
kuhinjskaHIGIENA 
       Vse na enem mestu.
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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

Lastna zasnova, 
razvoj 

in proizvodnja 
v Zell am See

Že več kot 
45 let 

na tržišču

177 partnerjev 
v 

63 državah

S pogledom na  
ljudi in okolje

Več kot € 120 milijonov 
prometa

Več kot 
950 sodelavcev

27 servisnih centrov 
v 

12 državah

Doživite HAGLEITNER.
Našli boste tudi črtne kode in QR 
kode v naših tiskovinah. Preprosto jih 
skenirajte in že boste imeli na zaslonu 
dokumentacijo o izdelku in  
videoposnetke.

Vse takoj pri roki.
Potrebujete varnostni list ali druge 
informacije o izdelkih? Za to uporabite 
aplikacijo HAGLEITNER scanME za 
preprosto skeniranje črtne kode ali 
QR kode na posameznem izdelku - in 
vse imate na dosegu roke.

Neposredno k prenosu
Skenirajte spodnjo QR kodo in neposred-

no boste prenesli aplikacijo HAGLEITNER.

HAGLEITNER kuhinjskaHIGIENA  
Vse na enem mestu.

Predgovor. 
Sestavine za higieno.

Vaš

Hans Georg Hagleitner

S svojim green efficiency konceptom je HAGLEITNER zagotovil, da so vsi kemični 
dozirni proizvodi, ki se uporabljajo v higieni kuhinje in perila, izdelani brez NTA, EDTA 
in fosfatov. Te surovine smo nadomestili z neškodljivimi alternativami - zahteva, ki 
določa smernice za celotno panogo.

Avstrijski znak za okolje in znak EU-Ecola-
bel znak za okolje sta nesporni oznaki ka-
kovosti za okolju prijazne izdelke najvišje  
uporabnosti.

Primerno za direktni kontakt z živili.

Za rokavice zagotavlja oznaka kakovosti  
ISEGA varno uporabo v živilski industriji.

Evropska uredba o biocidnih proizvodih  
zagotavlja visoko raven varovanja zdravja  
ljudi in okolja.

 
Odlično.

Higiena gre skozi želodec. Kdor sam kuha, to ve iz izkušenj. In dobra hrana ni samo 
vprašanje sestavin. Odvisno je od vsake posamezne komponente. Tudi od izvora, kako-
vosti - in zunanjega izgleda. Saj oči jedo z vami. Kaj točno določa kuhinjskoHIGIENO? 
Pravna varnost? To je osnova od katere ne moremo odstopati. 
Z veseljem vam bomo pomagali pri tem. Ampak kuhinjska HIGIENA zna več. 
Že same surovine so odločilne. S HAGLEITNERjem so neoporečne - zaradi vašega 
zdravja.
Pomeni, kar se dotakne živil mora biti brez napak:
zdravstveno čisto - kot izpiralna voda HAGLEITNER.
Ko smo že pri vodi za izpiranje: Ali poznate citat „Vse teče“? Filozof ga je oblikoval.
Heraklit je bilo njegovo ime, živel je pred 2500 leti. Zakaj tukaj navajam njegov citat?
Preprosto: Ker tudi v pomivalnici „vse teče“ - 24 ur na dan s
sijočimi rezultati za posodo in kozarce, brez motenj, 7 dni na teden, 
briljantno, brez izpadov 365 dni na leto.
Kako vam je všeč ta slika?  Navdihnil nas je naš inovativni duh - integral 4PLUS
se je pojavil: dozirni sistem -tako inteligenten, da vse skrbi izginejo. K temu bistveno 
prispeva naša aplikacija za pametni telefon, kamor smo zapakirali pomivalnico.
Inovativnost, uporabnost in okus: s temi sestavinami lahko dobro kuhate. Zato
se usmerite na HAGLEITNER higieno. Ste dobili apetit?

nachhaltig vorausdenken
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Pomivalni stroji in priprava vode

Stran 4

kuhinjskaHIGIENA  
                       Ogled kuhinje.

Dozirni sistemi, čistila in izpirala

Stran 6

Prostor za umivanje rok v kuhinji

Stran 10

Čiščenje in razkuževanje v kuhinji

Stran 12

Izdelki za vzdrževanje

Stran 14

Dodatni izdelki

Stran 16

Servis in šolanja 

Stran 17



hagomat HB - XL

hagomat UT

hagomat TShagomat HB - NRG

hagomat waterSOFT CLEAN

hagomat HB
hagomat waterSOFT EXTRA

hagomat GL
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kuhinjskaHIGIENA  
     hagomat pomivalni stroji  -  

učinkovitost iz nerjavečega jekla.

kuhinjskaHIGIENA  
waterSOFT - delno in popolno razsoljevanje za  
najboljšo pomivalno vodo.

S hagomat serijo je HAGLEITNER razvil šest različnih pomivalnih strojev, ki zadovoljijo raznovrstne 
možnosti uporabe in izpolnjujejo visoke zahteve profesionalnih pomivalnih strojev.

Skrivnost čiste oprane posode je v popolni usklajenosti med strojem in vodo in optimal-
no odmerjeno kemijo. S hagomat waterSOFT dosežete odlično vodo za izpiranje sijoče 
posode.

Vaše prednosti s hagomat pomivalnimi stroji: Vaše prednosti z waterSOFT razsoljevanjem:

Vse na enem mestu
Ena kontaktna oseba za vašo 
pomivalnico

Zaščita za stroj
Za dolgo življenjsko dobo

Najmodernejše tehnologije
skrbijo za visoko točnost odmerjan-
ja in optimalne rezultate pomivanja

Čista posoda brez poliranja
Kozarci in pribor se svetijo brez 
dodatnega truda

Robustni materiali
Za dolgo življenjsko dobo vašega 
stroja

Varčuje z energijo in vodo 
za optimalno uporabo virov

Kartuša, ki prihrani prostor
Za učinkovito razsoljevanje

Popolni rezultati 
Sijoča in bleščeča posoda za visoke 
zahteve

Za dodatne informacije in hagomat 
pribor skenirajte to QR kodo.

Pomivalni stroj za kozarce

• Zmanjšuje vsebnost vodnega kamna in soli v vodi
• Idealno za kozarce, pribor in temno posodo
• Učinkovito pomivanje domala brez poliranja
• Zmogljivost pri trdoti vode 8 °dH: 10.000 litrov

Mere: V × Š: 52,6 x 17,6 cm (vključuje hagomat waterSOFT FILTER) 

Št. art. 4700501000  
št. art. 4700600500

• Vodni kamen in sol se popolnoma odstranita iz vode
• Brez puščanja oblog
• Popolno za posodo, pribor in kozarce – brez dodatnega  

poliranja
• Zmogljivost pri skupni trdoti 8 °dH: 5.000 litrov

Mere: V × Š: 52,6 x 17,6 cm (vključuje hagomat waterSOFT FILTER)  

• Odcejalna mreža, pralna, iz PE, za kozarce in posodo

št. art. 4700600400

št. art. 4450500200

Naša storitev za vas
 Pregled in popis stanja na licu mesta s         svetovalcem za higieno V skladu z vašimi potrebami vam svetujemo glede 

       prave izbire izdelkov Montažo, namestitev in vzdrževanje s pomočjo         kompetentnih HAGLEITNER servisnih tehnikov Individualno šolanje vaših zaposlenih v pomivalnici 
       opravi vaš svetovalec za higieno

KONTROLNI SEZNAM:
Za zagotavljanje popolnega rezultata pranja je potrebno slednje:
 pravilno izbran pomivalni stroj (volumen,        velikost košare, učinkovitost, …) delujoča tehnika (pomivalne roke, pritisk        vode, …)
 kakovost vode, ki je prilagojena posodi, ki jo je    
      potrebno oprati (trdota vode) ena kontaktna oseba za vsa vprašanja dozirna tehnika s čistilom in izpiralom podjetja 

      HAGLEITNER

V × Š × G 71 x 46,5 x 55 cm

Pomivalni stroj za lonce

št. art. 4700500800
V × Š × G 193 x 146,5 x 85 cm

Pokrovni pomivalni stroj
z rekuperacijo toplote

št. art. 4700501300
V × Š × G 226,4 x 72,1 x 83,4 cm

Podpultni pomivalni stroj

št. art. 4700501100 
V × Š × G 82 x 60 x 60 cm

Pokrovni pomivalni stroj XL

št. art. 4700501400
V × Š × G 156,6 x 78,8 x 83,5 cm

Pokrovni pomivalni stroj

št. art. 4700501200
V × Š × G 156,5 x 72,1 x 83,6 cm

odcejalna mreža

4 5
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kuhinjskaHIGIENA  
               Pomivalnica HAGLEITNER.

Vaše prednosti z integral 4PLUS:

integral dozirne naprave - za čiste rezultate:

Pri izbiri pravega sistema in pravih izdelkov lahko kot HAGLEITNER stranka računate na profesionalno 
pomoč. Naše rešitve so tako edinstvene kot vaše potrebe. Z integralom ponuja HAGLEITNER pravi sistem 

za vsako zahtevo.

Brez jezikovnih preprek
Namesto besedila, svetijo piktogra-
mi - slikovna razlaga.

Varno 
integral 4PLUS prepreči pomote pri 
izdelkih - s pomočjo RFID  
tehnologije

Učinkovito 
4 kg čistila opere do 1.500 košar - 
zaradi patentirane recepture

Nikoli prazno 
Rezervni tank daje avtonomijo

Visoko koncentrirano  
Nižja teža, manj napora - več  
prostora, več svobode

Prava mera 
Čistilo in voda se v ustrezni meri 
inovativno povežeta

Enostavno 
Samo eno čistilo : za posodo in 
kozarce

Proaktivno 
HAGLEITNER APPlikacija zagotavlja 
varnost. Za brezskrbno čisto  
posodo - brez motenj

Prilagodljivo 
Namestitev na steno ali pod pult

 SET integral 4PLUS POWER

št. art. 4220901570

 SET integral 4PLUS POWER WALL

št. art. 4220901770

 SET integral 4PLUS BRITE  WALL

št. art. 4220901670

 SET integral 4PLUS BRITE

št. art. 4220901770

integral 4PLUS DISPLAY
št. art. 4220901170

• Imejte bistvo na očeh - tudi v primeru podpultne 
namestitve

• Brezžični prenos podatkov - letvico s prikazom stanja je 
mogoče namestiti vsepovsod,  
kjer koli je prostorBrezskrbno čisto

Aplikacija ukrepa, preden se kaj zgodi.

Vedno v pripravljenosti
Je potrebno vzdrževanje? 
Aplikacija sporoči.

Vprašanja o čiščenju?
V leksikonu za pomivanje 
najdete navodila.

Majhne probleme enostavno obrišete
Z rezultatom niste zadovoljni? Aplikacija vam pomaga

Popolni nadzor
Koliko se pere tukaj? Koliko 
tam?

Pravočasno obvestilo
Gre čistilo proti koncu? Ali 
razsoljevanje?

Dozirna tehnika za  
profesionalne pomivalne stroje

Tekoči  
koncentrat

Nove  
tehnologije

• Komplet za izpiranje za namestitev na steno• Komplet za pomivanje za namestitev na steno

• Inteligentna preko aplikacije vodena dozirna naprava za 
pokrovne stroje, pomivalne stroje za lonce, podpultne 
stroje ali pomivalne stroje za kozarce

• Komplet za izpiranje za namestitev na tla
• integral 4PLUS odmerja visoko koncentrirana 

tekoča izpiranja iz ecosol BRITE serije

• Inteligentna preko aplikacije vodena dozirna naprava za 
pokrovne stroje, pomivalne stroje za lonce, podpultne 
stroje ali pomivalne stroje za kozarce

• Komplet za pomivanje za namestitev na tla
• integral 4PLUS odmerja visoko koncentrirana 

tekoča čistila iz ecosolPOWER serije

Naša storitev za vas
 Ugotavljanje dejanskega stanje s pomočjo         svetovalca za higieno Analiza stroškov pranja na osnovi pridobljenih          podatkov
 Individualno svetovanje in izbira izdelkov Namestitev in montažo opravijo kompetentni         HAGLEITNER servisni tehniki Šolanje vašega osebja v pomivalnici opravi         svetovalec za higieno

KONTROLNI SEZNAM:
Za zagotavljanje popolnega rezultata pranja je potrebno slednje:
 ustrezna čistila in izpirala usklajena z vašo       posodo
 natančno in stalno odmerjanje kemije proaktivno vzdrževanje za delovanje brez       motenj
   varni izdelki za vaše osebje garancija za gospodarno pomivanje6 7
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kuhinjskaHIGIENA  
Pomivalnica HAGLEITNER.
ecosol čistila in izpirala

Razkuževanje

Ročno pomivanje posode

št. art. 4220101119 

• Tekoče čistilo
• Za integral 4PRO / integral 4PLUS

št. art. 4220100619

• Trdo čistilo
• Za integral COMPACT

št. art. 4220101219

• Tekoče čistilo
• Za integral 4PRO / integral 4PLUS

št. art. 4220101319

• Tekoče čistilo
• Za integral 4PRO / integral 4PLUS

št. art. 4220100119

• Trdo čistilo
• Za integral COMPACT

št. art. 4220100519

• Trdo čistilo
• Za integral COMPACT

Tekoča, visoko koncentrirana čistila COMPACT

ecosol COMPACT izpiralno sredstvo

Trdna, visoko koncentrirana čistila COMPACT

Št. art. 4220101019

• Čistilo v trdnem stanju z učinkom 
razkuževanja

• Za integral COMPACT

Št. art. 4210301111

• Razkuževalno sredstvo za posodo 
na osnovi kisika

ecosol POWDER

št. art. 4210400438

• Čistilo v obliki praška za pomivalne 
stroje za kozarce in posodo

• Čistilo za namakanje za osnovno 
čiščenje

• Za posodo z oblogami

št. art. 4220200319

• Izpiralno sredstvo
• Za integral 4PLUS / integral FLUID

št. art. 4220200419

• Izpiralno sredstvo
• Za integral 4PLUS / integral FLUID

Na mnogih področjih običajna čistila in temperature za pomivanje 
niso dovolj, da bi bila posoda higiensko čista. Z ecosol CLEAN 
DES in ecosol ECO DES je HAGLEITNER razvil dva izdelka za 
razkuževanje posode, ki izpolnjujeta najvišje zahteve.

Za individualne potrebe ponuja HAGLEITNER tudi strojno  
pomivanje v obliki praška.

Vaše prednosti z integral dozirnimi napravami:

Zagotavljanje kakovosti v kuhinji

kuhinjskaHIGIENA  
Pomivalnica HAGLEITNER.

Inteligentni integral COMPACT in integral 4PRO podajalniki omogočajo podroben vnos podatkov delovanja, kot so pralna in izpiralna temperatura. 
To pomaga pri upoštevanju HACCP smernic pri dokumentiranju ustreznih parametrov.

št. art. 4910500400

št. art. 4220902270

• Računalniško vodena dozirna naprava za 
profesionalne pomivalne stroje

• Dozira visoko koncentrirana čistila iz eco-
sol POWER serije

• Za tračne in pokrovne stroje ter stroje za 
pomivanje loncev z nadzorom tempera-
ture

• Nadzor temperature pranja in temperature 
izpiranja za popolno zapisovanje temperatu-
re po HACCP s pomočjo induktivne sonde 
za prevodnost

• Vključno z dostopom do programske  
opreme HAGLEITNER COMMUNICATION 
light

št. art. 4220902170

• Računalniško vodena dozirna naprava za 
profesionalne pomivalne stroje

• Odmerja čistila v trdnem stanju iz ecosol 
CLEAN serije

• Za tračne in pokrovne stroje ter stroje za 
pomivanje loncev 

• V kombinaciji z nadzorom temperature 
in dezinfekcijskim čistilom ecosol CLEAN 
DES

Primerno za tračne strojeSpremljanje temperature pranja in izpiranja

št. art. 4700203170

• Računalniško vodena dozirna naprava za 
profesionalne pomivalne stroje

• integral FLUID se uporablja v kombinaciji z 
integral 4PRO ali integral COMPACT

• Za doziranje močno koncentriranih izpiral 
iz ecosol BRITE serije in dodatnih kom-
ponent

Nadzor temperature

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

8 9



foamSOAP PREMIUM

septLIQUID SENSITIVEXIBU senseDISINFECT

XIBU senseFOAM
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SMART chrom LAB chrom
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PROFI inoxPROFI matt
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kuhinjskaHIGIENA 
         Higiena osebja v kuhinji.

kuhinjskaHIGIENA 
Higiena osebja v kuhinji.

Imivalnik, za umivanje rok, s XIBU

XIBU XL senseFLUID

XIBU senseTAP - senzorske armature

V skladu s smernicami HACCP mora biti v vsaki kuhinji na voljo umivalnik z mlačno vodo. Ta umivalnik mora biti opremljen z armaturo, ki 
omogoča higensko uporabo vode (napr.senzorska armatura). Poleg tega morajo biti na razpolago tudi tekoče milo, razkuževalno sredstvo in  
papirnate birsače v ustreznih podajalnikih. Za odstranjevanje papirnatih brisač je potrebno zagotoviti posode, ki se uporabljajo izključno za ta 
namen. HAGLEITNER ponuja vse na enem mestu in ima tudi za umivanje rok pravo rešitev, ki je v skladu s smernicami.

XIBU XL senseFLUID white

št. art. 4110301070 

• Senzorski podajalniki za vašo kuhinjo
• Nastavljiva količina oddajanja

Za posluževanje izdelkov za zaščito kože, čiščenje kože, nego kože ali razkuževanje pri umivalniku za umivanje rok v kuhinji, HAGLEIT-
NER priporoča brezdotični in vodoodporni podajalnik XIBU XL senseFLUID.

HAGLEITNER priporoča: polnila

Higienično
Preprečevanje prenašanja bolezenskih klic s 
pomočjo sense tehnologije

Prilagodljiva izvedba
Baterijski ali električni pogon

št. art. 4110201050 

• Senzorski podajalnik penastega mila
• Nastavljiva količina oddajanja mila

št. art. 4110201150 

• Podajalnik brisač s sistemom 2. rol
• Podajanje odrezanega papirja

št. art. 4110901000 

• 2 slojni, moder premium papir
• Idealno za sušenje rok na področju 

predelave živil

XIBU serija podajalnikov

Za garderobe in sanitarne prostore zaposlenih v kuhinji, ponuja HAGLEITNER sistematično rešitev s XIBU serijo podajalnikov. Tako kot v 
kuhinji je potrebno upoštevati HACCP smernice tudi na področju osebja.

Vaša prednost s XIBU in senseTAP:
Udobno in praktično
Voda, milo, brisače kadarkoli želite

Pravilno svetovanje
Ustrezno polnilo za vaše potrebe

št. art. 4110705403 

• Razkošno, zelo izdatno milo 
za roke. Posebej primerno za 
občutljivo in suho kožo

Načrt za zaščito kože -  
vse informacije na prvi pogled
Vaš HAGLEITNER strokovnjak bo sodeloval z vami pri izdelavi načrta za zaščito kože za vaše podjetje. Načrt določa, kateri izdelki se uporabljajo 
in kako se uporabljajo. Polnila, ki se jih uporablja v podajalnikih XIBU XL senseFLUID , so v skladu s pravili o osebni zaščitni opremi. Uporaba 
sredstev za zaščito kože in higieno rok preprečuje nastajanje kožnih bolezni, ki so povezane z delom in s tem pomaga varčevati.

št. art. 4110600250

• Podajalnik brez dotika za razkužilo

št. art. 4110705804

• Sredstva za razkuževanje rok

HAGLEITNER priporoča polnila:

št. art. 4110701339 

št. art. 4110708639 

št. art. 4110702901 

• Gosto, tekoče in visoko kakovostno milo
• Za manjše do srednje ali neenakomerne 

umazanije
• Nastavljiva količina oddajanja

• Sredstva za razkuževanje rok
• Primerno tudi za področje predelave 

živil

• Vlažilna krema za roke

št. art. 4130100463 št. art. 4130101063  

št. art. 4130101663  št. art. 4130102263  

št. art. 4130103465  št. art. 4130102864
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RADIKALIN

grillBLITZ

fox 3in1

niroGLANZ

hygienicDES FORTE hygienic3000

4 4

kuhinjskaHIGIENA 
         Čiščenje in razkuževanje.

Načrt čiščenja in razkuževanja za kuhinjo

integral 2GO - najnatančnejša dozirna naprava v svojem  
razredu!

Vaše prednosti z integral 2GO:

Zahteve za čiščenje in razkuževanje se razlikujejo od stranke do stranke. Vaš strokovnjak HAGLEITNER bo zato sodeloval z vami pri 
izdelavi individualnega načrta čiščenja in razkuževanja za vaš obrat.

št. art. 4410200719 št. art. 4410300519 št. art. 4410300419

št. art. 4410100650

• Elektronska dozirna naprava za integral 2GO koncentrate
• Omogoča varno in natančno odmerjanje
• Za pripravo za raztopine, ki je pripravljena za čiščenje in raz-

kuževanje

• Čistilo za kuhinjo, ki topi 
maščobo

• Idealno za čiščenje vseh 
kuhinjskih površin, kot na 
primer: delovnih površin, 
talnih površin

• Močno čistilo za kamen in 
ploščice

• Globinsko učinkovit in 
alkalni specialist za varnost-
ne ploščice na področju 
kuhinje

• Nevtralno razkuževalno sredstvo 
za površine

• Univerzalna uporaba na 
področju predelave živil, ter v 
hotelirstvu in gastronomiji

kuhinjskaHIGIENA 
Čiščenje in razkuževanje.

Čistila za kuhinjo

Dezinfekcija površin

Prenos in širjenje patogenov predstavlja veliko tveganje. Če se bakterije in virusi neovirano širijo, lahko ima to resne 
posledice za vaš obrat in vaše goste. HAGLEITNER ima prave izdelke za dezinfekcijo in zagotavlja vašo varnost. Naši 
izdelki za razkuževanje so skladni z uredbo o biocidih 528/2012 in tako ustrezajo najnovejšemu stanju razvoja.

Varno
Pomota pri uporabi izdelka je izključena

Natančno odmerjanje
Predoziranje je izključeno

Gospodarno 
Visoko koncentrirana čistila in nastavljive 
količine odmerjanja

Enostavno rokovanje
Visoka mera varnosti za vas in vaše osebje

št. art. 4460100808 št. art. 4460100411

• Alkoholna za uporabo pripravljena, hitra 
dezinfekcija, za vse na alkohol odporne 
površine

• Za hitro razkuževanje tudi med delovnim 
procesom

• Ne pušča sledi, zato izplakovanje z vodo 
ni potrebno

št. art. 4450702300

• S pomočjo dozirne postaje je mogoče 
čistilo in razkuževalno sredstvo nanašati 
razredčeno in obdelano površino izplakniti 
z vodo

• Oskrba z več kot 10 kg plastenka in 
priključkom za vodo

• 15 m dolga cev in priložena pištola za 
pršenje

• Koncentrat za čiščenje in razkuževanje za 
površine vseh vrst

• Brez vonja in brez dodatka parfumov, zato 
tudi primerno za uporabo na področju 
predelave živil - na tem področju je  
potrebno izpiranje z vodo

• Za enostavno doziranje priporočamo našo 
easy2MIX postajo

Celotni čistilni sortiment najdete 
tukaj:

št. art. 4210100208

št. art. 4210100608 

št. art. 4210101208 

št. art. 4210100708

• Visoko učinkovit razmaščevalec
• Uporabno na vseh pralnih površinah

• Visoko učinkovito čistilo za žar
• Odstrani zažgano umazanijo iz plošč za 

žar, pečic in štedilnikov

• Sredstvo za ročno pomivanje in odstranje-
vanjem vonjav

• Za ročno pomivanje posode in kozarece, 
kot tudi čiščenje kuhinjskih površin pred 
razkuževanjem

• Visoko kakovostno negovalno sredstvo za 
površine iz nerjavečega jekla

• Pušča sijoč, negovan videz

easy2MIX dozirna postaja

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

Naša storitev za vas
 Svetovanje pri pravi izbiri izdelkov usklajeno z 
       vašimi potrebami Skupna priprava načrta čiščenja in         razkuževanja
 Izobraževanje o izdelkih Izobraževanje o škrobu

KONTROLNI SEZNAM:
Za zagotavljanje popolnih rezultatov pranja so potrebni:
 Pravi izdelki usklajeni z vašimi potrebami Varne rešitve uporabe za vas in vaše zaposlene
 Izdelki s prvovrstnim učinkom Kot biocid registrirane  dezinfekcijske izdelke za 
      higienično kuhinjo  

kuhinjskaHIGIENA 
    Čiščenje in razkuževanje.

št. art. 4210200608

• Hitro delujoč, tekoč odstranjevalec apnenca
• Brez težav odstrani tudi trde, debele plasti apnenca iz 

pomivalnih strojev

št. art. 4431203000

št. art. 4431203100

• Večkrat uporabna škatla za praktični odvzem vlažnih hup 
krp

• Kromirano držalo za higiensko stensko montažo, ki varčuje 
s prostorom, za hup BOX

št. art. 4450301400

• Pripravljene za uporabo, vlažne, posebej velike,  
dezinfekcijske krpe

št. art. 4210200211

• Tekoče, hitro delujoče čistilo za namakanje
• Primerno za osnovno čiščenje posode, pribora

št. art. 4210200722

• Odstranjevalec škroba v obliki praška
• Brez težav odstrani škrob iz posode
• Lahko se uporablja za osnovno čiščenje in kot preventiva

kuhinjskaHIGIENA 
Kuhinjski pripomočki za vse potrebe.

HAGLEITNER si vedno prizadeva, da svojim kupcem zagotovi celovito rešitev za njihovo kuhinjo. Ker HAGLEITNER 
ponuja vse na enem mestu, ima tudi ustrezne dodatne izdelke. Od gobic, do brisač vse do metel in krtač, lahko 
naročite vse pri HAGLEITNER svetovalcu za higieno. Naše osebje vam z veseljem svetuje o pravi izbiri izdelkov.

št. art. 4451000700

št. art. 4430700300 št. art. 4430700400

št. art. 4430700600 št. art. 4430700800

št. art. 4430700900

št. art. 4451001300

• Izredno tanke, zelo raztegljive nitrilne 
rokavice, prijetne za nošenje

• Primerno za vso uporabo, za katero 
veljajo HACCP smernice

• Ploska, univerzalna metla z dolgim tele-
skopskim ročajem in vijakastim navojem

• Možna uporaba tudi kot ročna metla na 
področju kuhinje

• Krtača z zelo trdimi ščetinami za lažje 
delo

• Bela obloga iz gume hitro in učinkovito 
odstrani vodo in ostanke čistil, ter na 
tleh ne pušča sledi

• Aluminijaste tirnice s 3 držali
• Idelano za obešanje mokrih naprav, da 

bi se le te lahko posušile

• Zelo stabilna, eloksirana aluminijasta cev
• Zaradi navojne matice zanesljivo drži 

vsako metlo

• Stilske nitrilne rokavice z odlično razte-
gljivostjo za prijetno udobje nošenja

• Primerno za vso uporabo, za katero 
veljajo HACCP smernice

Zaščitne rokavice BRILLANT

Profesionalne krtače za higieno tal

Za uporabo pripravljena raztopina za razkuževanje

Izdelki za vzdrževanje za kuhinjo

hup DISINFECT

hup držalo za steno

higienična univerzalna metla higienična krtača

higienični brisalec vode držalo

sistemski ročaj
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kuhinjskaHIGIENA 
    Kuhinjski pripomočki za vse potrebe.

Majhni kuhinjski pripomočki

Čistilni papir za kuhinjo

št. art. 4450300300

št. art. 4450401000

št. art. 4450400100

št. art. 4450301100

št. art. 4450400200

• Vpojna kuhinjska krpa
• Pranje v pralnem stroju do 90°C 

(HAGLEITNER priporoča: havon  
PERFECT)

• Izredno vpojne krpe, ki ne puščajo 
vlaken

• 100-odstotno biološko razgradljive

• Vpojna gobasta krpa
• 126 cm širine

št. art. 4450400700

• Priročen čistilni pripomoček iz tankega 
zvitka iz nerjavečega jekla

• Vsestransko uporabna krpa iz pralnih 
mikrovlaken, ki ne pušča sledi

• Omogoča pranje do temperature
• 95°C (HAGLEITNER priporoča: havon 

PERFECT)

• Vpojna gobasta krpa
• 126 cm širine

št. art. 4450401300

• Za področje kuhinje

Smernice HACCP jasno navajajo, da je za bri-
sanje rok in sušenje površine potrebno upora-
bljati brisače za enkratno uporabo.  
HAGLEITNER za področje kuhinje priporoča:

št. art. 4120201500

• Bel, 2-slojni papir iz 100% celuloze
• Visoko vpojno, pretržno trdno za 

uporabo v hotelirstvu in gastronomiji

št. art. 4450502000

• Visoko vpojna, bela, 3-slojna 
kuhinjska rola

št. art. 4120502300

• Modri papir iz celuloze
• Zaradi modre barve prepoznaven 

tudi v mokrem stanju

št. art. 4120300900

• Univerzalna odvijalna priprava z  
zaščito pred brizganjem vode

št. art. 4120300700

• Praktičen podajalnik papirja iz odporne, 
umetne mase

št. art. 4450502100

• Držalo za stensko montažo papirnatih 
brisač wischPERFEKT H3

kuhinjskaHIGIENA 
Servis in šolanje.

Servis je ena večjih prednosti pri HAGLEITNERju. Podpiramo vas in svetujemo vam tudi po nakupu, tako da ste v popol-
nosti oskrbovani. Zato vam HAGLEITNER ponuja tudi številna izobraževanja na področju kuhinjskeHIGIENE.

Šolanje o izdelkih v kuhinji

Št. art. 460120040000

• Ogled in ugotavljanje stanja na delovnem mestu
• Pravilna izbira izdelkov
• Priprava načrta za čiščenje in razkuževanje
• Izobraževanje o izdelkih na osnovi načrta čiščenja in 

razkuževanja (napr. talna higiena, doziranje, …)
• Varnostni listi za prenos
• Svetovanje v pomivalnici

Dobra higienska praksa v smislu HACCP  

Št. art. 460120020000

Šolanje o higieni v smislu HACCP:
• Osnove HACCP
• Osebna higiena
• Vključno s potrdili o šolanju za udeležence

Dobra higienska praksa v smislu HACCP vodena 
s strani strokovnjaka za higieno

Št. art. 460120010000

Šolanje o higieni v smislu HACCP:
• Osnove HACCP
• Osebna higiena
• Vključno s potrdili o šolanju za udeležence
• Vodena s strani strokovnjaka za higieno

Šolanje o škrobu (enkratno)

Št. art. 460120050000

• Določanje osnovnega doziranja in dodatnega doziranja
• Šolanje: uporaba ecosol INTENSE POWDER
• Vključno s potrdili o šolanju za udeležence

Obdelava škroba

Št. art. 460120060000

• Določanje osnovnega doziranja in naknadnega doziranja
• Skupna obdelava s stranko z ecosol INTENSE POW-

DER (prvih 10 košar)

Vaše prednosti z izobraževanji HAGLEITNER:

Osebno
Vaš osebni svetovalec za higieno se bo 
odzval na vaše individualne potrebe

Strokovno usposabljanje osebja
na licu mesta pri vas

Pravilna uporaba HAGLEITNER izdelkov
zagotavlja visoko varnost uporabnika

Izpolnjevanje smernic HACCP
Za preglede dobro pripravljeni

Za dodatne informacije skenirajte 
QR kodo:

6 7

rola midi H2 6R

papir za brisanje  
TOP B2 XL

Držalo za odvijanje papirja 
COVER

wischPERFEKT držalo

podajalnik MIDI

kuhinjski navitek  
wischPERFEKT H3

krpa za posodo

gobasta krpa ECO

navitek gobaste krpe roza

jeklena mrežica

safetyWIPES zelena

navitek gobaste krpe modra

pomivalna goba zelena
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Skupni katalog je veljaven za poslovno leto 2019 in nadomesti prejšnje skupne kataloge. Tiskan na papirju brez klora.
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