Rozhodněte se,
s kterou vůní se Vaši hosté budou cítit skvěle.

Innovative Hygiene.

HAGLEITNER body care garance: Všechny výrobky jsou přívětivé vůči alergikům, 100% veganské, bez parabenů,
minerálních olejů a silikonu. Použité vůně jsou v souladu s IFRA, tedy bez alergicky nebezpečných aromatických látek.

HAND SOAP –
vysoce jakostní tekuté mýdlo na ruce.
rose*: decentní vůně po růžích s
nádechem magnolie, hydratační.

Příjemně zdrženlivý: v tvaru, vůni a nákladech.

* Označení EU-Ecolabel

HAIR & BODY –
péče 2v1 pro pokožku a vlasy.
∙ fresh: klasický a dodá energii.
∙ asia: uklidňující a relaxovací.
∙ lemongrass sensitive*: osvěžující a
přitom jemný a hydratační.

HAND & BODY LOTION –
umocňuje zážitek z hýčkání.
white pearl: Růžový a levandulový
olej se doplňují pro zdrženlivou
nezaměnitelnou atmosféru se znatelným
pečujícím efektem.

Váš dům. Vaše značka. Vaše série péče.
Zjednodušený elegantní design v kombinaci s nejjednodušším
zacházením. S novou sérií LUNA 2.0 snížíte denní náklady na
doplňování výrobků péče a výrobků na toalety trvale na minimum.

Ne jakýkoliv hotel, ne jakékoliv mýdlo:
Díky umístění loga na LUNA 2.0 showerMAID
zdůrazníte exkluzivitu Vašeho domu.
Kontaktujte svého hygienického poradce.

Svým nadčasovým a estetickým tvarem se včlení výrobky do každé
koupelny, na toaletu nebo do welness zařízení.
A díky prémiové kvalitě ingrediencí zajistíte, že se Vaši hosté budou
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č. výr. 207013720

cítit skvěle.

2 ingredience, jinak nic:
kvalita a jednoduchá obsluha

HAND & BODY LOTION | white pearl

HAND SOAP | rose

HAIR & BODY | lemongrass sensitive

HAIR & BODY | asia

HAIR & BODY | fresh

LUNA 2.0

showerMAID

paperBOY

sanitaryBAG

wasteBOX S

multiBOX

Elegantní a praktické:
designové plus pro Vaši koupelnu.

Důležitá role v bezpečně
stylové koupelně.

Účinná ochrana před
ucpanými odpady.

Promyšleno až do detailu.

Flexibilita je triumf.

∙ Moderní design v robustním provedení.

∙ Jednoduše šik: tvar lahvičky propůjčuje kvalitu.

∙ Uklizený vzhled - díky v systému
integrované rezervní roli.

∙ Dávkovač hygienických sáčků s
úchytem na stěnu a nadčasovým
designem.

∙ Stojící v prostoru nebo na zdi?
Při montáži máte veškerou svobodu.

∙ Jednoduše individuální: Vaše logo na každém
držáčku (Detaily viz zadní strana letáku).
∙ Jednoduše namontováno: dle přání
namontuje technik od HAGLEITNERa.
Welness zážitky pro Vaše hosty Výrobky pro péči.
∙ Kvalitní přísady.

Tento minimalismus si zamilujete.

∙ 5 decentních vůní.

∙ Vždy doplněný – rezervní role se dá
doplnit, jakmile jsou spotřebovány
¾ první role.
∙ Minimální skladový objem – díky
čtyřnásobnému množství papíru na roli.

∙ Pro hygienické odstranění tamponů
a dámských vložek.
∙ Úsporný díky odebírání
jednotlivých sáčků.

∙ Stabilní pedálový mechanismus.
∙ Ideální velikost s 6litrovým objemem.
∙ Každodenní časová výhoda pro
úklidovou službu: vnitřní nádoba se dá
vyjmout pomocí ručního úchytu.

∙ Bílé a nadýchané: Kosmetické
ubrousky dvouvrstvé, v kapesníčkové
kvalitě, vhodné do pečlivě udržovaných
koupelen a pokojů pro hosty.

∙ Jednoduchý servis – pohledové okénko
a mechanika bez klíče dělají doplňování
dětskou hrou.

∙ Kompletní systém péče: od mýdla na ruce
přes Hair & Body gel až k tělovému mléku.
∙ Jednoduchá obsluha díky systému
pro jednu ruku.
Jednoduchá manipulace:
šetří čas a nervy Vašich zaměstnanců.
∙ Hospodárný díky dávkování množství.
∙ Chytrá mechanika vyměňování usnadňuje
rychlé doplňování.

multiROLL
toaletní papíry
Více pohodlí pro Vaše hosty - méně
zaplněného skladovacího prostoru.

∙ Ukazatel stavu náplně zvyšuje efektivitu.

∙ Mikroražba s logem kvality papíru
při vyšších nárocích.

∙ Žádné náklady na úklid díky 100% ochraně
před kapkami.

∙ K dodání ve 3- nebo 4vrstvých
provedeních (detaily viz desky).

Vzhled ušlechtilé ocele nebo klasicky bílá.
Které provedení pasuje ke stylu Vaší koupelny?

Innovative Hygiene.

LUNA 2.0 showerMAID

LUNA 2.0 paperBOY

Dávkovač | V 230 x Š 78 x H 100 mm

Dávkovač | V 240 x Š 140 x H 170 mm

∙
∙
∙
∙
∙
∙

white

Č. výr. 4110400550

steel

Č. výr. 4110400553

Dávkovač sprchového gelu s pěkným tvarem
Úsporný díky dávkování dávek
Ochrana před kontaminací díky vzduchotěsné součástce
Možno individuální označení hotelu
Vhodný pro sprchu a umyvadlo
Ukazatel stavu naplnění díky pohledovému okénku

Náplně | 24 x 215 ml
hair&BODY fresh**

Č. výr. 4110709436

∙ Sprchový gel na mytí pokožky a vlasů.
Osvěžující vůně.
hair&BODY asia**

Č. výr. 4110709336

Č. výr. 4110709536

∙ Tekuté mýdlo na ruce. Decentní vůně po růži a magnolii.
Vybrané ingredience hydratují Vaši pokožku.
hand&bodyLOTION white pearl**

Č. výr. 4110709236

∙ Tekuté mléko pro ruce a tělo nejvyšší třídy s citelným pečujícím
efektem. Růžový a levandulový olej dodají nezaměnitelnou atmosféru.
Příslušenství | Držák
white

Č. výr. 4111201650

white s individuální značkou - logem

Č. výr. 4111201753

steel

Č. výr. 4111201850

steel s individuální značkou - logem

Č. výr. 4111201853

LUNA 2.0 sanitaryBAG
Dávkovač | V 109 x Š 137 x H 66 mm
white

Č. výr. 4110400950

∙ Dávkovač dámských hygienických sáčků
∙ Pohodlná, jednoduchá obsluha jednou rukou
∙ Optimalizované odebírání jednoho sáčku

Č. výr. 4110400453

Náplně
multiROLL toaletní papíry Z4* 425 útržků/role

Č. výr. 4110801400

∙ 4vrstvý, čistě bílý, lepený, 32 rolí/karton,
mikroražba s logem kvality papíru
multiROLL toaletní papíry V3* 560 útržků/role

Č. výr. 4110801300

LUNA 2.0 wasteBOX S
Odpadkový koš | V 260 x Š 220 x H 240 mm | 6 l
Č. výr. 4110400850

white
∙
∙
∙
∙

Plastový odpadkový koš s nášlapným mechanismem
Pohodlně vyprázdnitelný díky vyjímatelné vnitřní nádobě
Protiskluzové gumové nožičky pro pevné stání
Velmi robustní

Náplně | 12 l
Pytel na odpadky S | 10 x 50 kusů

Č. výr. 4120302000

∙ Bílé pevné pytle na odpadky

LUNA 2.0 multiBOX
Dávkovač | V 150 x Š 260 x H 60 mm

∙
∙
∙
∙

white

Č. výr. 4110500250

steel

Č. výr. 4110500253

Dávkovací box na kosmetické ubrousky
Praktický v užívání
Montáž na stěnu nebo k postavení
Uzamykatelný

Náplně
Jemné kosmetické ubrousky

40 x 100 kusů

Č. výr. 4111101400

∙ 2vrstvé, čistě bílé, v kvalitě kapesníčků, certifikace FSC

Náplně
Dámské hygienické sáčky | 60 kusů

steel
∙ Nikdy prázdný dávkovač
∙ Snižuje spotřebu papíru
∙ Snížený skladovací objem toaletního papíru

Č. výr. 4110709136

∙ Sprchový gel na mytí pokožky a vlasů.
Velmi jemné pečující látky, osvěžující vůně po citronové trávě.
handSOAP rose* **

Č. výr. 4110400450

∙ 3vrstvý, čistě bílý, lepený, 33 rolí/karton,
mikroražba s logem kvality papíru

∙ Sprchový gel na mytí pokožky a vlasů.
Uklidňující kompozice vůní.
hair&BODY lemongrass sensitive* **

white

Č. výr. 4111100100

* Označeno EU Ecolabel

** Dermatologicky testováno.
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