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Innovative Hygiene.

LUNA  2.0 
Две съставки, нищо повече: 
качество и лесна употреба

HAIR & BODY –  
ГРИЖА 2 В 1 ЗА КОСА И КОЖА.

∙ fresh: класически и енергизиращ. 
∙ asia: успокояващ и релаксиращ. 
∙ Lemongrass sensitive*: жизнен, но в  
 същото време мек и овлажняващ

Определете с кой аромат гостите  
Ви ще се чувстват комфортно.
Гаранцията на ХАГЛАЙТНЕР за грижа за тялото: Всички продукти не предизвикват алергии, те са без 
парабени, минерални масла и силикон, 100% веган. Различните аромати са съвместими с Международната 
асоциация за аромати (IFRA), също без аромати предизвикващи алергии.

Сапун за ръце –  
висококачествен течен  

сапун за ръце.

роза*: фин аромат на роза, с дъх на 
магнолия, овлажняващ

Лосион HAND & BODY –
заобиколени от релаксация.

white pearl: Масло от рози и 
лавандула се комбинират в една 

издържана, безпогрешна нотка със 
забележим грижовен ефект

Вашият хотел. Вашата марка.  
Вашата серия за грижа.
Не просто хотел, не просто някакъв сапун: 
С интеграцията на Вашето лого на LUNA 2.0 
showerMAID, подчертавате изключителната 
привлекателност на вашите хотели. 

Свържете се с вашия консултант по хигиена.

* отличен с EU Ecolabel
Комфортно предпазлив: с форма, аромат и сила

Икономичен, елегантен дизайн комбиниран с лекотата при употребата: 
С новата серия LUNA 2.0 можете да намалите ежедневните си  
разходи около презареждането на продукти за грижа и продукти  
за тоалетното помещение, до минимум.  
Устойчив във времето и естетически оформен, артикулът пасва на 
всяка баня и всеки СПА център. 
Благодарение на високото качество на съставките, можете да се 
уверите, че гостите Ви ще се чувстват напълно комфортно. HAGLEITNER HYGIENE  
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LUNA 2.0

showerMAID wasteBOX S multiBOXpaperBOY

multiROLL   
toilettPAPIER

Елегантност и практичност: преимуществото 
на дизайна във Вашата баня 
∙ Просто елегантен: Формата на флакона   
 внушава изтънченост. 
∙ Лесно персонализиране: Вашето лого  
 на държача (за повече детайли вижте  
 последната страница на брошурата).
∙ Лесен за поставяне: При желание  
 монтажът може да бъде извършен от  
 ХАГЛАЙТНЕР - техник.
Уелнес изживяване за Вашите гости: 
поддържащ продукт. 
∙ Висококачествени съставки.
∙ Пет дискретни аромата.
∙ Пълна система за грижа: от сапун за ръце,  
 през душ гел за коса и тяло до лосион за тяло.
∙ Лесен за употреба, благодарение на  
 системата „една ръка“.
Лесна работа: спестява време и нерви на 
Вашите служители 
∙ Икономичен, благодарение на  
 възможността за дозиране.
∙ Умния механизъм за подмяна, улеснява  
 бързото зареждане. 
∙ Индикатора за нивото на консуматива,  
 повишава ефективността.
∙ Без усилия за почистване, балгодарение  
 на 100% защита от прокапване.

sanitaryBAG

Важна роля в една стилна баня 
∙ Спретнат вид - благодарение на   
 вградените резервни ролки в  
 системата. 
∙ Винаги зареден - резервната ролка  
 може да бъде сменена, след като  
 3/4 от първата ролка са използвани.
∙ Минимизиране на складовата  
 наличност – поради четрикратно  
 повечето хартия в една ролка.
∙ Лесно обслужване – прозорецът за  
 контрол и механизмът без заклюване  
 превръщат зареждането в детска игра.

Най-ефективната защита против 
запушване на канализацията 
∙ Дозаторът за санитарни торбички с  
 държач за стената е с неподвластен  
 на времето дизайн. 
∙ За хигиенично изхвърляне на дамски  
 санитарни материали.
∙ Икономичен, благодарение на  
 възможността за подаване на една  
 торбичка.

Проектиран до последния детайл. 
∙ Модерен дизайн и здрава  
 конструкция. 
∙ Стабилен механизъм на педала.
∙ Идеален размер с 6 литра  
 вместимост.
∙ Времево предимство в ежедневието  
 на обслужващият персонал:  
 вътрешната кофа се изважда с едно  
 движение.

Гъвкавостта е ключът. 
∙ Свободно стоящ или на стена?  
 Имате пълната свобода при избора  
 на монтаж.  
∙ Бяла и пухкава: Козметичните  
 кърпи в дву- слойно качество са  
 идеални за едно добре поддържано  
 тоалетно помещение или стая  
 за гости. 

Повече комфорт за Вашите гости - 
по-малко място за съхранение 
∙ Микрорелефни с уплътнение на  
 качеството на хартията за висока  
 ефективност. 
∙ Предлага се в три- или четрипластово  
 качество (За повече детайли виж  
 вложката).

Инокс или класическо бяло.

Кой дизай пасва на стила на Вашата баня?

Ще обикнете този минимализъм.
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Innovative Hygiene.

LUNA 2.0 showerMAID
Дозатор | В 230 x Ш 78 x Д 100 mm

  бял Арт.№ 4110400550

  стомана Арт.№ 4110400553

∙ Стилен дозатор за душ гел
∙ Икономичен поради дозирането на консуматива
∙ Защита срещу замърсяване с  херметическа капачка
∙ Възможност за индивидуално брандиране с логото на хотела
∙ Подходящ за душ кабина или в зоната на умивалника
∙ Видимост на количеството на консуматива през прозрачно прозорче

Последващо зареждане | 24 x 215 ml

  hair&BODY fresh ** Арт.№ 4110709436

∙ Душ гел за измиване на коса и кожа.  
 Ободряващ аромат.

  hair&BODY asia** Арт.№ 4110709136

∙ Душ гел за измиване на коса и кожа.  
 Оспокояваща комбинация от аромати.

  hair&BODY lemongrass sensitive*  ** Арт.№ 4110709336

∙ Душ гел за измиване на коса и кожа. Много леки, грижовни  
 съставки, витализиращ аромат на лимонена трева.

  handSOAP rose*  ** Арт.№ 4110709536

∙ Течен сапун. Дискретен аромат на роза и магнолия. 
 Подбрани съставки хидратират кожата.

  hand&bodyLOTION white pearl** Арт.№ 4110709236

∙ Лосион за ръце и тяло от висок клас със забележим грижовен  
 ефект. Маслото от роза и лавандула дава отличителна нотка.

Аксесоари | Държач

  бял Арт.№ 4111201650

  бял с индивидуално брандиране на лого Арт.№ 4111201753

  стомана Арт.№ 4111201850

  стомана с индивидуално брандиране на лого Арт.№ 4111201853

LUNA 2.0 paperBOY
Дозатор | В 240 x Ш 140 x Д 170 mm

  бял Арт.№ 4110400450

  стомана Арт.№ 4110400453

∙ дозатор „никога празен“

∙ намален разход на хартия
∙ намален обем за съхранение на тоалетна хартия

Последващо зареждане

multiROLL toilettPAPIER Z4* 425 листа/ролка Арт.№ 4110801400

∙ Четирипластова, чисто бяла, устойчива на скъсване, 32 ролки/ 
 кашон, микро щамповка с печат за качество на хартията.

multiROLL toilettPAPIER V3* 560 листа/ролка Арт.№ 4110801300

∙ Трипластова,  чисто бяла, устойчива на скъсване, 32 ролки/ 
 кашон, микро щамповка с печат за качество на хартията.

LUNA 2.0 wasteBOX S
Кош за отпадъци | В 260 x Ш 220 x Д 240 mm | 6 л

  бял Арт.№ 4110400850

∙ Пластмасов кош за отпадъци с педал
∙ Подвижна вътрешна кутия за лесно изпразване
∙ Гумени крачета, против хлъзгане, за сигурна позиция 

∙ Много здрав

Последващо зареждане | 12 л

Торба за отпадъци S | 10 x 50 броя Арт.№ 4120302000

∙ Бели, усточиви на скъсване, торби за отпадъци

LUNA 2.0 multiBOX
Дозатор | В 150 x Ш 260 x Д 60 mm

  бял Арт.№ 4110500250

  стомана Арт.№ 4110500253

∙ Дозатор за козметични кърпи
∙ Практична употреба
∙ Възможни са както за монтаж на стена, така и свободно стоящ 

∙ Заключващ се

Последващо зарежване

Меки козметични кърпи 40 x 100 броя Арт.№ 4111101400

∙ Двупластови, чисто бели, отличени със символа FSC® за  
 устойчиво управление на горите.

LUNA 2.0 sanitaryBAG
Дозатор | В 109 x Ш 137 x Д 66 mm

  бял Арт.№ 4110400950

∙ Дозатор за дамски санитарни торбички
∙ Удобен, лесно използваем с една ръка
∙ Оптимизирано вадене само на една торбичка

Последващо зареждане

Дамски санитарни торбички | 60 бр. Арт.№ 4111100100 * отличен с EU Ecolabel    ** дерматологично тестван

HAGLEITNER HYGIENE  
BULGARIA EOOD

70, Hristofor Kolumb blvd. 
1592 Sofia, Bulgaria

Phone +359 (0)2 963 29 01 
Fax +359 (0)2 963 05 86 
sofia@hagleitner.bg

ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ  
БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. Христофор Колумб 70 
1592 София, България
Телефон +359 (0)2 963 29 01    
Факс +359 (0)2 963 05 86 
sofia@hagleitner.bg


