
www.hagleitner.com

Innovative Hygiene.

LUNA  2.0 
Dve základné zložky, inak nič:  
Kvalita a jednoduchá manipulácia.

HAIR & BODY – produkt 2-v-1- 
Starostlivosť pre pokožku a vlasy.

∙ fresh: klasický a energetizujúci. 
∙ asia: upokojujúca a uvolňujúca. 
∙ lemongrass sensitive*: vitalizujúci,  
 popritom jemný a hydratujúci.

Vy určíte,  
pri ktorých vôňach sa budú Vaši hostia cítiť príjemne.

HAGLEITNER Body Care garancia: Všetky produkty sú vhodné aj pre alergikov, 100% vegan, neobsahujú parabény, 
minerálne oleje a silikón. Použité vône odpovedajú IFRA predpisom, takže neobsahujú alergie vyvolávajúce vonné zložky.

HAND SOAP – vysokohodnotné  
tekuté mydlo na ruky.

rose*: decentná vôňa po ružiach s  
nádychom magnólie, hydratujúca.

HAND & BODY LOTION – nonstop  
sa opakujúci blahodárny zážitok.

white pearl: Ružový a levandulový olej sa 
navzájom dopĺňajú do jednej zdržanlivej 

ale pritom nezameniteľnej vonnej zmesi s 
pocitom ošetrujúceho efektu.

Váš dom. Vaša značka. Vaša séria starostlivosti.

Nie nejaký hotel, nie nejaké mydlo:  
S integráciou Vášho loga na  
LUNA 2.0 showerMAID vyzdvihujete  
exkluzívne nároky Vašej prevádzky. 

Kontaktujte Vášho poradcu pre hygienu.

* S označením EU-Ecolabel.

Príjemne zdržanlivý: v tvare, vôni a spotrebe.

Redukovaný, elegantný dizajn skombinovaný s najjednoduchšou obsluhou: 

S novou sériou LUNA 2.0 redukujete nepretržite svoju dennú spotrebu 

a dopĺňanie ošetrujúcich produktov a toaletných potrieb dlhodobo na 

minimum. V nadčasovo a esteticky danom tvare sa tieto artikle decentne 

hodia do každej toalety a každého wellnessu. A vďaka prémiovej kvalite 

obsiahnutých zložiek zabezpečujete, že sa Vaši hostia budú cítiť neustále 

blahodárne. HAGLEITNER HYGIENE 
SLOVENSKO S.R.O.

903 01 Senec, Diaľničná cesta 27  
Slovensko

Tel. +421 (0) 2 4444 1076  
Fax +421 (0) 2 4552 9703 
bratislava@hagleitner.sk št
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LUNA 2.0

showerMAID wasteBOX S multiBOXpaperBOY

multiROLL   
toaletný papier

Elegantné a praktické:  
plus za dizajn pre Vašu toaletu. 

∙ Jednoducho šik: tvar vo forme flakónu  
 sprostredkúva vysokú hodnotu.

∙ Jednoducho individuálne: Vaše logo na každom  
 držiaku (Detailne pozri v letáku-zadná strana).

∙ Jednoducho inštalovať: montáž na želanie  
 vykonajú HAGLEITNER-technici.

Zážitok z wellnessu pre Vašich hostí:  
Ošetrujúce produkty.

∙ Vysokohodnotné zložky.

∙ Päť decentných aromatických vôní.

∙ Skompletizovaný systém starostlivosti: od  
 mydla na ruky cez hair & body sprchový gél  
 až po telové mlieko.

∙ Jednoduchá obsluha vďaka „jedna-ruka-systém“.

Jednoduchá manipulácia:  
šetrí čas a nervy Vašich zamestnancov. 

∙ Úsporný vďaka nastaviteľnému dávkovaniu.

∙ Šikovná výmenná mechanika ktorá uľahčuje  
 rýchle dopĺňanie.

∙ Ukazovateľ stavu náplne zvyšuje efektivitu.

∙ Žiadne zvýšené nároky na čistenie vďaka  
 100 percentnej ochrany pred kvapkaním.

sanitaryBAG

Účinná ochrana pred upchatím  
odtokových rúr.

∙ Dávkovač na hygienické sáčky s  
 pripevnením na stenu v nadčasovom  
 dizajne.

∙ Pre hygienickú likvidáciu tampónov  
 a dámskych vložiek.

∙ Úsporný vďaka odoberaniu po  
 jednom sáčku.

Flexibilita je trompfom.

∙ Samostatne stojaci alebo na stenu?  
 Máte obe možnosti ohľadom montáže. 

∙ Biele a mäkké: Kozmetické utierky  
 v dvojvrstvovej tissue kvalite sú 
 ideálne vhodné pre udržiavané toalety  
 a hosťovské izby. 

Úplne premyslený do detailu.

∙ Moderný dizajn v robustnom prevedení.

∙ Stabilný nášľapný mechanizmus.

∙ Ideálna veľkosť s možným objemom  
 naplnenia 6 litrov.

∙ Vo všeobecnosti výhodná úsporu  
 času pre servisný personál: Vnútorné  
 vedro sa môže vybrať jednym pohybom  
 ruky.

Dôležitá úloha v štýlovo  
ujednotenej toalete.

∙ Sťa upratané prevedenie – vďaka  
 systému integrovanej rezervnej rolky.

∙ Vždy naplnené – rezervnú rolku je  
 možné vložiť, ako náhle je prvá roka  
 vyspotrebovaná do ¾.

∙ Minimálne náklady na skladovanie –  
 vďaka štvornásobnému objemu papiera  
 na jednu rolku.

∙ Jednuduchý servis – Priehľadné okienko  
 a bezkľúčová mechanika uľahčujú  
 doplňanie priam detsky ľahko.

Väčší komfort pre Vašich hostí -  
menej odkladacích priestorov pre Vaše 
skladové zásoby.

∙ Mikrovzorovanie s pečaťou kvality  
 papiera pre najvyššie nároky.

∙ Možné k obdržaniu v troj- alebo v  
 štvorvrstvovom prevedení (Detaily pozri).

Sťa nerezové prevedenie alebo klasická biela.

Ktoré prevedenie sa viac hodí štýlovo do Vašej kúpeľne?

Tento minimalizmus budete milovať.
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www.hagleitner.com

Innovative Hygiene.

LUNA 2.0 showerMAID
Dávkovač | V 230 x Š 78 x H 100 mm

  biely Art. č. 4110400550

  steel Art. č. 4110400553

∙ Pekne tvarovaný dávkovač sprchového gélu

∙ Úsporný vďaka nastaviteľnému dávkovaniu 

∙ Ochrana pred kontamináciou pôvodcov chorôb vďaka vzduchotesnej jednotky

∙ Individuálny možný hotelový branding

∙ Vhodné do sprchy a k umyvadlám

∙ Ukazovateľ stavu náplne vďka priehľadnému okienku

Náplne | 24 x 215 ml

  hair&BODY fresh** Art. č. 4110709436

∙ Sprchový gél pre pokožku a vlasy.  

 S osviežujúcou vôňou.

  hair&BODY asia** Art. č. 4110709136

∙ Sprchový gél pre pokožku a vlasy.  

 Upokojujúca kompozícia vôní.

  hair&BODY lemongrass sensitive*  ** Art. č. 4110709336

∙ Sprchový gél pre pokožku a vlasy. Veľmi jemné  

 ošetrujúce zložky, vitalizujúca vôňa po citrónovej tráve.

  handSOAP rose*  ** Art. č. 4110709536

∙ Tekuté mydlo na ruky. Decentná vôňa po ruži a magnólii.  

 Vybrané zložky produktu hyhratujú pokožku.

  hand&bodyLOTION white pearl** Art. č. 4110709236

∙ Telové mlieko na ruky a pokožku vyššej triedy s citeľným ošetrujúcim  

 efektom. Ružový a levanduľový olej vydávajú nezameniteľnú vôňu.

Príslušenstvo | Držiak

  biely Art. č. 4111201650

  biely s individuálnym brandingom loga Art. č. 4111201753

  steel Art. č. 4111201850

  steel s individuálnym brandingom loga Art. č. 4111201853

LUNA 2.0 paperBOY
Dávkovač | V 240 x Š 140 x H 170 mm

  biely Art. č. 4110400450

  steel Art. č. 4110400453

∙ Nikdy prázdny dávkovač

∙ Znížená spotreba papiera

∙ Nižší objem skladu pre toaletný papier

Náplne

multiROLL toaletný papier Z4* 425 útržkov/rolka Art. č. 4110801400

∙ 4-vrstvový, čisto biely, lepený, 32 roliek/kartón,  

 mikrovzorovanie s pečatou kvality papiera 

multiROLL toaletný papier V3* 560 útržkov/rolka Art. č. 4110801300

∙ 3-vrstvový, čisto biely, lepený, 32 roliek/kartón,  

 mikrovzorovanie s pečaťou kvality papiera 

LUNA 2.0 wasteBOX S
Odpadkový kôš | V 260 x Š 220 x H 240 mm | 6 l

  biely Art. č. 4110400850

∙ Plastový odpadkový kôš s nášľapným mechanizmom

∙ Vďaka vyberateľnému vnútornému boxu sa ľahko vyprázdňuje

∙ Brzdiace gumové podstavce na pevné státie 

∙ Veľmi robustný

Náplne | 12 l

Odpadové vrece S | 10 x 50 kusov Art. č. 4120302000

∙ Biele, voči roztrhnutiu odolné odpadové sáčky

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

  biely Art. č. 4110500250

  steel Art. č. 4110500253

∙ Box na dávkovanie kozmetický utierok

∙ Praktický pri použití

∙ Montáž na stenu ako aj s možnosťou vodorovného položenia 

∙ Uzamykateľný

Náplne

Kozmetické utierky soft 40 x 100 kusov Art. č. 4111101400

∙ 2-vrstvové, čisto biele, tissue kvalita, FSC-certifikované

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

  biely Art. č. 4110400950

∙ Dávkovač na dámske hygienické sáčky

∙ Komfortná, jednoduchá obsluha jednou rukou

∙ Optimalizovaný odber po jednom sáčku

Náplne

Dámske hygienické sáčky | 60 kusov Art. č. 4111100100 * Označené s EU Ecolabel    ** Dermatologicky testované

HAGLEITNER HYGIENE 
SLOVENSKO S.R.O.

903 01 Senec, Diaľničná cesta 27  
Slovensko

Tel. +421 (0) 2 4444 1076  
Fax +421 (0) 2 4552 9703 
bratislava@hagleitner.sk 


