá, utierka s možnosťou prania
• Šírka 126 cm

Art.-č. 4450401300

• Pre kuchyne

V smerniciach HACCP sa jasne uvádza, že sa 
na sušenie rúk zamestnancov a na sušenie 
plôch musia používať jednorázové utierky. Do 
kuchýň HAGLEITNER odporúča:

Art.-č. 4120201500

• Biely, 2-vrstvový papier zo 100 % 
buničiny

• Vysoká savosť, odolná voči roztrhnutiu 
za mokra, na použitie v hotelierstve a 
gastronómii

Art.-č. 4450502000

• Biela, 3-vrstvová kuchynská  
utierka s vysokou savosťou

Art.-č. 4120502300

• Modrý celulózový papier
• Vďaka modrej farbe je 

rozpoznateľný aj v mokrom stave

Art.-č. 4120300900

• Univerzálne odvíjacie zariadenie s  
ochrannou proti striekajúcej vode

Art.-č. 4120300700

• Praktický dávkovač papierových utierok 
v kotúčoch z pevného plastu

Art.-č. 4450502100

• Držiak k montáži na stenu pre  
kuchynské utierky wischPERFEKT H3

HYGIENA kuchyne
Služby a školenia.

Služby sú jedným za najväčších výhod spoločnosti HAGLEITNER. Poskytneme Vám podporu a rady aj po kúpe produk-
tov, aby bolo o Vás vždy dobre postarané. Spoločnosť HAGLEITNER Vám preto ponúka aj v oblasti kuchynskej hygieny 
viacero školení.

Školenie k výrobkom v kuchyni

Art.-č. 460120040000

• Obhliadka a vyhodnotenie pracoviska
• Výber správnych produktov
• Príprava plánu čistenia a dezinfekcie
• Školenie k výrobkom na základe plánu čistenia a  

dezinfekcie (napr. čistenie podlahy, dávkovanie,…)
• Karty bezpečnostných údajov na stiahnutie
• Poradenstvo v prevádzke na umývanie riadu  

Správna prax v oblasti hygieny v zmysle HACCP

Art.-č. 460120020000

Školenie v oblasti hygieny v zmysle HACCP:
• Podklady HACCP
• Osobná hygiena
• Vrát. potvrdenia o školení pre účastníkov

Správna prax v oblasti hygieny v zmysle HACCP 
zabezpečená dipl. odborníkom pre hygienu

Art.-č. 460120010000

Školenie v oblasti hygieny v zmysle HACCP:
• Podklady HACCP
• Osobná hygiena
• Vrát. potvrdenia o školení pre účastníkov
• Zabezpečená dipl. odborníkom pre hygienu

Školenie ohľadom škrobu (jedenkrát)

Art.-č. 460120050000

• Určenie základného dávkovania a dodatočného  
dávkovania

• Školenie: Použitie ecosol INTENSE POWDER
• Vrát. potvrdenia o školení pre účastníkov

Správny spôsob odstraňovania zvyškov škrobu

Art.-č. 460120060000

• Určenie základného dávkovania a dodatočného  
dávkovania

• Spoločné použitie ecosol INTENSE POWDER so zákaz-
níkom (prvých 10 košov)

Výhody so školeniami HAGLEITNER:

Osobné
Váš osobný poradca pre hygienu sa  
prispôsobí Vašim potrebám

Personál školený odborníkmi 
na mieste, vo Vašej prevádzke

Správne použite produktov  
HAGLEITNER
garantuje vysoký stupeň bezpečnosti 
použitia
Splnenie smerníc HACCP 
najlepšia príprava na kontroly

Pre viac informácií naskenujte 
tento QR kód:

6 7

rola midi H2 6R

papierová utierka  
TOP B2 XLodvíjacie zariadenie COVER

držiak wischPERFEKT

MIDI dávkovač

kuchynské utierky  
wischPERFEKT H3

utierka na riad

hubkové utierky ECO

hubkové utierky v kotúči 
rúžové

hubkové utierky v kotúči 
modré

oceľová drôtenka

safetyWIPES zelené

hubka na umývanie riadu 
zelená
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www.hagleitner.com

Tento katalóg je platný pre rok 2019 a nahrádza všetky doterajšie katalógy. Tlačové chyby sú vyhradené.
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