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Innovative Hygiene.

LUNA  2.0 
Două ingrediente, nimic altceva: 
calitate şi manipulare simplă.

HAIR & BODY – soluţia 2-in-1  
de îngrijire corporală (corp şi păr).

∙ fresh: clasic şi revigorant. 
∙ asia: calmant şi relaxant. 
∙ lemongrass sensitive*: revigorant,  
 senzual şi hidratant.

Decideţi dumneavoastră  
cu care aromă doriţi să vă răsfăţaţi clienţii.   

Garanţia HAGLEITNER Body Care: toate produsele sunt indicate chiar şi pentru persoane cu alergii, 100% vegan, fără  
parabeni, uleiuri minerale şi silicon. Parfumurile utilizate sunt certificate IFRA, deci nu conţin substanţe suspectate a fi alergene.

HAND SOAP –  
săpun lichid de calitate superioară.

rose*: miros plăcut de trandafiri,  
cu nuanţă de magnolie, hidratant.

HAND & BODY LOTION –  
completează răsfăţul.

white pearl: uleiurile de trandafir  
şi levănţică se completează reciproc într-o 

notă foarte discretă, unică şi  
inconfundabilă, cu efect evident de îngrijire.

Hotelul dumneavoastră. Brandul dumneavoastră.  
Linia dumneavoastră de îngrijire corporală.
Nu un oarecare hotel, nu un oarecare săpun:  
prin personalizarea dispenserului LUNA 2.0 
showerMAID accentuaţi exclusivitatea hotelului 
dumneavoastră. 

Contactaţi consultantul dumneavoastră de igienă.

* Distins cu eticheta ecologică  
europeană EcolabelDiscret din toate punctele de vedere: formă, miros şi complexitate.

Designul simplu, elegant se îmbină perfect cu simpla sa utilizare: 

Datorită noii linii LUNA 2.0 reduceţi la minim volumul zilnic de muncă  

privind reumplerea cu noi produse de baie şi igienă corporală.  

Prin eleganţa şi forma estetică, fiecare produs se integrează discret şi  

armonios în orice baie sau centru de wellnes. Iar datorită calităţii  

superioare a ingredientelor incluse, veţi asigura clienţilor dumneavoastră  

un confort de neegalat. HAGLEITNER HYGIENE  
ROMÂNIA SRL

Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A 
077135 Mogoşoaia, jud. Ilfov, România

Tel.: +40 (0)21 3032160 
Fax: +40 (0)21 3032161 
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LUNA 2.0

showerMAID wasteBOX S multiBOXpaperBOY

hârtie igienică  
multiROLL

Elegant şi practic:  
un plus de design în baia dumneavoastră. 

∙ Simplu, şic: forma flaconului dezvăluie  
 înalta sa calitate.

∙ Simplu, personalizat: sigla dumneavoastră  
 pe fiecare suport  
 (citiţi detaliile menţionate pe verso).

∙ Simplu, poziţionat : la cerere, tehnicienii  
 HAGLEITNER efectuează montajul.

Experienţă wellness pentru oaspeţii  
dumneavoastră: produsele de îngrijire. 

∙ Ingrediente de înaltă calitate.

∙ Cinci mirosuri discret aromate.

∙ Sistem de îngrijire corporală complet: de la săpun,  
 gel de duş, şampon, până la loţiune de corp.

∙ Utilizare uşoară cu o singură mână.

Manipulare simplă: salvează timpul şi  
nervii angajaţilor dumneavoastră. 

∙ Economic datorită dozării porţionate.

∙ Mecanismul ingenios de schimbare facilitează  
 o înlocuire rapidă.

∙ Indicatorul de nivel amplifică eficienţa.

∙ Datorită sistemului 100% de antipicurare,  
 nu necesită o curăţenie în plus.

sanitaryBAG

Cea mai eficientă protecţie  
împotriva toaletelor înfundate.

∙ Dispenserul de pungi igienice pentru  
 dame, cu suport de montare pe perete,  
 în design atractiv.

∙ Pentru aruncarea igienică a  
 tampoanelor şi a absorbantelor.

∙ Economic, datorită porţionării bucată  
 cu bucată. 

Flexibilitatea este cheia.

∙ Poziţionare pe suprafaţă sau montare  
 pe perete?  
 Aveţi toată libertatea să alegeţi. 

∙ Albe şi catifelate: şerveţelele faciale  
 de calitate superioară, în două straturi,  
 sunt ideale pentru camerele de hotel  
 şi băile îngrijite.

Gândită până în cel mai mic detaliu.

∙ Design modern în variantă robustă.

∙ Mecanism cu pedală stabil.

∙ Capacitate ideală de 6 litri.

∙ Reducerea timpului de muncă  
 pentru personalul de curăţenie: găleata  
 detaşabilă din interior se ia cu o  
 singură mână.

Un rol important într-o  
baie amenajată cu stil.

∙ Un spaţiu ordonat şi organizat – datorită  
 rolei de rezervă integrată în dispenser.

∙ Dispenser mereu echipat – rola de  
 rezervă se poate adăuga de îndată ce s-a  
 folosit ¾ din rola iniţială.

∙ Un spaţiu minim de depozitare – datorită  
 cantităţii de hârtie de patru ori mai mare  
 de care dispune o rolă.

∙ Service simplu  – indicatorul de nivel şi  
 mecanismul fără cheie simplifică  
 reumplerea.

Mai mult confort pentru oaspeţii  
dumneavoastră - mai puţin spaţiu 
necesar în depozitele dumneavoastră.

∙ Embosare microformă cu sigiliu de  
 calitate a hârtiei pentru cerinţe exigente.

∙ Disponibilă în trei sau patru straturi  
 (pentru detalii vezi inserţia).

Varianta în optică de oţel sau albă, clasică.

Ce decor se integrează mai bine stilului  
dumneavoastră de baie?

Vă veţi îndrăgosti de eleganţa sa minimalistă.
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www.hagleitner.com

Innovative Hygiene.

LUNA 2.0 showerMAID
Dispenser | Î 230 x L 78 x A 100 mm

  alb Cod art. 4110400550

  steel Cod art. 4110400553

∙ Dispenser elegant de gel de duş 

∙ Economic datorită dozării porţionate

∙ Protejarea de germeni datorită unităţii închise etanş 

∙ Posibilitate de personalizare cu brandul hotelului

∙ Ideal pentru cabinele de duş şi chiuvete 

∙ Indicator de nivel

Consumabile | 24 x 215 ml

  hair&BODY fresh** Cod art. 4110709436

∙ Gel de duş pentru corp si păr.  

 Miros revigorant.

  hair&BODY asia** Cod art. 4110709136

∙ Gel de duş pentru corp si păr.  

 Miros cu efect relaxant.

  hair&BODY lemongrass sensitive*  ** Cod art. 4110709336

∙ Gel de duş pentru corp şi păr. Ingrediente cu proprietăţi de îngrijire  

 deosebite, miros revigorant de lemongrass.

  handSOAP rose*  ** Cod art. 4110709536

∙ Săpun lichid. Miros discret de trandafiri şi magnolie.  

 Ingrediente atent selecţionate pentru hidratarea pielii.

  hand&bodyLOTION white pearl** Cod art. 4110709236

∙ Loţiune de calitate superioară, cu un efect evident de hidratare,  

 pentru mâini şi corp. Uleiurile de trandafir şi levănţică conferă o 

 notă unică, inconfundabilă.

Accesorii | Suporturi

  alb Cod art. 4111201650

  alb cu logo personalizat Cod art. 4111201753

  steel Cod art. 4111201850

  steel cu logo personalizat Cod art. 4111201853

LUNA 2.0 paperBOY
Dispenser | Î 240 x L 140 x A 170 mm

  alb Cod art. 4110400450

  steel Cod art. 4110400453

∙ Dispenserul nu e niciodată gol

∙ Reduce consumul de hârtie

∙ Volum redus de depozitare a hârtiei igienice

Consumabile

hârtie igienică multiROLL Z4* 425 foi/rolă Cod art. 4110801400

∙ 4 straturi, alb pur, lipite, 32 role/carton,  

 embosare microformă cu sigiliu de calitate a hârtiei

hârtie igienică multiROLL V3* 560 foi/rolă Cod art. 4110801300

∙ 3 straturi, alb pur, lipite, 32 role/carton,  

 embosare microformă cu sigiliu de calitate a hârtiei

LUNA 2.0 wasteBOX S
Coş de gunoi | Î 260 x L 220 x A 240 mm | 6 l

  alb Cod art. 4110400850

∙ Coş de gunoi din plastic, cu pedală

∙ Golire confortabilă datorită găleţii detaşabile din interior

∙ Picioruşe antiderapante pentru o poziţie fixă 

∙ Foarte rezistent

Consumabile | 12 l

Saci menajeri S | 10 x 50 bucăţi Cod art. 4120302000

∙ Saci menajeri albi, rezistenţi

LUNA 2.0 multiBOX
Dispenser |  Î 150 x L 260 x A 60 mm

  alb Cod art. 4110500250

  steel Cod art. 4110500253

∙ Dispenser de şerveţele faciale

∙ Utilizare practică

∙ Poate fi montat şi pe perete 

∙ Închidere cu cheie

Consumabile

Şerveţele faciale catifelate 40 x 100 bucăţi Cod art. 4111101400

∙ 2 straturi, albe, calitate premium, certificat FSC

LUNA 2.0 sanitaryBAG
Dispenser |  Î 109 x L 137 x A 66 mm

  alb Cod art. 4110400950

∙ Dispenser de pungi igienice pentru dame

∙ Utilizare confortabilă şi uşoară, cu o singură mână

∙ Desprindere optimă a fiecărei pungi

Consumabile

Pungi igienice pentru dame | 60 bucăţi Cod art. 4111100100 * Distins cu etichetă ecologică europeană Ecolabel    ** Testat dermatologic
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