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Innovative Hygiene.

LUNA  2.0 
Dve sestavini in nič drugega:  
kakovost in enostavno rokovanje.

HAIR & BODY –  
nega 2 v 1 za kožo in lase.

∙ fresh: klasično in energetično. 
∙ asia: pomirjujoče in sproščujoče. 
∙ lemongrass sensitive*: poživljajoče,  
 pri tem blago in vlažilno.

Sami določite s katerim  
vonjem se bodo vaši gostje dobro počutili.

HAGLEITNER Body Care garancija: Vsi izdelki so primerni za alergike, 100% vegan, brez parabenov,  
mineralnih olj in silikonov. Uporabljeni vonji so usklajeni z IFRA, torej brez alergenih dišavnih snovi. 

HAND SOAP – visoko  
kakovostno tekoče milo za roke.

rose*: nevsiljiv vonj po vrtnicah s  
pridihom magnolije, deluje vlažilno.

HAND & BODY LOTION –  
zaokroži občutek razvajanja.

white pearl: olje vrtnic in sivke se  
dopolnjujejo v zadržano in  

nezamenljivo noto z občutnim  
učinkom nege.

Vaša hiša. Vaša znamka.  
Vaša negovalna oprema.
Ne katerikoli hotel, ne katerokoli milo:  
z vašim logotipom na izdelku  
LUNA 2.0 shower MAID poudarite posebne  
zahteve vaše hiše. 

Povežite se s svojim svetovalcem za higieno.

* Odlikovan z EU-Ecolabel 
(okoljska marjetica)Prijetno zadržano: v obliki, vonju in vloženem trudu

Zmanjšana, elegantna oblika kombinirana z enostavnim rokovanjem: 

Z novo LUNA 2.0 serijo trajno zmanjšate vsakodnevno vloženi trud,  

ki se vrti okrog polnjenja in nege in toaletnih izdelkov, na minimum.  

Z brezčasno in estetično obliko se izdelki ujemajo z vsako kopalnico in  

z vsakim področjem za velnes. Zaradi premium kakovosti sestavin  

poskrbite za to, da se bodo vaši gostje dobro počutili. HAGLEITNER HYGIENE D.O.O. 

Potok pri Komendi 13 
1218 Komenda, Slovenija

Tel.  +386 (0)1 8343468 
Faks +386 (0)1 8343469 
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LUNA 2.0

showerMAID wasteBOX S multiBOXpaperBOY

multiROLL   
toaletni papir

Elegantno in priročno:  
oblika z dodatkom za vašo kopalnico. 

∙ Enostavno šik: oblika embalaže  
 posreduje kakovost.

∙ Preprosto individualno: Vaš logotip na vsakem  
 držalu (podrobnosti na zadnji strani letaka).

∙ Enostavna namestitev: v kolikor želite  
 prevzamejo namestitev HAGLEITERN tehniki.

Velnes doživetje za vaše goste: 
izdelki za nego. 

∙ Visoko kakovostne sestavine.

∙ Pet nežno aromatičnih vonjev.

∙ Popolni sistem za nego: od mila za roke do   
 Hair & Body gela za prhanje in losjona za telo.

∙ Enostavno rokovanje zaradi sistema uporabe  
 z eno roko.

Enostavna uporaba:  
prihrani čas in živce vaših delavcev. 

∙ Varčno zaradi odmerjene količine.

∙ Pametna tehnika za hitro menjavo polnila.

∙ Prikaz stanja polnila poveča učinkovitost.

∙ Dodatno čiščenje ni potrebno,  
 ker je 100 procentov varno pred kapljanjem.

sanitaryBAG

Učinkovita zaščita pred  
zamašenimi odtoki.

∙ Podajalnik higienskih vrečk s stenskim  
 držalom ima brezčasno obliko.

∙ Za higienično odstranjevanje damskih  
 tamponov in vložkov.

∙ Varčno zaradi odjemanja posameznih 
 vrečk.

Fleksibilnost je adut.

∙ Postavitev samostojno ali ob steni?  
 Odločitev za namestitev je vaša. 

∙ Belo in puhasto: kozmetični robčki  
 v dvoslojni tissue kakovosti, so  
 primerni za urejene umivalnice in sobe  
 za goste.

Premišljeno do vsake podrobnosti.

∙ Moderna oblika v robustni izvedbi.

∙ Stabilni mehanizem za odpiranje z nogo.

∙ Idealna velikost s sprejemljivostjo  
 6 litrov.

∙ Vsakodnevna prednost s prihrankom  
 časa za osebje: notranjo posodo je  
 mogoče odstraniti z eno roko.

Pomembna vloga v elegantni  
kopalnici.

∙ Urejen nastop –  
 zaradi v sistem vgrajene dodatne role. 

∙ Zmeraj polno - dodatno rola se vloži,  
 ko je prva do ¾ porabljena. 

∙ Minimalni obseg zalog - zaradi  
 štirikratne količine papirja na roli.

∙ Enostavno vzdrževanje - okence za  
 prikaz stanja polnila in mehanika brez  
 ključa, naredijo polnjene otročje lahko.

Več udobja za vaše goste -  
manj prostora za vaše skladišče.

∙ Mikrotisk z žigom kakovosti papirja,  
 za najvišje zahteve.

∙ Na razpolago v tri ali štiri slojni izvedbi  
 (podrobnosti na dodanih listih).

Izgled legiranega jekla ali bela klasika.

Katera izvedba ustreza stilu vaše kopalnice?

Ta minimalizem vam bo všeč.
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www.hagleitner.com

Innovative Hygiene.

LUNA 2.0 showerMAID
Podajalnik | V 230 x Š 78 x G 100 mm

  white Št. art. 4110400550

  steel Št. art. 4110400553

∙ Lepo oblikovan podajalnik gela za prhanje

∙ Varčen zaradi natančnega oddajanja

∙ Zaščita pred kontaminacijo z neprodušno enoto

∙ Možen individualni prikaz blagovne znamke

∙ Primerno za prho in umivalnike

∙ Prikaz stanja polnila preko okenca

Polnila | 24 x 215 ml

  hair&BODY fresh** Št. art. 4110709436

∙ Gel za tuširanje telesa in las.  

 Poživljajoč vonj.

  hair&BODY asia** Št. art. 4110709136

∙ Gel za tuširanje telesa in las.  

 Pomirjujoča mešanica dišav.

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

∙ Gel za tuširanje telesa in las.  

 Zelo blage negovalne snovi, poživljajoč vonj po limonski travi.

  handSOAP rose*  ** Št. art. 4110709536

∙ Tekoče milo za roke. Nevsiljiv vonj po vrtnicah in magnoliji.  

 Izbrane sestavine kožo vlažijo.

  hand&bodyLOTION white pearl** Št. art. 4110709236

∙  Losjon za telo in roke, višjega kakovostnega razreda, ki ima občuten  

 negovalni učinek. Olje vrtnic in sivka dajeta vonju poseben pečat.

Dodatki | Držalo

  white Št. art. 4111201650

  white z individualnim logotipom Št. art. 4111201753

  steel Št. art. 4111201850

  steel z individualnim logotipom Št. art. 4111201853

LUNA 2.0 paperBOY
Podajalnik | V 240 x Š 140 x G 170 mm

  white Št. art. 4110400450

  steel Št. art. 4110400453

∙ Držalo ni nikdar prazno

∙ Zmanjšana poraba papirja

∙ Zmanjšan volumen shranjevanja za toaletni papir

Polnila

multiROLL toaletni papir Z4* 425 listov/navitek Št. art. 4110801400

∙ 4-slojni, bel, lepljen, 32 navitkov/karton,  

 mikrotisk z žigom kakovosti papirja

multiROLL toaletni papir V3* 560 listov/navitek Št. art. 4110801300

∙ 3-slojni, bel, lepljen, 32 navitkov/karton,  

 mikrotisk z žigom kakovosti papirja.

LUNA 2.0 wasteBOX S
Koš za smeti | V 260 x Š 220 x G 240 mm | 6 l

  white Št. art. 4110400850

∙ Koš za smeti z mehanizmom za odpiranje

∙ Preprosto praznjenje zaradi ločenega notranjega vedra

∙ Proti drsne nogice zagotavljajo stabilnost 

∙ Zelo trdno

Polnila | 12 l

Vreče za smeti S | 10 x 50 kosov Št. art. 4120302000

∙ Bele, pretržno trdne vreče za smeti

LUNA 2.0 multiBOX
Podajalnik | V 150 x Š 260 x G 60 mm

  white Št. art. 4110500250

  steel Št. art. 4110500253

∙ Škatla za kozmetične robčke

∙ Priročno za uporabo

∙ Možna samostojna postavitev ali pritrditev na steno 

∙ Možnost zaklepanja

Polnila

Kozmetični robčki soft 40 x 100 kosov Št. art. 4111101400

∙ 2-slojni, popolnoma beli, tissue kakovost, FSC - certifikat

LUNA 2.0 sanitaryBAG
Podajalnik | V 109 x Š 137 x G 66 mm

  white Št. art. 4110400950

∙ Podajalnik damskih higienski vrečk

∙ Udobna, enostavna enoročna uporaba

∙ Optimizirano odjemanje posameznih vrečk

Polnila

Damski higienski vložki | 60 kosov Št. art. 4111100100 * Odlikovano z EU Ecolabel     ** Dermatološko preizkušeno

HAGLEITNER HYGIENE D.O.O. 
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