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Innovatív higiénia.
Mi így járulunk hozzá az Ön sikeréhez.

Mitől függ

Adagolók működése: Papír van, szappan van; energia van.

Ön kézben tartja a következőket:

töltöttség, fogyasztás, költségek – az ügyfél öröme.

Mosogatókonyhája rendben van: minden az elvárás szerint.

Minden ragyog: minden pohár; kés, villa – a teljes edényzet.

Az eredmény: ragyogó. – Zavarok kizárva.

A mosás szemmel látható,

a mosás érezhető, finom illatú és tapintható.

Minden helyiség egy élmény.

Mert minden helyiség mindenkor játszi könnyedséggel kitakarítható:

költségbiztonságosan az intelligens adagolástechnikával.

A fertőtlenítés megbízható, alapos – és célzott,

az emberek és a környezet lehető legnagyobb mértékű kímélése ér-
dekében.

A Hagleitner Európa közepén, Ausztria közepén kutat, fejleszt és 
gyárt.

A Hagleitner 27 telephelyet működtet tizenkét országban.

A Hagleitner egy családi vállalkozás, mely a következő generációk 
számára is állandó és fenntartható.

Fedezze fel a Hagleitnert ebben a katalógusban.

Üdvözlettel:

Hans Georg Hagleitner
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RADIKALIN

Tartalom 6 × 1 kg* Cikkszám: 4210100208

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100211

Magas koncentrációjú, folyékony zsíroldó. Fáradság nélkül eltávolítja a zsíros szeny-
nyeződéseket valamennyi mosható felületről, eszközről (mint padlók, munkalapok, 
szagelszívók stb.). Nem habzik, ezért nagynyomású gépekben is használható. Alumí-
nium felületen nem használható!

bellaVIT

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4210100308

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100311

Sűrűn folyó tisztítószer nagy súrolóerővel. Különösen alkalmas makacs, ráégett 
szennyeződések eltávolítására kemény felületekről. Kellemes narancsillatot hagy 
maga után. Zöld mosogatószivacsot ajánlunk hozzá.

active ECO

Tartalom 6 × 1 kg** Cikkszám: 4420100208

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4420100211

Univerzálisan használható zsíroldószer munkaasztalok, padlók, falak, mennyezetek, 
szagelszívók, lefolyórácsok, mikrohullámú sütők stb. tisztítására. A nehezen hozzáfér-
hető helyekről is könnyedén eltávolítja a zsír-tojásfehérje- és maradék szennyeződése-
ket. Grill-, combi- és egyéb sütők takarítására, valamint ráégett ételmaradékok eltávo-
lítására is használható. Alumínium felületeken nem használható, erre az allround ECO, 
vagy neutral ECO termékünket ajánljuk.

10L

30-50
ml

100%100%

10L

50ml

100%100%
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Hagleitner-termékek  

megtapasztalása

Válassza ki a legjobbakat Hagleitner termékkata-

lógusából: Kombinálja a Hagleitner scanME alkal-

mazással és tekintse át az összes kiegészítő infor-

mációt és megrendelést egy gombnyomásra.

Minden gyorsan kéznél van.

Biztonsági adatlapra vagy termékinformációkra van 
szüksége? A Hagleitner scanME alkalmazással  
egyszerűen olvassa be a minden terméken megtalál-
ható vonalkódot – és máris minden a kezében van. 

Több nyelven.

Adagolóadatok, a helyes használat, alkalmazási terület: 
Mindezeket az információkat letöltheti a Hagleitner 
scanME alkalmazásban az Ön által kívánt nyelven vagy 
tetszés szerint megoszthatja.

Egyszerű megrendelés.

Szeretne gyorsan utánrendelni egy terméket? Egysze-
rűen olvassa be a termékeken vagy a katalógusban 
található vonalkódot, adja meg a kért mennyiséget és 
küldje el a megrendelést. Arra az esetre, ha nincs 
vonalkód, az alkalmazás teljes szövegű keresést kínál. 

Az Ön vásárlási története.

A Hagleitner scanME alkalmazás tárolja az Ön termé-
keit, és a kezdő képernyőn mindig mutatja az előzmé-
nyeket. Ezáltal garantált a szupergyors hozzáférés. 

Raktárkészlet kézben tartva.

Az előzményekben az optimális raktárkészletet is meg-
adhatja. Így tudni fogja, hogy mennyinek kell raktáron 
lennie, és ezzel elkerülheti a hiányokat. 

Közvetlenül a letöltéshez

Olvassa be a QR-kódot és ugorjon közvetlenül a Hag-
leitner scanME alkalmazás letöltési oldalára.

Cikkszám: 4210100208

Cikkszám: 4210100211

lkül eltávolítja a zsíros szeny-
ől (mint padlók, munkalapok, 
pekben is használható. Alumí-

Cikkszám: 4420100208

Cikkszám: 4420100211
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  Saját vegyipari gyártás   

A Hagleitner a takarító és higiéniai termékekhez 
szükséges összes vegyi anyagot saját maga fej-
leszti ki és gyártja. Ez a folyamat teljesen automa-
tikus gyártó- és töltősorokon megy végbe. Több 
mint 150 bevált receptünk biztosítja ügyfeleink 
számára a lehető legjobb alkalmazási eredménye-
ket. Piaci tesztekkel, intenzív kutatással és folya-
matos minőségellenőrzéssel biztosítjuk a meglévő 
termékek továbbfejlesztését és új, innovatív tisztí-
tószerek létrehozását.

  A vacuumBAG zsugorflakon 60%-kal könnyebb, 
mint a hagyományos szappantöltetek, és mérete 
a felhasználás során az eredeti térfogat 10%-ára 
csökken. A töltet így sem elcsírásodni, sem beszá-
radni nem tud. A vacuumBAG-ek kifejlesztését a 
Genfi Innovációs Díjjal tüntették ki. 

Az integral adagolórendszerhez való szabadalmaz-
tatott multiFILL patronok csökkentett súllyal és a 
patronok méretének növelésével könnyítik meg a 
kész oldatok elkészítését.

„Made in Austria” – 

mindent egy kézből

Intelligens adagolók,- hatékony tisztítószerek- és koz-
metikumok előállítása, valamint kiváló papírminőség 
létrehozása – a Hagleitner képes minderre. A Hagle-
itner évtizedek óta maga kutatja, fejleszti és termeli 
saját termékeit, és ezért az ügyfél szempontjából való 
hasznosságot tartja szem előtt. Mert a Hagleitner más 
akar lenni: jobb. 
Ezzel az ígérettel és új utakra lépéshez való bátorsá-
gunkkal a Hagleitner Zell am See székhelyen gyár-
tóüzemet létesített, mely modernebb és innovatívabb 
már nem is lehetne. 
A higiéniai megoldások sikere három pilléren nyug-
szik, melyeket a Hagleitner biztosít vevői számára: 

  Vegyszergyártás
  Papírfeldolgozás
 Adagológyártás/fröccsöntés

 A Hagleitner saját maga fejleszt és gyárt
 Intenzív kutatást végez
  A lehető legjobb használati eredményeket 

garantálja

  Saját csúcsminőségű adagolók  

gyártása   

A műanyag granulátumtól a kész  
adagolóig a Hagleitnernél 25 méter az út. A Hagle-
itner 2000 m2-en gyártja a legkorszerűbb adagoló-
kat egész Európában. 

 A gyártás a Lean Management alapelveihez iga-
zodik: A folyamatokat optimalizálni, a költségeket 
és erőforrásokat kímélni, és a hangsúlyt mindig az 
emberre kell helyezni. Ennek eredménye a haté-
konyság és a minőség. 2015 januárja óta Zell am 
See-ben ilyen erőforrás-kímélő gyártóüzemek mű-
ködnek. 

  A fejlesztéstől az egyedi alkatrész-gyártáson ke-
resztül a teljes adagolóig a Hagleitnert maga való-
sítja meg mindezt. Ettől válik a termelési folyamat 
egyedülállóvá és felülmúlhatatlanul tartóssá. 

  Az adagolók összeszerelésekor a legnagyobb pon-
tosságon van a hangsúly. A termékek csak így mű-
ködhetnek a vevőnél zökkenőmentesen.

   Saját fenntartható papírfeldolgozás 

 A Hagleitner fenntarthatóan él. Ezt tanúsítja már a 
szükséges nyersanyagok szállítóinak kiválasztása 
is. Azt, hogy az ökológiai felelősségre már a nyers-
anyagok vásárlásakor nagy figyelmet fordítunk, a 
papírminőségekkel kapcsolatos számos tanúsít-
vány is igazolja a Hagleitnernél. 

  Kiváló feldolgozósorunk magas minőségű, teljesen 
automata papírfeldolgozást tesz lehetővé. A to-
alett- és kéztörlő papírok prégelését, enyvezését, 
perforálását, méretre vágását és csomagolását két 
papírátalakító gépünkön végezzük. 

  A mosdóhelyiségekhez és szállodai adagolókhoz 
készült multiROLL papírok kompakt módon van-
nak feltekerve egy műanyag mag köré. A szokvá-
nyos papírtekercsekkel ellentétben ez négyszeres 
papírmennyiséget jelent. Ez nemcsak az ügyfélnél 
tárolt mennyiség csökkenését hanem a karbantar-
tási beavatkozások számának jelentős csökkenését 
is jelenti. A kisebb szállítási mennyiségek jelentősen 
kímélik a környezetünket is.

 A Hagleitner a legkorszerűbb adagológyártást  
 biztosítja

 Tervezés, fejlesztés és gyártás a helyszínen
 Termékei gyártása során kivételes 

 pontosságról gondoskodik

 A Hagleitner a fenntarthatóságot tanúsítványokkal  
    igazolja

 A legmagasabb szintű termékek
 Tekercsenként négyszer több papírt biztosít
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Erős értékek.

Minőség, lelkesedés, jövő és hagyomány: Ezek az ér-
tékek alkotják a Hagleitner vállalati kultúráját. Nálunk 
olyan emberek dolgoznak, akik minden nap a vevő 
érdekeit helyezik előtérbe.

A Hagleitner nemzetközileg erős és füg-
getlen márkaként az innovációjával és 
szolgáltatásával tűnik ki. A Hagleitner  
már tizenkét európai országban hozott létre direktér-
tékesítő rendszert. Ezeknél mindenhol ugyanolyan 
minőségben érheti el a termékeinket, rendszereinket 
és megoldásainkat.

A Hagleitner minden országban ugyanolyan szolgál-
tatási. minőséggel és Ft 31.000,- feletti vásárlás ese-
tén ingyenes házhoz szállítással szolgálja ki vevőit. Ki-
válóan szakképzett szerviztechnikusok csapata végzi 
az adagolóberendezések szerelését, karbantartását 
és a termékeinket használó személyzet oktatását.

A megfelelő rendszer kiválasztásában a Hagleitner 
szakértő tanácsokkal segíti Önt.

 A Hagleitner a hangsúlyt az ügyfél hasznára helyezi
 Innovációval és szervizzel győzzük meg vevőinket
 Ingyenes házhoz szállítás Ft 31.000,- rendelési értéktől

Online shop és hírlevél: 

intuitív és informatív.

A shop.hagleitner.com webhelyen éjjel-nappal  
megrendelheti Hagleitner-termékeit a hét minden 
napján, az Önnek legmegfelelőbb feltételek szerint.  

Az Ön előnyeinek áttekintése: 

• 24/7 rendelési lehetőség
• A korábban már vásárolt termékek hatékony 

utánrendelése
• Egységes áttekintés a vásárlási  

statisztikának köszönhetően
• Exkluzív webshopos akciók
• A tanúsítványok, termék- és biztonsági adatla-

pok bármikor lehívhatók
• Hiteles termékajánlások a Hagleitner ügyfeleitől
• Termékvideók, katalógusok, mappák a még 

több információért és inspirációért 

Szeretne értesülni a Hagleitner friss innovációiról, 
exkluzív ajánlatairól és exkluzív eseményeiről? A 
Hagleitner hírlevéllel mindig tájékozott marad. Az 
Önnek megfelelő érdekes, kapcsolódó és egyedi 
tartalmakat kaphat. Iratkozzon fel webhelyünkön 
azonnal a hírlevelünkre:  
https://www.hagleitner.com/at/newsletter/ 
newsletter-anmelden/

Szeretne mindig jó 

lefedettségben lenni?

A Hagleitnerrel ez is megy.

A digitalizálás terén tíz év tapasztalattal és know-how-
val a Hagleitner világszerte a professzionális higiénia 
innovátora. A digitalizálást ott ajánljuk, ahol az ügyfélt 
attól a lehető legnagyobb hasznot remélheti.
Az a következőt jelenti az Ön számára:

• A költségek átláthatósága
• Az erőforrások optimalizálása
• Magasabb higiéniai szabvány
• Nagyobb ügyfél-elégedettség
• Teljes körű szerviz
• Proaktív karbantartás

Kézben tartott mosdóhelyiség-higiénia: A XIBU 
adagolók vezeték nélkül küldik el az egyes adagolómű-
ködtetéseket, az energiaállapotot és sok más adatot 
egy adatfelhőbe. Mobil eszközével lehívhatja ezeket az 
adatokat. Tudni fogja, mikor és hol van szükség be-
avatkozásra, és így a személyzetet célzottan tudja al-
kalmazni. Az adagolón a beállítások az alkalmazáson 
keresztül működnek: Alakítsa tetszés szerint a konfi-
gurációt: a gazdaságos-időtakarékostól az ultragyors-na-
gyon gyakoriig. 
A Hagleitner senseMANAGEMENT mosdóhelyiség 

alkalmazással ezenkívül mindig hozzáférhet a valós 
adatokhoz.

Az edényei: gond nélkül tiszták. Az integral APP mint 
egy navigációs eszköz, úgy vezeti el Önt a célhoz – a 
legjobb eredményhez: minden órában, minden nap, 
egész évben. Az app dolgozik, mielőtt bármi történne 
– a proaktív karbantartás következtében mindig hasz-
nálatra kész. Gond nélkül, egyszerűen elintézhet min-
dent az okostelefonján – az app ötleteket ad. Ezenkívül: 
Kristálytiszta tények kínálnak Önnek átláthatóságot. A 
kiadások tervezhetőek. Mennyi edényt mosogatnak? 
Mennyi vegyszert használnak? Mennyi víz folyik el? 
Mennyi áram szükséges? Az app pontosan tudja. 

Az Ön szolgáltatása: Információk mindig elérhető 

közelségben: Termékadatlapok lehívása és utántöltők 
megrendelése – a Hagleitner scanME app-pal. Egy-
szerűen olvassa be a terméken vagy a katalógusban 
található vonalkódot, és rendelje meg egyedileg. Hoz-
záférhet az összes termékinformációhoz és tanúsít-
ványhoz, és ezzel a raktározást is támogatja – mindezt 
16 nyelven.

Üdvözöljük a digitális higiénia világában.
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A szervizelés területén is 

gondtalanság-csomagot 

adunk Önnek!

Mivel tűnik ki az innovatív higiénia? A hasznossággal.

Aztán az is, amire mindig gondol: a Hagleitner elkísér-
heti Önt – a kezdetektől. 

És végül lehet tökéletesen elégedett – pl. a mosdó-
helyiségben. Itt egyszerűen mindennek stimmelnie 
kell: a formának, az esztétikának és nem utolsó sor-
ban: a funkciónak.

Apropó, funkció: Ismeri az Industrie 4.0-t?  
A Hagleitner az adagolókat érzékelőkkel szereli fel. 
Ezek jelzik, hogy mikor szükséges a szerviz – mint az 
autóknál. Adja kezünkbe az összes szervezni valót 
és használja ki egy karbantartási szerződés előnyeit, 
hogy az alaptevékenységére koncentrálhasson.
Apropó, koncentráció: Ön helyesen adagol? A mo-
sogatókonyhában is? És a mosókonyhában? Itt is, ott 
is az átláthatóság segít. Ajánlhatunk egy költségelem-
zést? Teljesen kötetlenül – extra szolgáltatásként? 
Lássuk a tényeket: Mit kíván mosni? Mit mosogat-
nak? A gépei helyesen vannak feltöltve? Megfelelő 
az adagolás a vízkeménységhez? És a programhoz? 
– Mit lehet változtatni? Mennyi megtakarítás rejlik 
benne? Szívesen konfiguráljuk a készülékeit; szívesen 
adunk tanácsot a munkatársainak.
Apropó, tanácsadás: fejtörést okoz Önnek egy folt? 
Nem jön ki? Hívjon minket. Gyorsan és szívesen se-
gítünk Önnek az ajánlatainkkal, vagy egy terv kidolgo-
zásával a foltok vegyszerekkel történő eltávolításához 
– az Ön igényeihez igazítva. Ha szükséges, laboratóri-
umi elemzést is végzünk. Hogy Ön biztosan azt kapja, 
amire szüksége van.
Apropó, biztonság: vendéglátóiparban tevékenyke-
dik, és segítséget keres a HACCP* koncepcióhoz? A 
Hagleitner ezt kínálja Önnek. Ön egy ipari vállalat higi-
éniai felelőse, és kéz- és bőrvédelmi terven dolgozik? 
A Hagleitner az intelligens rendszermegoldásaival 
segít Önnek. Szívesen tartunk oktatást a munkatár-
sainak is. 
Apropó, oktatás: A tudás azért van, hogy megosz-
szuk. Éppen ezért sok eszmecserét folytatunk – part-
nerekkel, vevőkkel és mindenki mással. Meg szeretne 
minket látogatni? Pl.: a központunkban Zell am See-
ben? Foglalja le az Ön személyes gyárlátogatását, és 
merüljön el a higiénia elbűvölő világában.

  Van még kérdése? Hívjon minket, hogy tanácsot 
adhassunk: + 36/96/512-400

  Profitáljon bármikor a Hagleitner összetett tudá-
sából.

  Az Ön Hagleitner higiéniai tanácsadója szemé-
lyesen jön el Önhöz.

Proaktív program.

Szeretne még több szolgáltatást? Szívesen. Döntsön 
a hibrid adagolók mellett. Mert a hibrid adagolók 
értékes adatokat szolgáltatnak. Így mi igényekhez 
igazodó szolgáltatást tudunk nyújtani. Ön tudja, hogy 
az adagolónak hány adagolás után van szüksége 
szervizre. Ön tudja, hogy mi történik a mosdóhelyi-
ségeiben.

• 25%-kal kisebb személyzet, mivel a személyze-
tet az adatok alapján célzottan irányíthatja

• 30%-kal nagyobb elégedettség a használók 
részéről a higiéniai cikkek állandó elérhetősége 
miatt – Ön tudja, mikor van itt az utántöltés 
ideje.

• Az app haszna: Mindig ellenőrzés alatt tarthatja 
az adagolókat.

• Korlátlanul sok használó: Ön határozza meg, 
hogy kik láthatják az adagolók adatait.

• Regisztráció: A Hagleitner regisztrálja Önnek az 
adagolóit.

• Adattárolás: A Hagleitner törődik az Ön adatai-
val, így Ön biztonságban van.

• Teljeskörű védelem
• A XIBU App adatbázisa: Mikor esedékes a kö-

vetkező szerviz? Pontos értesítést kap.
• Proaktív karbantartás: A megelőző tisztítás és 

gondozás biztosítja az adagolók tartós műkö-
dését.

Teljes körű szolgáltatás a 

mosdóhelyiségben.

Az ügyfél a Hagleitnernél mindig az első helyen van. 
Mindig lelkesedhet a fejlesztéseinktől, és aktív támo-
gatást kap. Ezért kínálatunk túlmutat a termékek 
puszta értékesítésén. Önért vagyunk. XIBU adago-
lóink esetében egy teljes körű szolgáltatási csomagot 
kínálunk Önnek. Mi ezekkel a szolgáltatásokkal támo-
gatjuk Önt:

• Tanácsadás: Mely termékek felelnek meg a 
legjobban az Ön igényeinek? Az Ön személyes  
higiéniai tanácsadója megfelelően képzett és 
tapasztalt ahhoz, hogy tökéletes tanácsokkal 
lássa el Önt.

• Igényfelmérés:  Melyik adagoló hová megfele-
lő? Hány készülékre van szüksége? Ezt meg-
határozhatja a higiéniai tanácsadójával. 

• Házhoz szállítás és szerelés: Tapasztalt kiszál-
lítóink professzionálisan és tisztán szállítják ki 
és szerelik fel a termékeket. 

• Oktatások: Hogyan kell az adagolót helyesen 
beállítani? Hogyan kell az adagolót helyesen 
ápolni? Higiéniai tanácsadója a helyszínen, 
Önnél kínál képzéseket.

• Kopóalkatrész-szerviz: Kicseréljük a kopó alkat-
részeket. Így az adagolói mindig rendelkezésre 
állnak. 

• Adagolófedél-szerviz: Igény esetén a Hagleitner 
kicseréli az adagolófedelet.* Fontos a dizájn. 
Hogy az adagolók évekig ragyogóak legyenek 
a mosdóhelyiségben, ezt a különleges szolgál-
tatást kínáljuk:

• Technikusi ellenőrzés évente: A higiéniának 
működnie kell. Ezért ellenőrzi a Hagleitner éven-
te egyszer az adagolókat. Így biztosított a za-
vartalan működés.

*Nem érvényes a dekor kivitelű adagolókra, és általában a vandalizmus 
miatti károsodásokra.

*Hazard Analysis Critical Control Point, jelentése:Veszélyelemzés, 
Kritikus Szabályozási Pontok
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Egyéni 

alkalmazási tervek.

Tisztítási, bőrvédelmi és fertőtlenítési terveinket az Ön 
egyéni igényeihez szabjuk. Felhasználási területen-
ként külön terv készíthető.

Ez magában foglalja az Ön által használt összes higié-
niai terméket. Az ábrák, valamint az alkalmazás mód-
jára és gyakoriságára vonatkozó egyértelmű utasítá-
sok révén a tervek mindenki számára érthetők.

Így tökéletesen eleget tehet a HACCP-követelmé-
nyeknek vagy a mindenkor érvényes PSA*-rende-
letnek. A mosás- és épülethigiénia terén a tervek 
megkönnyítik a személyzet mindennapi munkáját. Így 
optimális eredményt érhet el.
 

 Érthető magyarázat
 Képes ismertetés

Egyszerű tájékozódás.

Minden, a mosdóhelyiség-, konyha- és mosási higié-
nia területére specializált adagolótermékünk egyszerű 
színkód-rendszerrel rendelkezik. A hozzá illő csatla-
kozókkal kombinálva a termékek összekeverésének a 
lehetősége kizárt. Ez gondoskodik az ellenőrzésről és 
a biztonságról.

A piktogramok olyan szimbólumok, melyek fontos 
információkat közölnek egyszerűsített, grafikus for-
mában. A katalógus utolsó oldalán láthatja a piktog-
ramok áttekintését, amely a termékleírások olvasása 
közben segítségére lehet.

 Érthető színes jelölés
 Nincs több termékfelcserélés

 Van még kérdése? Hívjon minket, hogy tan
 csot adhassunk: +36/96/512-400

 Profitáljon bármikor a  
 Hagleitner összetett tudásából.

 Az Ön Hagleitner higiéniai tanácsadója  
 személyesen jön el Önhöz. 

 Mosdóhelyiség, konyha, ruhanemű, 
 épülethigiénia, fertőtlenítés
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Bejárás: Szolgáltatásunk 

Önnek – személyes és  

egyéni.

A Hagleitner egyéni megoldásokat kínál, amelyek az 
Ön igényeihez vannak igazítva – minden területhez, 
ahol a higiénia is szerepet játszik: a mosdóhelyiségben, 
a konyhában, az Ön ruhaneműi esetében, az épület-
higiénia, valamint a kéz- és felületfertőtlenítés terén. 
A Hagleitner
-  bejárást végez az Ön létesítményében elemzéssel 

együtt
-  az Ön igényeihez szabott tanácsokat ad a megfe-

lelő termék kiválasztásához
-  betanítja Önt és a munkatársait

Az innováció képzést 

igényel.

A Hagleitner tudja: Az innovatív higiénia feltételezi 
a Hagleitner munkatársak megalapozott képzését 
és folyamatos továbbképzését. Mert: „A tanulás 
olyan, mint ár ellen úszni: a leállás visszalépést je-
lent!” (Erich Kästner)
A Hagleitner ezért a munkatársait a saját akadé-
miáján oktatja. Hogy pontosan azokat a kompe-
tenciákat közvetítsük Önnek, melyek a folyamatos 
innovációt és az optimális vevőhasznokat eredmé-
nyezik. 

Mert ahhoz, hogy a tudás megosztásra kerüljön, a 
Hagleitner Academy is szervez oktatásokat partne-
reinek, ügyfeleinek és mindenkinek, aki érdeklődik 
a higiénia iránt. Használja ki Ön is több évtizedes 
know-how tapasztalatunkat! Tanfolyamainkat pél-
dául a „”Jó higiéniai gyakorlat”, „A sikeres house-
keeping”, a „Keményítő-eltávolítás”, a „Kéz- és 
bőrvédelem”, és a „Higiéniai management az 
egészségügyi intézményekben” témakörben kiváló 
szakemberek vezetik. 

Szeretné saját magát és munkatársait napra 
készen tartani a higiénia témakörében? Akkor 
tájékozódjon aktuális oktatási ajánlatunkról a  
http://academy.hagleitner.com weboldalon

*Személyes védőfelszerelés

HAGLEITNER academy
mind in progress.
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VAH
ÖGHMP

Jól érzi magát a bőrében?

A Hagleitnernél ez az érzés a cél.
Ezért a Hagleitner összes testápoló terméke  
mindig
• bőrgyógyászatilag tesztelt,

• NTA*-, parabén- és szilikonmentes,
• lehetőség szerint allergiát kiváltó anyagok nélkül,
• különösen bőrbarát.
• mikroműanyagoktól mentes

Továbbá az összes termékünk mentes a rákkeltő 
anyagoktól.

A használt illatok is veszélytelenek, hiszen mind meg-
felelnek az IFRA (International Fragrance Association) 
követelményeinek.

Kitüntetve. 

Az osztrák környezetvédelmi címke és az EU-Ecolabel 
a legjobban használható, környezetkímélő termékek 
minősítései.

Az FSC® tanúsítvány azon kritériumokra vonatkozik, 
amelyek a felelősségteljes erdőgazdálkodást biztosít-
ják. Ezért ügyeljen az FSC® tanúsítással rendelkező 
termékekre.

A Hagleitner számos termék rendelkezik ezeknek a 
tanúsítványoknak az egyikével. Ennek sokkal nagyobb 
a jelentősége: A Hagleitner számára a környezetkímé-
lő és fenntartható munkavégzés az elsődleges szempont.

A „green efficiency“ koncepcióval a Hagleitner bizto-
sítja, hogy a konyha- és mosásiHIGIÉNIA minden vegyi 
terméke környezet- és egészségkárosító alapanyagok 
nélkül készül. 

A Hagleitner a fenntarthatóságra történő törekvéseit 
mi sem bizonyítja jobban, mint az országos vasúti 
hálózatra csatlakozó saját vasútvonalunk. Az adagoló-
gyártó üzem tetején látható napelemekkel állítják elő 
az áramot a fröccsöntő gép számára.  

Az ISO 9001 és az ISO 13485 alapján kiállított TÜV 
tanúsítványok igazolják minőségbiztosítási rendszerünk 
folyamatos fejlődését – úgy az ügyféligények kielégí-
tése, mint a termékek és szolgáltatások minőségével 
szemben támasztott követelmények területén.

A kozmetikai termékek gyártóinak az EU rendelet 
alapján a GHP szerint, tehát „Jó Higiéniai Gyakorlat” 
szerint kell termelniük. A Hagleitner az ISO 22716 
szerinti tanúsítással biztosítja, hogy a kozmetikai cikkek 
gyártása a legmagasabb higiéniai és minőségi előírá-
soknak megfelelően történik.

A biocid termékekről szóló európai rendelet magas 
szintű védelmet biztosít az emberi egészség és a kör-
nyezet számára. A Hagleitner által használt hatóanya-
gokkal tehát egy biztos: Minden termék ártalmatlan. A 
kézre, a mosáshoz és a felületekhez való fertőtlení-
tőszerek VAH-, valamint ÖGHMP* által listázottak. 

A Hagleitner a biztonságot adagolja.
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greenovative

Innováció és fenntarthatóság

greenovative alatt a Hagleitner azt érti, hogy a vállalat 
minden területén felelősséggel viseltetik a fenntartha-
tóság és az innováció iránt. A Hagleitner már csaknem 
50 éve innovációösztönző. Az állandó célt a legfőbb 
prioritások jelentik: az ember és a környezet – összhang 
megteremtése a gazdaságosság és az ügyfél haszna 
között. Így valódi többletérték jön létre mindenki szá-
mára: az ügyfeleknek, a partnereknek, a dolgozóknak 
és a szolgáltatóknak. Ezért zöld-innovatív.

Folyamatos termékfejlesztés

• A magas koncentrátumú anyagok és az adago-
lórendszerek csökkentik a vízfogyasztást és a 
szállítási tevékenységeket

• A vacuumBAG-ek csökkentik a hulladék mennyi-
ségét és optimalizálják a maradékmennyiség-ér-
tékesítést

• Az embert és a környezetet a mikróműanyagokról, 
az NTA-ról az EDTA-ról és a foszfátokról való 
lemondás védi valamennyi testápoló termék ese-
tében

Fenntartható szabványpolitika

• Magyarországon is jelen vagyunk
• „Made in Austria” a magas termékminőség és a 

pontos szállítás érdekében
• Tanúsítottan környezetkímélő épületkezelés - hogy 

fenntarthatóan éljünk.

Fenntartható személyzeti menedzsment

• Kapcsolattartó az Ön közelében
• Közvetlenül rendelkezésre álló szakismeret az Ön 

kihívásaihoz
• Egy nemzetközi családi konszern értékeinek megé-

lése

*VAH: Alkalmazott Higiéniai Alkalmazott Higiéniai Szövetség (Németország) 
ÖGHMP: Osztrák Higiéniai, Mikrobiológiai és Preventív Gyógyászati Társaság

*Nitril-triacetát

által listázva
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Egészség & gondoskodás

A Hagleitner fő kompetenciái közé tartozik az egészség 
és a gondoskodás terén alkalmazható megoldások 
kifejlesztése. Az évek óta tartó együttműködés az 
egészségügyi létesítményekkel, kórházakkal és ápolá-
si intézményekkel megmutatta, milyen termékekre van 
szükség, és hogy a Hagleitner hogyan tud segíteni a 
felmerülő problémák megoldásában. A megoldások 
megfelelnek a modern higiéniai követelményeknek, 
intuitív kezelhetőségüknek köszönhetően megkönnyítik 
a mindennapi munkát és javítják a megfelelőséget. Az 
együttműködés külső szakértőkkel lehetővé teszi 
kibővített higiéniai szolgáltatások, pl. egyedi oktatások 
és higiénia ellenőrzések biztosítását is. 

Ipari és 

nyilvános létesítmények

Az ipar és nyilvános létesítmények számára a Hagleit-
ner gazdag termékválasztékot kínál: a kézvédő- és 
kézhigiéniai adagolórendszerektől a professzionális 
felülettisztításig, a méretre szabott mosdóhelyiség-fel-
szerelésektől a megnyerő illatmenedzsmentig – mindent 
egy kézből. Utántöltőink nemcsak tárolóhelyet takarí-
tanak meg, hanem kevesebb és szelektíven gyűjthető 
hulladékot eredményeznek. Hatékony és gazdaságos 
termékmegoldásainkkal teljes körű szolgáltatást nyúj-
tunk Önnek.

Szállodaipar &  

gasztronómia

A Hagleitner higiéniai megoldásai kifejezetten alkalma-
sak a szállodaiparban és a gasztronómiában történő 
alkalmazásra. Mosdóhelyiség, hotelszoba, konyha, 
épület vagy mosás – a teljes körű szolgáltatási cso-
magnak köszönhetően Ön valóban időt nyer. Igény 
szerint bemutatjuk munkatársainak a HACCP, a house-
keeping és minden más termékünk helyes alkalmazását. 
A green efficiency koncepció garantálja, hogy vegyi 
adagolótermékeink mentesek a környezet- és egész-
ségkárosító nyersanyagoktól. Intelligens higiéniai kon-
cepcióinkkal inspiráljuk a vendéglátót és a vendéget 
egyaránt.

Tervezők & építészek

A Hagleitner a tervezőkkel és az építészekkel is fogla-
kozik és tanácsokat ad a számukra. Válasszon egy 
széles választékból: itt megtalálhatók a fényezett ne-
mesacélból készült adagolók, amelyek hét különböző 
dekorváltozatban tökéletesen illeszkednek minden 
mosdóhelyiséghez.
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vizes helyiség HIGIÉNIA
    Az első benyomás a döntő.

Egyetlen vizes helyiségbe tervezett rendszer sem olyan 

komplett és van annyi előnyös tulajdonsága, mint a  

XIBU-nak. Ez az adagolószéria nemes megjelenésű de-

sign-nal és mindenhová illeszkedő különféle dekorokkal 

kelt egyedülálló hatást minden vizes helyiségben. Intelli-

gens töltet-, és tartalékfunkció garantálja az egyszerű és 

gazdaságos működtetést. Az érintésmentes technológia 

pedig maximális higiéniát garantál.

A Hagleitner senseMANAGEMENT mosdóhelyiség rendszer 

a XIBU adagoló intelligenciáját a higiéniai menedzsment tel-

jesen új formájához használja.

Melynek köszönhetően minden adagoló felhasználási ada-

tai helytől függetlenül valós időben rendelkezésre állnak és 

az igényeknek megfelelően vethető be a takarító-, és szer-

vizszemélyzet.

Számos termékünk környezetbarátként van tanúsítva! 

Többféle fenntarthatósági tanúsítvány bizonyítja, hogy vál-

lalatunk tudatosan tesz a környezetért.

Szolgáltatásunk Önnek

• Bejárás és szükségletek felmérése a mosdóhe- 

lyiségekben

• Az Ön szükségleteire szabva adunk tanácsot a helyes 

termék kiválasztásában

• A termékek oktatása saját személyes higiéniai 

tanácsadója által
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A digitális adagolófigyelés terén szerzett 10 éves tapasztalattal  
kínáljuk Önnek

Nincsenek üres adagolók

 a töltöttség ismerete és proaktív kezelése

Folyamatos információáramlás 

 valós idejű információk éjjel-nappal az optimális áttekinthetőségért

Megfelelő helyre a megfelelő számú személyzet 

 szükséglet szerint a takarítási útvonal idejének csökkentése,   
 azért, hogy rövid és hatékony legyen 

A költségek átláthatósága 
 a fogyasztáson alapuló megrendelési folyamatok és logisztikai ter-  
 vezés révén

Hiteles adatok a pontos elemzésekhez 

 egyedileg beállított kiértékelési lehetőségek az Ön 
 mosdóhelyiségéhez a gyakoriságra és az állapotra vonatkozó 
 információk alapján

A megfelelőség növelése 

 a gyógyászati területeken

Több információt szeretne? Forduljon higiéniai tanácsadójához.

Digitális adagolómegoldás

A költségek ellenőrzése

• Jelzőszámok megállapítása: Nem becslés, 
hanem mérés alapján.

• A nap 24 órájában lehívható: mobiltelefonra, 
laptopra vagy táblagépre.

• LEAN-Management szemlélet egyszerű  
megvalósítása.

• Takarítási folyamat tervezése vagy  
költségelemzések? Gyerekjáték.

Páciensbiztonság

• Ilyen gyakran fertőtlenítik a munkatársak a kezüket. Nem becslés, hanem 
tudás alapján.

• Megfelelőség: A kézhigiénia kimutatható, 20%-os növekedése.

• Adatok megállapítása egységenként vagy részlegenként: Megelőzés 
egyszerűen megoldva.

• Mindig teljes áttekintése lesz: a töltöttségekről és a költségekről.

Az ügyfelek elégedettsége

• Ellenőrzési folyamatok célzott tervezése:  A 
megfelelő időpontban.

• Karbantartott mosdóhelyiségek:  ami különö-
sen megörvendezteti a vendégeit.

• Pozitív értékelések.

Képzelje el, hogy bármikor információt kap a mosdóban lévő adagolók töltöttségi 
szintjéről. 

A Hagleitnerrel valós időben láthatja, mely területeket kell karbantartani, és hol 
szükséges töltetet cserélni.

Isten hozta a digitális mosdóhelyiség világában!

M
o

s
d

ó

A következő generáció XIBU termékcsaládja egyesíti a design-t és a 
funkciót az Ön mosdóhelyiségében.

Az intelligens mosdóhelyiség

 Sohasem üres és mindig rendelkezésre áll

Gazdaságos és takarékos – Mindent kézben tartva

 Egyszerű beállítás és szerviz innovatív XIBU appunkon keresztül

A legmagasabb minőség

 Made in Austria

Nagyobb hatókör

 Fenntartható és felhasználóbarát energiakoncepció
 

A XIBU rendszermegoldással az Ön

     mosdóhelyiségében

 biztosított higiéniai szabvány 25%-kal kevesebb személyzet-szükségletet és
 30%-kal
 nagyobb ügyfélelégedettséget eredményez

Győződjön meg róla önmaga.

A következő generáció rendszere
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    XIBU TISSUEPAPER analog white

H × Sz × H   32,3 × 17 × 17 cm Cikkszám: 4110102350

    XIBU TISSUEPAPER analog black

H × Sz × H   32,3 × 17 × 17 cm Cikkszám: 4110102367

  5 további dekor-variációban elérhető

Töltetek

multiROLL toalett papír Z4*

425 lap/rolni Cikkszám: 4110801400

4-rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32 rolni/
karton, mikronyomás papírminőség-pecséttel. A 
kifinomultabb igényekhez.

multiROLL toalett papír V3*

560 lap/rolni Cikkszám: 4110801300

3-rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32 rolni/
karton, mikronyomás papírminőség-pecséttel. A 
kifinomultabb igényekhez.

multiROLL toalett papír B2*

850 lap/rolni Cikkszám: 4110801500

2-rétegű, extra fehér, kék, enyvezett, 32 rolni/kar-
ton, mikronyomás papírminőség-pecséttel.

multiROLL toalett papír W2*

950 lap/rolni Cikkszám: 4110800900

2-rétegű, tiszta fehér színű, préselt, 42 rolni/kar-
ton, spotnyomás.

Dekor opció XIBU TISSUEPAPER-hez
steel Cikkszám: XXXXXXXX53

tech w Cikkszám: XXXXXXXX68

carbon Cikkszám: XXXXXXXX57

tech Cikkszám: XXXXXXXX59

wood Cikkszám: XXXXXXXX60

Opciók

vizes helyiség  HIGIÉNIA
 XIBU TOALETTPAPÍR-ADAGOLÓ.

XIBU TISSUEPAPER

  mechanikus toalettpapír-adagoló 
  2 rolnis rendszer

a második rolni automatikus utánesésével
1 töltet 8 hagyományos tekercs toalettpapírnak felel meg
lefutás elleni fék a gazdaságos lapadagolásért
rendszerkulccsal zárható

21

* LUNA toilettPAPIER adagolóhoz is használható.
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    XIBU touchTOWEL white

H × Sz × H  43,2 × 33,1 × 22,8 cm Cikkszám: 4110201250

    XIBU touchTOWEL black 

H × Sz × H  43,2 × 33,1 × 22,8 cm Cikkszám: 4110203767

  mechanikusan működő kéztörlőpapír adagoló
  állítható a papírutánpótlás időintervalluma

töltöttség-kijelző
  5 további dekor-variációban elérhető

XIBU TOWEL

  kéztörlőpapír adagoló
  2 rolnis rendszer

a második rolni automatikus utántöltésével
  méretre szabott kéztörlőpapír adagolása
  rendszerkulccsal zárható

Dekor opció

XIBU TOWEL hybrid-hez steel Cikkszám: XXXXXXXX53

XIBU touchTOWEL-hez tech w Cikkszám: XXXXXXXX68

carbon Cikkszám: XXXXXXXX57

tech Cikkszám: XXXXXXXX59

wood Cikkszám: XXXXXXXX60

Opciók

Töltetek

multiROLL kéztörlő papír X Premium

90 méter/rolni Cikkszám: 4110901400

Prémium minőség, 1-rétegű, fehér, AIRLAID el-
járással előállított, 5 rolni/karton, mikronyomású.

multiROLL kéztörlő papír X2

160 méter/rolni Cikkszám: 4110900900

2-rétegű, fehér színű, enyvezett, 5 rolni/karton, 
mikronyomású papírminőség-pecséttel.

multiROLL kéztörlő papír XB2

145 méter/rolni Cikkszám: 4110901000

2-rétegű, kék színű, enyvezett és szakítószilárd, 
5 rolni/karton, mikronyomású papírminőség-pe-
cséttel, az ISEGA élelmiszeripari eredetiség-iga-
zolásával.

multiROLL kéztörlő papír X1

205 méter/rolni Cikkszám: 4110901100

1-rétegű, fehér színű, enyvezett, 5 rolni/karton,
mikronyomású papírminőség-pecséttel.

21

vizes helyiség  HIGIÉNIA 
 XIBU KÉZTÖRLŐ ADAGOLÓ.

1

2

    XIBU TOWEL hybrid white

H × Sz × H   42,1 x 33,3 x 22,9 cm Cikkszám: 4110203950

    XIBU TOWEL hybrid black

H × Sz × H   42,1 x 33,3 x 22,9 cm Cikkszám: 4110203967

  Rolnis kéztörlő-adagoló érintésmentes vagy mechanikus
lapelvétellel

  Üzemelési adatokat küld a XIBU appnak
  Szabályozható papírfogyasztás
   5 további dekor-variációban elérhető
  Energiaellátás az energyBOX L segítségével 

3

4

43

Készre konfigurált akku-egység  a XIBU TOWEL 
hybrid adagolóba. Kapacitása elegendő mintegy 
40.000 adagoláshoz.

energyBOX L

H x Sz x H    72 x 45 x 340 mm   Cikkszám: 4111208100

1 2 2

4

1

3

Ké

ene

H x
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septDES FOAMSOAP

6 × 600 ml Cikkszám: 4110709603

Kézfertőtlenítőszer. A pontos termékleírást a 103 
oldalon találja. (** és ***)

    XIBU touchFOAM white

H × Sz × H     30 × 13,3 × 11,9 cm Cikkszám: 4110201450

    XIBU touchFOAM black

H × Sz × H     30 × 13,3 × 11,9 cm Cikkszám: 4110203567

  mechanikusan működő habszappan adagoló
  optikai töltöttség-kijelző
  5 további dekor-variációban elérhető

    XIBU senseFOAM white

H × Sz × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Cikkszám: 4110201050

    XIBU senseFOAM black

H × Sz × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Cikkszám: 4110203467

  érintésmentes habszappan adagoló
  LED-töltöttségjelző
  5 további dekor-variációban elérhető

energiaellátás elemek vagy hálózati csatlakozó segítségével

XIBU FOAM

 habszappan adagoló
 tartaléktank

szabályozható adagolási mennyiség
rendszerkulccsal zárható

foamSOAP PREMIUM*

6 × 600 g Cikkszám: 4110705403

Luxus minőségű, rendkívül gazdaságos folyékony 
szappan. Különösen érzékeny és száraz bőrre. Ki-
válóan tisztít, és igazán puha, bársonyos érzést hagy 
a bőrön. Élénkítő narancsvirág-illat.

foamSOAP PURE*

6 × 600 g Cikkszám: 4110708003

Kiváló minőségű és rendkívül gazdaságos folyé-
kony szappan illatanyagok és színezékek nélkül. 
Ideális a szállodák és vendéglátóhelyek konyhái-
ban, valamint az élelmiszeriparban való használat-
ra. Különösen kímélő szappan érzékeny és száraz 
bőrre. Kitűnő tisztító hatás.

Töltetek

foamSOAP*

6 × 600 g Cikkszám: 4110701503

Habosított, minőségi szappan. Bársonyos habot 
képez. Érzékeny és száraz bőrre különösen ajánlott. 
Gondoskodik a tiszta, puha bőrről, és egzotikus gyü-
mölcsök illatát hagyja maga után.

septDES FOAM

6 × 600 ml Cikkszám: 4110708703

septDES FOAM

50 ml Cikkszám: 4120102209

Kézfertőtlenítőszer. A pontos termékleírást a 102 ol-
dalon találja. (** és ***)

vizes helyiség  HIGIÉNIA 
 XIBU HABSZAPPAN ADAGOLÓ.

*  LUNA schaumSEIFEN adagolóhoz is használható.
**  A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén 

és a termékleírásban szereplő információkat.
***  A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 94. oldalakon találja.

Opciók

  Az adagolóhoz 2 csomag szükséges

C típusú rendszer elem

2 darab/csomag Cikkszám: 4111201200

Dekor opció

XIBU senseFOAM-hez steel Cikkszám: XXXXXXXX53

XIBU touchFOAM-hez tech w Cikkszám: XXXXXXXX68

carbon Cikkszám: XXXXXXXX57

tech Cikkszám: XXXXXXXX59

wood Cikkszám: XXXXXXXX60

M
o

s
d

ó

powerPACK ex Cikkszám: 4111202400

powerpackADAPTER foam

Cikkszám: 4111206800

powerPACK in Cikkszám: 4111203100

21
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rögzítő gyűrű kék

Cikkszám: 4111200800

A XIBU sense/touchFOAM (1 darab szükséges) 
takarítókocsira való rögzítéséhez.

XIBU CROWN Cikkszám: 4111206367

XIBU CROWN Table Cikkszám: 4111206450

XIBU disinfectTABLE

H × Sz × H     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Cikkszám: 4110600450

  asztali tartóállvány a XIBU senseFOAM 
adagolóhoz
beépített cseppalátéttel
ajánljuk recepciókra, bankokba, 
orvosokhoz stb.

XIBU disinfectFLOOR

H × Sz × H     130 × 39,5 × 38,5 cm Cikkszám: 4110601050

  tartóállvány a XIBU senseFOAM adagolóhoz
szappanadagoló mobil felállításához
a septDES FOAM töltettel ideális kombináció

XIBU LABEL foamSOAP

Cikkszám: 4111205700

XIBU LABEL foamSOAP PREMIUM

Cikkszám: 4111205600

XIBU LABEL foamSOAP PURE

Cikkszám: 4111205500

XIBU LABEL septDES FOAM

Cikkszám: 4111205800

XIBU LABEL septDES FOAMSOAP

Cikkszám: 4111206600

További opciók

21
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vizes helyiség  HIGIÉNIA 
 XIBU ILLATOSÍTÓ KÉSZÜLÉK.

Dekor opció XIBU senseFRESHAIR-hez 

steel Cikkszám: XXXXXXXX53

tech w Cikkszám: XXXXXXXX68

carbon Cikkszám: XXXXXXXX57

tech Cikkszám: XXXXXXXX59

wood Cikkszám: XXXXXXXX60

Töltetek

XIBU senseFRESHAIR white

H × Sz × H     21,9 × 13,5 × 9,2 cm Cikkszám: 4110201350

XIBU senseFRESHAIR black

H × Sz × H     21,9 × 13,5 × 9,2 cm Cikkszám: 4110203867

 high-tech illatosító készülék
egyénileg programozható
illatadagolás időintervallumok szerint és/vagy 
mozgásérzékeléssel
hajtógáz nélküli töltet
energiaellátás elemek vagy hálózat segítségével
5 további dekor-variációban elérhető
rendszerkulccsal zárható
LED-töltöttségjelző

D típusú rendszer elem

2 darab/csomag Cikkszám: 4111201300

XIBU senseFRESHAIR mobile white

H × Sz × H  22,3 × 12,2 × 8,8 cm Cikkszám: 4111202361

XIBU senseFRESHAIR mobile black

H × Sz × H  22,3 × 12,2 × 8,8 cm Cikkszám: 4111202362

A XIBU senseFRESHAIR egy in-
novatív helyiségillatosító készü-
lék. Az állvány segítségével az 
adagoló bárhová kihelyezhető.

* LUNA airFRESH adagolóhoz is használható.

Opciók

powerPACK ex Cikkszám: 4111202400

powerPACK in Cikkszám: 4111203100

 Az adagolóhoz 1 csomag szükséges

További opciók

M
o

s
d

ó

airFRESH GREEN*

8 × 290 ml Cikkszám: 4110700306

Tavaszi illat – lágy, élénk virágos rét.

airFRESH NEW YELLOW*

8 × 290 ml Cikkszám: 4110710206

Nyári illat – friss és könnyű – a levendula és a 
citrusfélék illatjegyeivel.

airFRESH RED*

8 × 290 ml Cikkszám: 4110700506

Őszi illat – illatozó termések, érett gyümölcsök.

airFRESH BLUE*

8 × 290 ml Cikkszám: 4110700606

Téli illat – jeges frissesség, tiszta víz.

airFRESH SPICE*

8 × 290 ml Cikkszám: 4110704106

Megnyugtató és kellemes illat a fűszernövények 
aromás jegyeivel.

airFRESH greenTEA*

8 × 290 ml Cikkszám: 4110708306

Friss, virágos illat. A rend és tisztaság érzését 
közvetíti. Virágos, lágy jegyek biztosítják a kelle-
mes, relaxáló érzést.

airFRESH whiteMUSK*

8 × 290 ml Cikkszám: 4110708206

Meleg, nemes illat virágos, keleties jegyekkel. 
Kellemes érzést, kikapcsolódást biztosítanak. 
Megnyugtató, tiszta wellness.

airFRESH WELLNESS*

8 × 290 ml Cikkszám: 4110709906

Egyedi összeállítás 4 x 2 kiváló minőségű SPICE,
greenTEA, whiteMUSK és zenGARDEN illatosí-
tóval.

airFRESH fourSEASONS*

8 × 290 ml Cikkszám: 4110700706

A kiváló minőségű airFRESH GREEN, NEW YEL-
LOW, RED és BLUE szobaillatosítók egyvelege. 

airFRESH zenGARDEN*

8 × 290 ml Cikkszám: 4110709806

Kellemes illat himalája-cédrus, rózsa és ber-
gamott illattal. Pihentető aroma, kényeztetésre 
csábít.

powerpackADAPTER freshair

Cikkszám: 4111206700

M
o

s
d

ó

vizes helyiség  HIGIÉNIA 
 XIBU SZEMETES.

XIBU PAPERBOX 

 szemetes
 45 l űrtartalom 
 beépített tároló egy szemeteszsák-rolninak

falra szerelhető vagy padlóra állítható

    XIBU sensePAPERBOX white

H × Sz × H      70 × 34 × 23,7 cm Cikkszám: 4110201761

    XIBU sensePAPERBOX black

H × Sz × H      70 × 34 × 23,7 cm Cikkszám: 4110201762

  ütésálló műanyag ház
rejtett bedobónyílás

 a telítettséget jelző LED-es kijelző
  energiaellátás elemek vagy hálózat segítségével

    XIBU touchPAPERBOX white

H × Sz × H    70 × 34 × 23,7 cm Cikkszám: 4110201661

    XIBU touchPAPERBOX black

H × Sz × H    70 × 34 × 23,7 cm Cikkszám: 4110201662

  ütésálló műanyag ház
 rejtett bedobónyílás

Töltetek

szemeteszsák XIBU 45 l

6 × 25 darab Cikkszám: 4111101000

Szemeteszsák praktikus összehúzó szalaggal, 
és 45 l űrtartalommal az XIBU inox/sense/touch-
PAPERBOX szemeteshez.

D típusú rendszer elem

2 darab/csomag Cikkszám: 4111201300

Opciók

  3 csomagra van szükség

powerPACK ex Cikkszám: 4111202400

powerPACK in Cikkszám: 4111203100

Opció sense

A XIBU inox/sensePAPERBOX a sense technológia legújabb 
fejlesztése, amivel a szemeteszsák a PAPERBOX belső fa-
lához tapad, ezzel maximalizálva a szemétbefogadó képes-
séget. A XIBU inox/sensePAPERBOX 40%-kal több papírt 
képes tárolni.21

1

2

white black

21

+40%
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vizes helyiség  HIGIÉNIA 
 XIBU FERTŐTLENÍTŐSZER ADAGOLÓ.

XIBU DISINFECT

  Érintés nélküli fertőtlenítőszer adagoló.
LED-töltöttségjelző
tartaléktank
szabályozható adagolási mennyiség
energiaellátás elemek vagy hálózati csatlakozó segítségével
légmentesen zárt egység, ami véd a csírásodástól
rendszerkulccsal zárható

    XIBU senseDISINFECT

H × Sz × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Cikkszám: 4110600250

C típusú rendszer elem

2 darab/csomag Cikkszám: 4111201200

Opciók

  Az adagolóhoz 2 csomag szükséges

Töltetek XIBU disinfectWALL

H × Sz × H     19,6 × 10,8 × 12,3 cm Cikkszám: 4110600550

  cseppalátéttel a XIBU senseDISINFECT 
adagolóhoz
falra történő szereléshez
megvédi a padlót a kézről lecsöppenő  
fertőtlenítőszertől

XIBU disinfectTABLE

H × Sz × H     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Cikkszám: 4110600450

  asztali tartóállvány a XIBU senseDISINFECT
 adagolóhoz
beépített cseppalátéttel

XIBU disinfectFLOOR

H × Sz × H     130 × 39,5 × 38,5 cm Cikkszám: 4110601050

  tartóállvány a XIBU senseDISINFECT  
adagolóhoz
ideális a fertőtlenítőszer-adagoló mobil  
elhelyezéséhez
ajánljuk bejáratok mellé pl.: éttermekbe, szállo-
dákba, gondozó-ápoló otthonokba, bankokba, 
szabadidőközpontokba stb.

septLIQUID SENSITIVE*

6 × 700 ml Cikkszám: 4110705804

septLIQUID SENSITIVE*

20 × 150 ml Cikkszám: 4120101012

Kézfertőtlenítőszer. A pontos termékleírást a 102. 
oldalon találja.  

septLIQUID PLUS*

6 × 700 ml Cikkszám: 4110704603

Kézfertőtlenítőszer. A pontos termékleírást a 102. 
oldalon találja.

További opciók

M
o
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d
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powerPACK ex Cikkszám: 4111202400

powerPACK in Cikkszám: 4111203100

powerpackADAPTER foam

Cikkszám: 4111206800

XIBU CROWN Table

Cikkszám: 4111206450

XIBU CROWN DISINFECT

Cikkszám: 4111206350

XIBU LABEL septLIQUID PLUS

Cikkszám: 4111206000

XIBU LABEL septLIQUID SENSITIVE

Cikkszám: 4111206100

A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban szereplő 
információkat.

M
o
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d

ó

wcDISINFECT*

6 × 300 ml Cikkszám: 4110707901

wcDISINFECT*

50 ml Cikkszám: 4120102109

Felület-fertőtlenítőszerek. A pontos termékleírást 
a 106 oldalon találja. 

    XIBU senseSEATCLEANER white

H × Sz × H    23 × 12,8 × 10,7 cm Cikkszám: 4110101450

    XIBU senseSEATCLEANER black

H × Sz × H    23 × 12,8 × 10,7 cm Cikkszám: 4110101467

   érintés nélküli adagoló a WC-ülőke fertőtlenítéséhez és  
tisztításához

  LED-töltöttségjelző
 tápellátás elemről vagy hálózatról

    XIBU touchSEATCLEANER white

H × Sz × H    25 × 12,8 × 10,7 cm     Cikkszám: 4110101550

    XIBU touchSEATCLEANER black

H × Sz × H    25 × 12,8 × 10,7 cm     Cikkszám: 4110101567

   mechanikus adagoló a WC-ülőke fertőtlenítéséhez és 
tisztításához 

  optikai töltöttség-kijelző 

XIBU SEATCLEANER 

 a WC-ülőke fertőtlenítéséhez és tisztításához 
 tartaléktank

szabályozható adagolási mennyiség 
 rendszerkulccsal zárható

Töltetek

XIBU LABEL wcDISINFECT

Cikkszám: 4111205900

powerPACK opció

powerPACK in Cikkszám: 4111203100

Opciók

AA típusú rendszer elem

4 darab/csomag Cikkszám: 4111204300

XIBU CROWN Cikkszám: 4111206367

 Az adagolóhoz 1 csomag szükséges

vizes helyiség  HIGIÉNIA 
 XIBU WC-ÜLŐKE FERTŐTLENÍTŐ.

21

powerPACK ex Cikkszám: 4111202400

*  A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén 
és a termékleírásban szereplő információkat.

További opciók
1

2

XIBU DISINFEC 2
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vizes helyiség  HIGIÉNIA 
 XIBU HABADAGOLÓ TOALETTPAPÍR MEGNEDVESÍTÉSÉHEZ.

Dekor opció zu XIBU senseMOISTCARE

steel Cikkszám: XXXXXXXX53

tech w Cikkszám: XXXXXXXX68

carbon Cikkszám: XXXXXXXX57

tech Cikkszám: XXXXXXXX59

wood Cikkszám: XXXXXXXX60

careMOUSSE

6 × 300 ml Cikkszám: 4110708501

careMOUSSE

50 ml Cikkszám: 4120102009

A nedves toalettpapír környezetbarát alternatívája. 
Tisztítóhab a száraz toalettpapír benedvesítéséhez. 
Aloe Vera tartalmának köszönhetően kitűnően hid-
ratál. A tiszta bőr érzését hagyja maga után. Bőr-
gyógyászok által tesztelt. Utazáshoz pumpás kisze-
relésben is kapható.

Töltetek

AA típusú rendszer elem

4 darab/csomag Cikkszám: 4111204300

Opciók

 Az adagolóhoz 1 csomag szükséges

XIBU senseMOISTCARE white

H × Sz × H    23 × 12,8 × 10,7 cm Cikkszám: 4110101650

XIBU senseMOISTCARE black

H × Sz × H    23 × 12,8 × 10,7 cm Cikkszám: 4110102167

  Érintésmentes habadagoló toalettpapír megnedvesítéséhez
  LED-töltöttségjelző
  tartaléktank

szabályozható adagolási mennyiség
  tápellátás elemről vagy hálózatról
   rendszerkulccsal zárható

powerPACK ex  Cikkszám: 4111202400

powerPACK in Cikkszám: 4111203100

További opciók

M
o

s
d

ó

XIBU CROWN  Cikkszám: 4111206367

XIBU LABEL careMOUSSE

Cikkszám: 4111206200

M
o

s
d

ó

DEKOR OPCIÓ

c

6666

c

5

1 3
2

careMOUSSE
for toilet paper moistening 

+ carbon

+ steel

+ tech w

+ wood

+ tech
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XIBU MULTIFOLD white

H × Sz × H   39,5 × 33,6 × 14,8 cm Cikkszám: 4110201550

  hajtogatott kéztörlő-adagoló
kompakt adagolóház
minden létező hajtogatott papírkéztörlő-mérethez  
és minőséghez
könnyen állítható belső rész
problémamentes, egyszerű feltöltés
gazdaságos használat
kémlelőnyílás a maradék töltet ellenőrzésére
rendszerkulccsal zárható

Töltetek

Cartemani V H3*

2.880 darab/karton Cikkszám: 4111001500

3-rétegű, a kifinomultabb igényekhez, 100% cellulóz, 
ragyogó fehér, V-hajtogatott, 21 x 24 cm-es méret,  
x = 116 mm.

Cartemani V H2*

2.304 darab/karton Cikkszám: 4111001100

2-rétegű, a kifinomultabb igényekhez, 100% cellulóz, 
ragyogó fehér, V-hajtogatott, 21 x 24 cm-es méret,  
x = 116 mm.

Cartemani C H2*

2.880 darab/karton Cikkszám: 4111002000

2-rétegű, a kifinomultabb igényekhez, 100% cellulóz, 
ragyogó fehér, C-hajtogatott, 23 x 33 cm-es méret, 
x = 95 mm.

Cartemani Z W2*

3.000 darab/karton Cikkszám: 4111000400

2-rétegű, 100% cellulóz, fehér, Z-hajtogatott
24 x 23,5 cm-es méret, x = 80 mm.

Cartemani V N1*

5.000 darab/karton Cikkszám: 4111002200

1-rétegű, natúr, V-hajtogatott, 25 x 21 cm-es méret,
x = 106 mm.

Cartemani Z B1*

3.000 darab/karton Cikkszám: 4111002300

1-rétegű, kék újrapapír, Z-hajtogatott, 24,5 x 24 cm-
es méret, x = 82 mm.

XIBU sanitaryBAG white

H × Sz × H    10,9 × 13,7 × 6,6 cm Cikkszám: 4110101350

XIBU sanitaryBAG black

H × Sz × H    10,9 × 13,7 × 6,6 cm Cikkszám: 4110101367

  egészségügyi zacskó-adagoló nyilvános toalettekhez
kényelmes, egyszerű egykezes kezelés
optimalizált kialakítás: egyszerre egy zacskót vehet ki

XIBU TISSUEFOLD white

H × Sz × H    33 × 17,7 × 18,4 cm Cikkszám: 4110102050

XIBU TISSUEFOLD black

H × Sz × H    33 × 17,7 × 18,4 cm Cikkszám: 4110102067

one piece toalettpapír adagoló
kompakt adagolóház
kémlelőnyílás töltöttség ellenőrzéshez
laponkénti elvétel
zárható

* LUNA multiFOLD adagolóhoz is használható.

egészségügyi zacskó*

60 darab/csomag Cikkszám: 4111100100

Egészségügyi zacskó hölgyek havi higiéniai
komfortjáért. 20 csomag/karton

onePIECE toilettPAPIER W2

5.600 darab/karton Cikkszám: 4110801700

2 rétegű V-hajtogatott one piece toalettpapír a 
XIBU TISSUEFOLD white-hoz

onePIECE toilettPAPIER V3

4.992 darab/karton Cikkszám: 4110801800

3 rétegű V-hajtogatott one piece toalettpapír a 
XIBU TISSUEFOLD white-hoz

* LUNA hygieneBEUTEL adagolóhoz is használható.

vizes helyiség  HIGIÉNIA 
  XIBU ADAGOLÓ.

Töltetek

Töltetek

M
o

s
d

ó

XIBU senseTAP

  érintés nélküli csaptelepek
a HACCP előírásoknak megfelel
akár 75% víz-, és energiamegtakarítás
maximum 4 l/perc vízhozam
higiénikus átöblítés
biztonsági leállítás 1 perc után
robusztus, fém kivitel

hideg (C)
periférikus

meleg (L)

központi

meleg (H)

Cikkszám: Cikkszám: Cikkszám:

SMART chrom

1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom

1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom

1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom

1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt

1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox

1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

*  Az elforgatható kialakítást kifejezetten egészségügyi területre, 
valamint nagykonyhákban való felhasználásra fejlesztették ki.

**  Az elforgatható kialakítást speciálisan a vendéglátó helyeken 
való használatra fejlesztették ki.

A XIBU senseTAP termékkel a Hagleitner öt érintés nélküli 

mosdóarmatúrát kínál, a szállodák, vendéglátóhelyek és 

egészségügyi intézmények összes igényének megfelelő-

en. A masszív, teljesen fém armatúrák víz- és energiafo-

gyasztása nagyon takarékos.

vizes helyiség  HIGIÉNIA 
XIBU senseTAP.

távirányító
 Cikkszám: 4130200600

  infravörös távirányító a higiénikus öblítési 
ciklusok beállításához
szövegkijelzés
egyszerű kezelés

AA típusú rendszer elem

4 darab/csomag Cikkszám: 4111204300

  A távvezérlés 2 db-ot igényel

M
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ó

x

S

ialakítást kifejezeezezeeeettentttenttenenettenttenten egészségügyi terül
nyhákban való feelelellee hhaszhaszhaszhaszaszha nálásra fejlesztették
ialakítást speccccciáiáiááliiáiál san sanans a vendéglátó helye
fejlesztették ki.

XIBU senseTAP 
SMART chrom

XIBU senseTAP 
LAB chrom*

XIBU senseTAP 

BISTRO chrom**

XIBU senseTAP 
PROFI chrom

XIBU senseTAP 
PROFI matt

XIBU senseTAP 
PROFI inox
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intelligent balanced unique

powerPACK

A szenzoros vezérlésű adagolókat a powerPACK segítségével 
közvetlenül a hálózatról is elláthatja árammal. Alternatív meg-
oldásként elemmel is működtethetők.

powerPACK ex  

Cikkszám: 4111202400

 falra épített tápegység
a kábel hosszúsága 150 cm

powerPACK in 

Cikkszám: 4111203100

 falba épített tápegység
falba építhető, süllyesztett szerelvényekhez való 
68-as doboz (minimális nagyság)

senseMANAGEMENT BASE

H × Sz × H     31,5 × 17 × 5,6 cm Cikkszám: 4131400100

Bázisállomás akár 50 adagolókészülék adatainak összegyűj-
tésére és továbbküldésére.

vizes helyiség  HIGIÉNIA 
OPCIÓK LEÍRÁSA.

Hagleitner senseMANAGEMENT

A Hagleitner senseMANAGEMENT rendszer op-
timális használatához a senseMANAGEMENT-tel 
kompatibilis adagolókon kívül az alábbi tartozékok-
ra is szükség van:

XIBU LABEL

Címke a XIBU CROWN-hoz

Opciók Dekor

CROWN opció

A XIBU vizes helyiség adagolók úgy alkalmaz-
kodnak a környezethez mint egy kaméleon. 
Válasszon a vizes helyiség berendezéséhez leg-
jobban illő 3 világos és 4 sötét dekorvariáció 
közül. A dekor változtatásához a cikkszám utolsó 
két számjegyét kell csak változtatni. (Dekorok 
áttekintéséről több információ a 29. oldalon)

steel középső rész: fehér Cikkszám: XXXXXXXX53

tech w középső rész: fehér Cikkszám: XXXXXXXX68

carbon középső rész: fekete Cikkszám: XXXXXXXX57

tech középső rész: fekete Cikkszám: XXXXXXXX59

wood középső rész: fekete Cikkszám: XXXXXXXX60

powerPACK extension 

Cikkszám: 4111206500

  1,5 m kábel a kábelének meghosszabbításához
   powerPACK in és powerPACK ex

M
o
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d

ó

XIBU senseCOUNTER white

H × Sz × H     16 × 4,8 × 2 cm Cikkszám: 4131301400

XIBU senseCOUNTER black

H × Sz × H     16 × 4,8 × 2 cm Cikkszám: 4131301500

Belépésérzékelő, amely információt gyűjt arról, hogy egy he-
lyiséget milyen gyakran használnak.

XIBU CROWN

Cikkszám: 4111206367

XIBU CROWN TABLE

Cikkszám: 4111206450

A XIBU CROWN-ról - az adagoló fejrészére helye-
zett címketartóról- egy pillantással leolvasható, mi-
lyen terméket talál az adagolóban. Tetszés szerint 
közvetlenül az adagolóra (XIBU CROWN) vagy az 
állvány tartójára szerelhető (XIBU CROWN Table). 
A tartóra két különböző címke (XIBU LABEL) áll 
rendelkezésre. A fertőtlenítés terén történő alkal-
mazás biztonsága érdekében ezeken a terméke-
ken feltüntettük az ajánlott fertőtlenítési időket.

M
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ó

steel
tech w

carbon

wood

tech
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LUNA 2.0 showerMAID white

H × Sz × H     23 × 7,8 × 10 cm Cikkszám: 4110400550

LUNA 2.0 showerMAID steel

H × Sz × H     23 × 7,8 × 10 cm Cikkszám: 4110400553

  design-adagoló a hotelszobák számára
  kényelmes egykezes-használat
  nincs pazarlás- köszönhetően a pontosan adagolt 

 mennyiségeknek
  ideális zuhanykabinokba és kézmosók mellé
  a töltöttség-kijelző a hatékonyságot erősíti
  lopás elleni védelem
  egyedi feliratozás is lehetséges (branding)

showerMAID hair&BODY fresh

24 × 215 ml Cikkszám: 4110709436

Minőségi tusológél bőrre és hajmosáshoz- ener-
gikus illattal. A bőrön friss-élénk illat marad vissza.

showerMAID hair&BODY asia

24 × 215 ml Cikkszám: 4110709136

Ápoló krémtusfürdő bőrre és hajmosáshoz. Az 
ázsiai parfümkeverék ginzenget és mirhát tartal-
maz, ami megnyugtatóan és ellazítóan hat. Az 
ápoló formula nedvességgel látja el a bőrt, ami 
különösen finom, puha és sima lesz használat 
után.

showerMAID hair&BODY

lemongrass sensitive

24 × 215 ml Cikkszám: 4110709336

Extra puha tusológél bőrre és hajmosáshoz. A 
lágy ápoló összetevők kíméletesen tisztítanak, és 
kellemes érzetet kölcsönöznek. A bőr érezhetően 
megnyugszik és rugalmassá válik. A friss citromfű 
illat élénkítőleg hat. 

showerMAID handSOAP rose

24 × 215 ml Cikkszám: 4110709536

Kiváló minőségű, folyékony, kézmosó-szappan. 
Rózsa és mangólia illattal. A gondosan kiválasz-
tott összetevők lágyan tisztítanak és a bőrt ned-
vességgel látják el. 

Töltetek

LUNA 2.0
Legyen finom.

Elegáns- ez a LUNA 2.0 széria- a letisztult, 

egyszerű vonalvezetéssel: a tusológél-és 

higiéniai adagoló időtlen dizájnnal uralják a 

fürdőszobákat és a wellness- területeket. 

És hogy milyen könnyű kezelni: a feltöltés 

napi ráfordított ideje a minimumra csökken. 

A munkatársai hálásak lesznek Önnek. De 

még a vendégei is. Hiszen ők csak jól kell, 

hogy érezzék magukat. És ehhez csak a 

legjobb összetevők jönnek számításba.  

vizes helyiség  HIGIÉNIA 
 LUNA 2.0.

showerMAID hand&bodyLOTION

white pearl

24 × 215 ml Cikkszám: 4110709236

Kímélő lotion test-, és kézápoláshoz. A nemes 
ápoló összetevők, mint a sheavaj, rózsa,- és le-
vendulaolaj intenzív nedvességet adagolnak. A 
lotion gyorsan felszívódik és puha, selymes bőrér-
zetet hagy maga után, megnyerő, lágy illattal.

Wellness-élmény a vendégeinek: 
  gondosan kiválasztott értékes összetevők
  komplett ápoló rendszer: a szappantól a hair&és body-gél-en 

 át a testápolásig
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Branding opció

Egy remek lehetőség, hogy reklámozza cégét. Nyomtassa 
logóját a LUNA 2.0 showerMAID adagoló tartógyűrűjére. Így 
vendége összeköti az Ön márkanevét a LUNA 2.0 nemes kivi-
telével és magas minőségével.

LUNA 2.0 showerMAID white

holder marked

Cikkszám: 4111201850

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder marked

Cikkszám: 4111201853

A LUNA 2.0 showerMAID adagoló fali tartója lo-
gózható, ami a legkiválóbb reklám cégének. A ki-
vitelezésért látogasson el a www.hagleitner.com 
webshopunkba vagy érdeklődjön tanácsadójánál.

LUNA 2.0 showerMAID white

holder blank

 Cikkszám: 4111201650

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder blank

Cikkszám: 4111201753

Rögzítő gyűrű a LUNA 2.0 showerMAID adagolóhoz.

Opciók
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multiROLL toalett papír Z4*

425 lap/rolni Cikkszám: 4110801400

4-rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32 rolni/
karton, mikronyomás papírminőség-pecséttel. A 
kifinomultabb igényekhez.

multiROLL toalett papír V3*

560 lap/rolni Cikkszám: 4110801300

3-rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32 rolni/
karton, mikronyomás papírminőség-pecséttel. A 
kifinomultabb igényekhez.

LUNA 2.0 paperBOY white

H × Sz × H     24 × 14 × 17 cm Cikkszám: 4110400450

LUNA 2.0 paperBOY steel

H × Sz × H     24 × 14 × 17 cm Cikkszám: 4110400453

  hotelszobák számára kialakított toalettpapír adagoló
a megszokottan igényes Hagleitner design a multiROLL 
toalettpapírok ismert előnyeivel párosul
az adagoló „sohasem üres”
gazdaságos papírfelhasználás
lopás elleni védelem
kisebb raktármennyiség

LUNA 2.0 wasteBOX S white

H × Sz × H     26 × 22 × 24 cm Cikkszám: 4110400850

  szemetes, ütésálló PP műanyag házzal matt fehér színben
mérete ideális fürdő- és hotelszobákba
kényelmes kezelhetőség a különálló, egyszerűen kivehető 
belső vödörnek, és a stabil pedálnak köszönhetően
különösen higiénikus az automata fedélnek köszönhetően
a csúszásmentes gumi lábacskák szilárd tartást biztosítanak

LUNA 2.0 multiBOX white

H × Sz × H     15 × 26 × 6 cm Cikkszám: 4110500250

LUNA 2.0 multiBOX steel

H × Sz × H     15 × 26 × 6 cm Cikkszám: 4110500253

  sokoldalú adagolódoboz kozmetikai kendő soft, és egyszer 
használatos kesztyű tárolásához és adagolásához
praktikus használat
falra szerelhető vagy asztalra állítható
rendszerkulccsal zárható

LUNA 2.0 sanitaryBAG white

H × Sz × H     10,9 × 13,7 × 6,6 cm Cikkszám: 4110400950

 egészségügyi zacskó adagoló hotelszobák toaletteibe
kényelmes, egyszerű egykezes kezelés
optimalizált kialakítás: egyszerre egy zacskót vehet ki

Töltetek

Töltetek

Töltetek

Töltetek
kozmetikai kendő soft

40 × 100 darab Cikkszám: 4111101400

2-rétegű, fehér színű, bolyhosan lágy, tissue 
minőségű kozmetikai kendő. Ideális vizes helyi-
ségekbe, vendégszobákba. FSC®-minősítéssel 
elismerve.

szemetes zsák S 12 l

10 × 50 darab à 12 l Cikkszám: 4120302000

36 x 45 cm, fehér, szakítószilárd zsák

egyszerhasználatos kesztyű

25 × 250 darab Cikkszám: 4111100800

Egyszer használatos kesztyű pontnyomott polie-
tilénből univerzális méretben a problémamentes 
használatért. Ideális védelmet nyújt a szennye-
ződések és a kellemetlen szagok ellen mindazok 
számára, akik üzemanyaggal és olajjal dolgoz-
nak, mintavétellel foglalkoznak, munka közben a 
terméket védik stb.

* LUNA toilettPAPIER adagolóhoz is használható.

* LUNA hygieneBEUTEL adagolóhoz is használható.

egészségügyi zacskó*

60 darab/csomag Cikkszám: 4111100100

Egészségügyi zacskó hölgyek havi higiéniai
komfortjáért. 20 csomag/karton
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BOX S hit

BAG hit
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vizes helyiség  HIGIÉNIA 
 Bőrvédelmi terv

A Hagleitner- szakértők Önnel együtt, az üzemére szabottan 
közösen készítik el a bőrvédelmi tervet. Definiálják, mely  
termékeket kell alkalmazni, és ezeket mi módon kell használni. 
A XIBU XL senseFLUID-ban használatos töltetek megfelelnek a 
személyi védőfelszerelésekkel (PSA)szemben támasztott  
követelményeknek.

A bőrvédelem és a kézhigiénia megelőzi a speciálisan  
munkahelyi bőrbetegségeket és költségmegtakarítást  
eredményez. Kérjük, egyedi bőrvédelmi tervvel kapcsolatban 
forduljon a higiéniai tanácsadójához.

XIBU XL
Bőr- és Kézvédelem a kis 

műhelyekben és az iparban 
egyaránt.

A tégelyből kézkrémet kézzel kivenni már a 
múlt. A XIBU XL senseFLUID adagolóval a 
bőrvédelmi-, bőrtisztító-, bőrápoló-vagy 
fertőtlenítő termékek érintésmentes ada-
golása biztosított. Minden szeny- 
nyeződés-fajtára tudunk ajánlani megfelelő 
minőségi abrazív szappant: mikroplasz-
tik-mentes, kukoricaszemcse-összetevők-
kel. A több adagoló sorbaszerelése nem- 
csak praktikus, de a tekintetet is magához 
vonzza!

Szervizünk az Ön 

számára

• Bejárás és kiértékelés a munkahelyen

• Az Ön szükségleteire szabva adunk 

tanácsot a helyes termék kiválasz-

tásában

• Egyedi bőrvédelmi terv létrehozása

• A munkatársak betanítása a  

Hagleitner bőrvédelmi termékek hely-

es használatára

• Oktatás: kéz-és bőrvédelem a megfe-

lelő szabályok alapján - oktatási iga- 

zolással

Innovative Hygiene. 

  

    

  
 

 

 
 

 
  

  

  

 
 

 

  
  

 
  

 
  

 

 

  
  

 

 

 
 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
  
 

MI MIKOR MIVEL HOGYAN FELHASZNÁLÁS

handPROTECT
PURE

BRILLANT
nitrilCOMFORT

foamSOAP PURE

abrasivUNIVERSAL

multiROLL
 XB2

septDES GEL

handCREAM
PURE

• Csak tiszta, száraz kézre használható
•
• Gondosan krémezzük be
•

• Csak tiszta, száraz kézre használható
•  

•
•

• A kezet nedvesítsük be
•
• Kevés vízzel felhabosítani és bedörzsölni
• Vízzel alaposan mossuk le

•
el papírral

•
oszlassuk szét

• Kevés vízzel felhabosítani és bedörzsölni
• Vízzel alaposan mossuk le

• Tisztítás után
• A kezeket azonnal gondosan szárítsuk meg
•

•

• Csak tiszta, száraz kézre használható
•
•

bedörzsölve oszlassuk el
• Ne mossa le vízzel

• Csak tiszta, száraz kézre használható
•
• Gondosan krémezzük be
•

Takarítás esetén

WC-használat után

Tisztítás után

WC-használat után
Tisztítás után

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
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XIBU XL senseFLUID white

H × Sz × H    29,5 × 15,5 × 11,8 cm   Cikkszám: 4110301070

XIBU XL senseFLUID black

H × Sz × H    29,5 × 15,5 × 11,8 cm   Cikkszám: 4110301067

  műhelyekbe és ipari területekre kiváló
baktériumok és beszáradás elleni védelem a cső és a töltet 
légmentes egysége végett, cseppmentes és fagyálló
háromféle kitűnő, sűrű állagú és kellemesen hidratáló, 
dörzsölő hatású szappan minden szennyeződés-típus 
eltávolítására
nagyon takarékos felhasználás

 tápellátás elemről vagy hálózatról
abrasivCOLOR

5 × 1050 g Cikkszám: 4110703239

Ez a súroló hatású bőrtisztító szerves (mik-
roműanyagoktól mentes) dörzsszemcsékkel ha-
tékony a festékek, diszperziók, lakkok, ragasztók 
és a nyomdafestékek ellen. Zöldalma illatú. Szap-
pan,- szilikon- és parabénmentes. 

septDES GEL*

5 × 1000 ml Cikkszám: 4110708639

septDES GEL*

30 × 50 ml Cikkszám: 4120101909

Kézfertőtlenítőszer. A pontos termékleírást a 102. 
oldalon találja. 

handCREAM PURE

6 × 450 ml Cikkszám: 4110710101

handCREAM PURE

30 x 50 ml Cikkszám: 4120103009

Hidratáló kézkrém az ápolt, bársonyos kezekért. 
Gyorsan felszívódik, és nem hagy foltot – nem 
bontja meg a bőr természetes egyensúlyát.
Bőrgyógyászatilag tesztelt. Szilikon-, szappan-, 
színezék-, parfüm-, parabénmentes, visszazsírzó, 
bőrkímélő és allergiamentes.

Érintésmentes, vízálló adagoló XIBU Design-nal bőrvédő, bőrtisztí-
tó vagy fertőtlenítő termékek adagolására. A töltet és az elem álla-
potát egy állapotjelző LED jelzi. Az adagolási mennyiség állítható. A 
senseTECHNOLOGY gyors termékadagolást biztosít csúcsidőben. 
Sorba szerelés a XIBU XL combiKIT-tel lehetséges.

BŐR- ÉS KÉZVÉDŐ RENDSZER
XIBU XL senseFLUID.

Töltetek

handPROTECT PURE

6 × 750 ml Cikkszám: 4110710005

handPROTECT PURE

30 x 50 ml Cikkszám: 4120102909

Gyorsan felszívódó kézvédő krém. Szilikon-, szap-
pan-, színezék-, parfüm-, valamint parabénmentes 
és pH-bőrsemleges. Kiváló bőrápoló tulajdonságok-
kal. Hatékony, rendkívül vízálló és hosszan tartó vé-
dőfilmet képez a bőrön, amely védőkesztyű viselése 
esetén is védelmet nyújt. Bőrgyógyászatilag tesztelt. 
Megelőzi a bőrirritációt és a kéz bőrének kirepede-
zését.

creamSOAP PURE

5 × 1050 ml Cikkszám: 4110701339

creamSOAP PURE

30 x 50 ml Cikkszám: 4120102509

Minőségi, sűrű folyékony szappan enyhe, közepes 
vagy vegyes erősségű szennyeződések eltávolításá-
hoz – légmentes vacuumBAG-ben. Nem tartalmaz 
illatanyagokat és színezékeket, szilikon-, szappan- és 
parabénmentes. Gyöngyházfényű. A tiszta, ápolt kéz 
érdekében. Megakadályozza a bőr kiszáradását. Bőr-
gyógyászatilag tesztelt. EU Ecolabel címkével jelölt.

creamSOAP PREMIUM

6 × 450 ml Cikkszám: 4110709701

Sűrűn folyó, értékes szappan könnyűtől közepes- 
ill. változó szennyeződésekhez. Puha habot ered-
ményez és gondoskodik a tiszta, ápolt kezekről, 
megakadályozza a bőr kiszáradását. Parabén-és 
szilikonmentes. Decens virágillatú. Bőrgyógyásza-
tilag tesztelt. EU Ecolabel címkével jelölt.

abrasivPOWER

5 × 1050 g Cikkszám: 4110703439

Bőrtisztító dörzspaszta dízel- és gépolaj, ke-
nőzsír, valamint fék- és grafitpor ellen. Lime 
illatú, természetes dörzsölőanyaggal (mikroműa-
nyagtól mentes).
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abrasivUNIVERSAL

5 × 1050 g Cikkszám: 4110708939

abrasivUNIVERSAL

20 × 150 g Cikkszám: 4120102612

Ez a bőrtisztító dörzspaszta hatásos olaj, kenőzsír, 
fék- és grafitpor, valamint korom ellen. Semleges 
illat, természetes dörzsölőanyag (mikroműanyagtól 
mentes).

*  A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén 
és a termékleírásban szereplő információkat.

Opciók

powerPACK BOX

Cikkszám: 4111204700

Tápegység több XIBU XL senseFLUID adagoló 
elem nélküli, magas kihasználtság, illetve több 
adagoló egyidejű használata esetén. Az adagoló 
tápegységgel való kapcsolatát villanyszerelőnek 
kell létrehoznia. Alternatívaként a XIBU XL sense-
FLUID adagolónak közvetlen áramot lehet biztosí-
tani a powerPACK BOX-szal. 

powerPACK opció

A szenzoros vezérlésű adagolókat a powerPACK segítségével 
közvetlenül a hálózatról is elláthatja árammal. Alternatív meg-
oldásként elemmel is működtethetők.

powerPACK ex Cikkszám: 4111202400

 falra épített tápegység
a kábel hosszúsága 150 cm

powerPACK in Cikkszám: 4111203100

 falba épített tápegység
falba építhető, süllyesztett szerelvényekhez való 
68-as doboz (minimális nagyság)

C típusú rendszer elem

2 darab/csomag Cikkszám: 4111201200

  Az adagolóhoz 3 csomag szükséges

XIBU XL disinfectTABLE

 H × Sz × H     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Cikkszám: 4110600950

  asztali tartóállvány a XIBU XL senseFLUID 
adagolóhoz
beépített cseppalátéttel
ajánljuk recepciókra, bankokba,  
orvosokhoz stb.

XIBU XL combiKIT

Cikkszám: 4111204500

A XIBU XL combiKIT egy legfeljebb öt darab XIBU 
XL senseFLUID adagoló felszereléséhez elegendő 
összekötő elemet tartalmazó készlet. A készlet Y 
combiCABLE kábelt is tartalmaz.

Y combiCABLE

Cikkszám: 4111204600

Az Y combiCABLE biztosítja az áramot a sorosan 
kapcsolt XIBU XL senseFLUID adagolók számá-
ra. Az első adagolónál az Y combiCABLE 12 V-os 
tápegység segítségével az áramforráshoz csatla-
kozik.

handHYGIENE KIT

Cikkszám: 4120101800

A Hagleitner handHYGIENE KIT készlete ideálisan 
használható bárhol – akár útközben is optimális 
tisztítást és védelmet biztosít kezeinek. A szeny-
nyeződés fajtájától és az alkalmazási területtől füg-
gően rendelkezésére áll 50 ml-es handPROTECT 
PURE kézvédő szerünk, az 50 ml-es creamSOAP 
PURE és a 150 ml-es abrasivUNIVERSAL tisztító-
szerünk, az 50 ml-es handCREAM PURE kézápoló 
szerünk, valamint az 50 ml-es septDES GEL fer-
tőtlenítőnk.

További opciók

XIBU disinfectFLOOR

H × Sz × H     130 × 39,5 × 38,5 cm Cikkszám: 4110601150

  Tartóállvány a XIBU senseFLUID adagolóhoz
A (PSA)-bőrvédelemre szolgáló adagoló  
mobil felállításához
XIBU XL senseFLUID adagolók mobil telepítése

M
o

s
d

ó

XL LABEL handPROTECT PURE

Cikkszám: 4111208000

XL LABEL creamSOAP PURE

Cikkszám: 4111207800

XL LABEL creamSOAP PREMIUM

Cikkszám: 4111207700

XL LABEL abrasivUNIVERSAL

Cikkszám: 4111205000

XL LABEL abrasivPOWER

Cikkszám: 4111205100

XL LABEL abrasivCOLOR

Cikkszám: 4111205200

XL LABEL septDES GEL

Cikkszám: 4111205400

XL LABEL handCREAM PURE

Cikkszám: 4111207900

h

6666

hh

3030

Töltetek

Érintésmentes, vízálló
tó vagy fertőtlenítő te

tésmentes, vízálló adagoló XIBU Design-n
ermékek adagolására A

aó
er
ó agoló XIBU Design-

creamSOAP PREMIUMcreamSOAP PURE

handCREAM PURE
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ipariPAPÍR adagoló

FLOOR

H × Sz × H   87 × 55 × 45 cm

Cikkszám: 4120304700

  univerzális tekercstartó
  egyszerű betöltés és utántöltés
  a kerekek rugalmas elhelyezést 

tesznek lehetővé
  ideális ipari és kisipari használatra

ipariPAPÍR adagoló

WALL

H × Sz × H   31 × 44 × 38 cm

Cikkszám: 4120305400

  univerzális tekercstartó
  egyszerű betöltés és utántöltés
  asztalra vagy falra szerelhető
  ideális ipari és kisipari használatra

ipariPAPÍR adagoló

COVER

H × Sz × H   33 × 44 × 34 cm

Cikkszám: 4120300900

  univerzális tekercstartó fröccsenő 
víz elleni védőburkolattal

  egyszerű betöltés és utántöltés
  asztalra vagy falra szerelhető
  ideális ipari és kisipari használatra

MINI adagoló V2

Méret kb. 27,5 cm, ø 16 cm Cikkszám: 4120302400

  praktikus kéztörlőpapír adagoló ellenálló,  
ütésálló műanyagból

  a fedél színezett plexiből készül, így az utántöltet mennyi-
sége könnyen ellenőrizhető

  ideális vendéglátóipari, ipari és kisipari használatra
  fröccsenő víz elleni védelem
  zárható

MIDI adagoló

Méret kb. 35 cm, ø 26 cm Cikkszám: 4120300700

  praktikus kéztörlőpapír adagoló ellenálló,  
ütésálló műanyagból

  a fedél színezett plexiből készül, így az utántöltet mennyisé-
ge könnyen ellenőrizhető

  ideális vendéglátóipari, ipari és kisipari használatra
  fröccsenő víz elleni védelem
  zárható

mini rolni H2 12R

12 rolni/csomag Cikkszám: 4120203300

Minden tekercs egyesével fóliába van csomagolva, 
100% cellulóz, ragyogó fehér, prégelt felület, 2-ré-
tegű, 49 méter/tekercs, perforált, lap hossza 30 
cm, szélessége 22,5 cm, kiváló nedvszívó képes-
ség, nedvesen is szakítószilárd: ideális élelmiszer-
ipari, szállodaipari és vendéglátóipari használatra.

mini rolni H1 12R

12 rolni/csomag Cikkszám: 4120200900

100% cellulóz, ragyogó fehér, 1-rétegű, 120 mé-
ter/tekercs, perforált, lap hossza 30 cm, 20 cm 
széles, kiváló nedvszívó képesség, nedvesen is 
szakítószilárd, szöszmentes: ideális élelmiszer-
ipari-, műhelyekben és orvosi rendelőkben való 
használatra.

mini rolni N1

12 rolni/csomag Cikkszám: 4120204600

Újrahasznosított, prégelt felület, 1-rétegű, 100 
méter/tekercs, perforálás nélkül, 18 cm széles, 
kiváló nedvszívó képesség, nedvesen is szakí-
tószilárd, szöszmentes, ideális élelmiszeripari, 
szállodaipari és vendéglátóipari használatra.

midi rolni H2 6R

6 rolni/csomag Cikkszám: 4120201500

Minden tekercs egyesével fóliába van csomagol-
va, 100% cellulóz, ragyogó fehér, prégelt felület, 
2-rétegű, 115 méter/tekercs, perforált, lap hosz-
sza 30 cm, szélessége 24,5 cm, kiváló nedvszí-
vó képesség, nedvesen is szakítószilárd, ideális 
szállodaipari és vendéglátóipari használatra.

midi rolni W2 6R

6 rolni/csomag Cikkszám: 4120204500

Újrahasznosított, fehér, prégelt felület, 2-rétegű, 
150 méter/tekercs, perforált, lap hossza 30 cm, 
szélessége 20,5 cm, kiváló nedvszívó képesség, 
nedvesen is szakítószilárd, ideális élelmiszeripari, 
szállodaipari és vendéglátó-ipari, valamint egész-
ségügyi intézményekben való használatra.

midi rolni N1

6 rolni/csomag Cikkszám: 4120204400

Újrahasznosított, prégelt felület, 1-rétegű, 300 
méter/tekercs, perforált, lap hossza 30 cm, 17,8 
cm széles, kiváló nedvszívó képesség, nedvesen 
is szakítószilárd, ideális élelmiszeripari haszná-
latra.

vizes helyiség  HIGIÉNIA  
 Ipari-és törlőpapírok.

ipari papír 
PREMIUM W2

ipari papír 
STANDARD H2

ipari papír  
PREMIUM VLIES

ipari papír  
TOP B3

ipari papír  
TOP B2 XL

ipari papír  
R2

ipari papír 
KREPP R1

Cikkszám 4120501700 4120501800 4120500100 4120500200 4120502300 4120502200 4120500400

Csomagolási 
egység

2 2 2 2 2 2 1

Rolni/kartonon-
kénti súly

5,5 kg 1,8 kg 3 kg 3,2 kg 2,5 kg 3,6 kg 35,0 kg

Dudaátmérő 6 cm 4,5 cm 7 cm 7 cm 4,5 cm 7 cm 7 cm

Rolni szélessége 27,0 cm 27,0 cm 30 cm 26,0 cm 33,0 cm 26,5 cm 48 cm

Átmérő 32,5 cm 25,0 cm 20 cm 26,5 cm 27,5 cm 33 cm 57 cm

Papír súlya 
rétegenként

25 25 65 19 19 18 55

Rétegek száma 2 2 1 3 2 2 1

Kivitel
szélezett & 
perforált

prégelt & 
perforált

perforált
prégelt & 
perforált

prégelt, 
enyvezett & 

perforált

prégelt, 
enyvezett & 

perforált

Folyóméter 405 m 137 m 152 m 209 m 190 m 380 m 1354 m

Letépés hossza 38,0 cm 30,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 36,0 cm 38,0 cm

Letépés szélessége 27,0 cm 27,0 cm 30 cm 26 cm 33,0 cm 26,5 cm

Letépések száma 1065 456 390 550 528 1000

Szín fehér fehér szürke kék kék/fehér bézs szürke

Anyag cellulóz cellulóz
cellulóz &  

polipropilén
cellulóz & 
újrapapír

cellulóz újrapapír újrapapír

Tanúsítvány FSC® FSC®  EU Ecolabel

ipariPAPÍR 
adagoló

WALL/FLOOR WALL/COVER WALL/COVER WALL/COVER WALL/FLOOR WALL/FLOOR

Töltetek Töltetek
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WC beakasztó

Cikkszám: 4120302100

Hosszú ideig gondoskodik a kellemes frissességről, és megakadályozza a vízkő lera-
kódását a WC kagylóban.

WC garnitúra

fehér Cikkszám: 4120301700

WC garnitúra praktikus, modern kivitelben. Falra szerelhető vagy a földre állítható. 
A tartó tisztításkor könnyen kivehető.

pissoir betét

zöld Cikkszám: 4120302200

Műanyag betét pissoirokba. Megakadályozza a pissoirok eltömődését, amit töb-
bek között a beledobott cigaretták okoznak. Hetekig friss zöldalma illatot áraszt, 
és semlegesíti a kellemetlen szagokat.

WC kefe

kerek Cikkszám: 4120300200

Klasszikus, fehér WC kefe.

vizes helyiség  HIGIÉNIA
  Speciális szanitertermékek.

papír kosár M

H × Sz × H  33 × 32 × 22,5 cm Cikkszám: 4120301300

Fehér drótkosár, műanyaggal bevont acélból, mely falra szerelhető vagy földre állítha-
tó. Méret: 23 l.

miniJUMBO adagoló

ø 29,5 cm, T 12,5 cm Cikkszám: 4120302500

WC-papír adagoló erősen frekventált helyiségekbe. Az adagoló kulccsal zárható. 
Átlátszó kémlelő nyíláson keresztül ellenőrizheti a töltöttséget.

miniJUMBO 2-rétegű      

Cikkszám: 4120203900

100% cellulóz, 2-rétegű, 161 m/tekercs, lap szélessége 30 cm, 16 tekercs/köteg.

jumboTISSUE 2-rétegű FSC®

Cikkszám: 4120202100

100% cellulóz, 2-rétegű, 287 m/tekercs, lap szélessége 30 cm, 8 tekercs/köteg.

jumboTISSUE 2-rétegű

Cikkszám: 4120201600

100% cellulóz, 2-rétegű, 257 m/tekercs, lap szélessége 37 cm, 8 tekercs/köteg.

papír kosár L

H × Sz × H  61 × 36,5 × 26 cm Cikkszám: 4120301100

Fehér drótkosár, műanyaggal bevont acélból. Nagyon ellenálló, könnyű üríteni. Mé-
ret: 55 l.

szemetes zsák M 25 l

10 × 50 darab à 25 l Cikkszám: 4120301800

52 × 60 cm, fehér/szakítószilárd. A papírKORB M-hez való.

szemetes zsák L 90 l

4 × 15 darab à 90 l Cikkszám: 4120301900

70 × 94 cm, praktikus húzószalaggal, fehér/szakítószilárd. A papírKORB L-hez való.

szemetes zsák 65 l

20 × 10 darab à 65 l Cikkszám: 4120305600

70 × 95 cm, praktikus húzószalaggal, fehér. A paperBOX X-LARGE-hoz való.

szemetes zsák S 12 l

10 × 50 darab à 12 l Cikkszám: 4120302000

36 × 45 cm, fehér/szakítószilárd. A pedálosSZEMETES metal small-hoz való.

szemetes zsák M 25 l

10 × 50  darab à 25 l Cikkszám: 4120301800

52 × 60 cm, fehér/szakítószilárd. A pedálosSZEMETES metal medium-hoz való.

paperBOX X-LARGE

H × Sz × H  64 × 40 × 31 cm Cikkszám: 4120305100

Fehér műanyag szemetes, billenő fedéllel ipari használatra.
A szemetes térfogata 45 l.

pedálosSZEMETES metal small

H × Sz × H  28,7 × 20,2 × 25,5 cm Cikkszám: 4120304800

Fehér fém szemetes felnyitható fedéllel. A szemetes térfogata 5 l.

pedálosSZEMETES metal medium

H × Sz × H  40 × 26 × 31 cm Cikkszám: 4120304900

Fehér fém szemetes felnyitható fedéllel. A szemetes térfogata 12 l.

LUNA hygieneAUFLAGEN adagoló 

H × Sz × H     29,6 × 43 × 6,9 cm Cikkszám: 4110100250

  higiénikus ülőkepapír adagoló az érintkezéssel elkapható fertőzések ellen
vékony, igényes külsejű adagolóház
karbantartást nem igényel
2 × 100 darab higiénés papír egyenkénti lapadagolással
kémlelőnyílás a maradék töltet ellenőrzésére
rendszerkulccsal zárható

higiénikus ülőkepapír

10 × 100 darab Cikkszám: 4110800100

Finom recycling papírminőség a tökéletes biztonság és higiénia érdekében. 
Öblítéskor a ülőkepapír automatikusan eltűnik a lefolyóban.

LUNA kleiderHAKEN 

H × Sz × H     7,1 × 5,5 × 2,5 cm Cikkszám: 4110500150

  multifunkcionális LUNA akasztó
a ruhák és táskák egyidejűleg felakaszthatóak rá
maximális terhelhetőség 50 kg
ajtóra vagy falra szerelhető
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PE-zacskó 40 l

6 × 20 darab à 40 l Cikkszám: 4111100900

43 x 69 cm, praktikus húzószalaggal, Töltet a LUNA paperBOX-hoz. 

hair&BODY PACIFIC

6 × 450 ml Cikkszám: 4110703601

Kiváló minőségű tusoló gél bőr- és hajmosáshoz. Tengeri, friss illat.

creamSOAP PREMIUM

6 × 450 ml Cikkszám: 4110709701

Sűrűn folyó, értékes szappan könnyűtől közepes- ill. változó szennyeződésekhez. 
Puha habot eredményez és gondoskodik a tiszta, ápolt kezekről, megakadályozza a 
bőr kiszáradását. Parabén-és szilikonmentes. Decens virágillatú. 

abrasivPOWER

6 x 750 g Cikkszám: 4110703405

Durva tisztítószemcséket és aktív mosóhatású összetevőket tartalmaz a rendkívül 
makacs szennyeződések eltávolítására pl.: dízel- és motorolaj, kenőzsír, fék- és 
grafitpor. Kellemes citrom illatot hagy maga után. 

LUNA handPROTECT tömlő

1 × 3 darab Cikkszám: 4111204400

A következő termékekhez alkalmazható hosszabbító csövecske: vacuumBAG hand-
PROTECT PURE 750 ml vagy abrasivPOWER 750 ml a LUNA handPROTECT ada-
golóval vagy a LUNA abrasivSEIFEN adagolóval együtt.

vizes helyiség  HIGIÉNIA
  LUNA adagoló töltet.

toalett papír COMFORT H3

250 lap/rolni 72 rolni/csomag Cikkszám: 4120201200

Kiváló minőségű, 3-rétegű, ragyogó fehér, jó nedvszívó képességű, rendkívül puha, 
hullámnyomott toalettpapír.

vizes helyiség  HIGIÉNIA
  Toalettpapírok.

toalett papír STANDARD N2  

250 lap/rolni 64 rolni/csomag Cikkszám: 4120200300

Lágy, recycling minőségű, 2-rétegű, pontnyomásos toalettpapír.

vizes helyiség  HIGIÉNIA
  Szappanok.

quill LOTION

Tartalom 5 kg Cikkszám: 4120101410

UC Tartalom 12 × 1 kg Cikkszám: 4120101526

ES Tartalom 10 × 1 kg Cikkszám: 4120101426

CW Tartalom 20 × 0,5 kg Cikkszám: 4120101424

Sűrűn folyó, bőrkímélő, gyengéd folyékony szappan. Puha habot képez, használatá-
val a keze tiszta és ápolt lesz. Kellemes virágos-gyümölcsös illatot hagy maga után, 
amely a tavaszi virágok illatát idézi.

quill NATURELL

Tartalom 5 kg Cikkszám: 4120101610

ES Tartalom 10 × 1 kg Cikkszám: 4120101626

Krémes, könnyű, viszkózus, nagyon bőrkímélő szappan illat-és színezékanyag-men-
tes. Puha habot képez, különösen bőrbarát, és használatával a keze tiszta és ápolt 
lesz. Tökéletesen alkalmas élelmiszeripari használatra. Alkalmas a higiéniai zsilipek-
hez. 

toalett papír TOP W3

200 lap/rolni 60 rolni/csomag Cikkszám: 4120200400

Recycling, tissue minőségű, 3-rétegű, fehér, virágos-lenyomat. 

toalett papír PREMIUM W4  

150 lap/rolni 72 rolni/csomag Cikkszám: 4120200500

Cellulóz-tissue, fehér, 4-rétegű, formanyomott toalettpapír.

guestSOAP  

Tartalom 500 darab Cikkszám: 4120101100

Szilárd, kis vendégszappanok. Egyesével, higiénikusan csomagolt, hogy a vendégek 
személyes kényelmét szolgálja. Vendégszobákba ajánlott. Könnyű illatot hagy maga 
után, amely fűkaszálás utáni illatot idéz. Méret: 4,6 × 4,6 cm.

flüssigSEIFE  

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4120100211

Folyékony kéztisztító szappan. Lágy habot képez, és gondoskodik a tiszta és ápolt 
kezekről. Megakadályozza a bőr kiszáradását. Egzotikus barackvirágillattal.
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konyha HIGIÉNIA 
 A csillogó eredményekért.

Tisztaság, ápoltság és higiénia a konyhában a legfontosabb. A 

HAGLEITNER tisztító-és ápoló termékeivel a konyhaHIGIÉNIA 

minden területét le lehet fedni. 

A mosogatás során a tiszta eredmények számítanak. 

A HAGLEITNER rendszermegoldásokat kínál, ezáltal a  

HAGLEITNER-nél mindent megkaphat:

• Mosogatógépek

• Optimális vízminőség

• Adagolástechnika

• Tisztító- és öblítőszer

Szervizünk az Ön számára

Az Ön konyhájában

• Bejárás és kiértékelés

• Az Ön szükségleteire szabva adunk tanácsot a helyes 

termék kiválasztásában

• Egyedi takarítási- és fertőtlenítési tervek 

• Termékoktatás 

Az Ön mosogatókonyhájában

• Mosogatási költségelemzés (vízminőség...) 

• Az Ön szükségleteire szabva adunk tanácsot a helyes 

termék kiválasztásában

• Oktatás munkatársak számára a mosogatókonyhában 

• Szerelés, installáció és karbantartás a kompetens 

HAGLEITNER szerviztechnikusok által

• Jelentések és kiértékelések

Higiéniai kihívások a konyhában

• A Jó Higiéniai Gyakorlat oktatása a dolgozói számára- 

beleértve az oktatási dokumentációt is

• HACCP mappa kontroll-és checklistával

• Figyelmeztető táblák a konyhába
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konyha  HIGIÉNIA
 integral 4PLUS.

Nagy koncentrációjú tisztítószerek az edények és poharak számára. Nagy 

koncentrációjú öblítők. Egy adagolórendszer. Képzelje el: a mosogatókony- 

ha mintha magától üzemelne – 24 órában naponta. Csillogó edényekkel 

és poharakkal, zavar nélkül – 7 napon át, egész héten át. Brilliáns, megállás 

nélkül- 365 napon át évben. Hogy tetszik ez Önnek, ha elképzeli? A  

HAGLEITNER-nek tetszik. Éppen ezért a HAGLEITNER kifejlesztette az integral 

4PLUS-t: egy adagolórendszert – olyan intelligens, hogy minden gond elillan.   

 Flexibilis

 Falra-vagy pult alá szerelhető.

 Egyszerű

 Csak egy tisztítószer: az edényekhez és a poharakhoz is.

 Proaktív

 A HAGLEITNER App biztonságot ad. A gondnélküli tiszta  
edényért- zavarmentesen.

 Hatékony

 4 kg tisztító 1.500 kosárt mos tisztára- köszönhetően a szabadal-
maztatott receptúrának.

 Nagy koncentráció

 Kisebb súly, kevesebb fáradság- több hely, több szabadidő.

 Helyes arány

 A tisztítószer és a víz innovatív módon, megfelelő arányban elegyedik 

egymással.

 Sohasem üres

 A tartalék tank szabadságot ad.

 Biztos

 integral 4PLUS  segítségével a termékek felcserélése kizárt- az RFID 
technológia végett.

konyha  HIGIÉNIA
 Nincs gond - minden tiszta.

Az App már akkor figyelmeztet, mielőtt valami történne:

 Mindig használatra kész

 Karbantartás szükséges? Az App jelzi.

 Teljes kontroll

 Mennyit mosogatnak itt? És mennyit amott?

 Időben informált lesz

 Kifogyott a tisztítószer? Vagy a sótalanító?

 Kérdése van a mosogatással kapcsolatban?

 A mosogatási lexikon tippeket adhat.

 A kis problémákat egyszerűen elmos(ogat)hatja

 Az eredményekkel nem elégedett? Az App ötleteket adhat.

 Profitáljon a HAGLEITNER VIP-Service-ből

 Három-hét perc elteltével- a segítség már kéznél is van.

konyha  HIGIÉNIA
 integral: 
 egyedülálló rendszer- 
 megoldás.

A helyes rendszer  és a helyes termék kiválasztásánál a  
HAGLEITNER vevők építhetnek a professzionális támogatásra. 
Rendszermegoldásaink olyan egyediek, mint a vevőink igényei. Az 
integral-lal a HAGLEITNER minden kihívásra a helyes rendszert 
kínálja.

 Fertőtlenítés: 

 A legtöbb területen a hagyományos tisztítószerek és az edény- 
mosogatás hőmérséklete nem elegendő ahhoz, hogy az  
edényt higiénikusan mosogassuk el. Az ecosol CLEAN DES-
zel és az ecosol ECO DES-zel a HAGLEITNER két terméket 
fejlesztett az edényfertőtlenítés területére, melyek a legmaga-
sabb kívánalmaknak is megfelelnek.

 Minőségbiztosítás a konyhában: 

 Az intelligens integral COMPACT és integral 4PRO adagolók 
az üzemi adatok, -mint pl. mosogatási és öblítési hőmérséklet- 
részletes legyűjtését teszik lehetővé.  Ez segít, hogy a  
HACCP-előírások be legyenek tartva, és a releváns paraméte-
reket dokumentálni tudják.

konyha  HIGIÉNIA
 Mindent egy helyről.

Mosogatógépek 
Hatékonyság nemesacélban

Vízkezelés  
Optimális munkaoldat, hogy ne kelljen törölgetni a mosogatási eredményt. Mindemellett 
a gépet is védi

Innovatív adagolástechnika 

Intelligens, egyszerű és biztos

Tisztító- és öblítőszer 

Koncentrált, gazdaságos és egyedi: a mosogatott edényhez igazítva

Szerviz 
Proaktiv karbantartás karbantartási szerződéssel

A green efficiency koncepcióval a  HAGLEITNER biztosította, hogy 
minden vegyszere, melyet a konyhai-és mosodai adagolók adagolnak, 
NTA-, EDTA- és foszfátmentes. 

Károsanyagmentes alternatív megoldások: egy olyan igény, mely irány-
mutató- az egész szakma számára.
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konyha  HIGIÉNIA
 hagomat gépek.

hagomat GL

H × Sz × H      71 × 46,5 × 55 cm Cikkszám: 4700501000

Pohármosó 40 x 40 cm-es kosármérettel. Duplafalú nemesacél ajtó, ráadásul a ha-
gomat GL extrém halkan működik. A mosó-és öblítőkarok is minőségi nemesacélból 
készültek. Speciális programok: öntisztítás, ozmózisos víz, termikus fertőtlenítés. A 
mosási ciklusok jegyzőkönyvezhetők.

hagomat UT

H × Sz × H      82 × 60 × 60 cm Cikkszám: 4700501100

Pult alatti edénymosó 50 x 50 cm kosármérettel, teljesen nemesacélból, duplafalú 
ajtóval. A mosó-és öblítőkarok szintén nemesacélból készültek. Speciális progra-
mok: öntisztítás, ozmózisos víz és termikus fertőtlenítés. A mosási ciklusok jegyző-
könyvezhetők. 

hagomat HB

H × Sz × H      156,5 × 72,1 × 83,6 cm Cikkszám: 4700501200

Kalapos edénymosó 50 x 50 cm kosármérettel, teljesen nemesacélból készítve, dup- 
lafalú ajtóval, a mosó-és öblítőkarok is nemesacélból készültek. Speciális progra-
mok: öntisztítás, ozmózisos víz, termikus fertőtlenítés. A mosási ciklusok jegyzőköny- 
vezhetők. A hagomat HB felfelé nyíló ajtaja súrlódásmentesen, síneken csúszik; 
emelőrendszerrel nyitható; ezáltal egyszerűen, erőlködés nélkül működtethető. 

hagomat HB XL

H × Sz × H      156,5 × 78,8 × 83,5 cm Cikkszám: 4700501400

Kalapos edénymosó XL 60 cm széles mosókamrával az 50 x 60 cm-es kosár 
mosásához. Teljesen nemesacélból készítve, duplafalú ajtóval, a mosó-és öblítő-
karok is nemesacélból készültek. Speciális programok: öntisztítás, ozmózisos víz, 
termikus fertőtlenítés. A mosási ciklusok jegyzőkönyvezhetők. A hagomat HB XL 
felfelé nyíló ajtaja súrlódásmentesen, síneken csúszik; emelőrendszerrel nyitható; 
ezáltal egyszerűen, erőlködés nélkül működtethető. 

hagomat HB-NRG

H × Sz × H      226,4 × 72,1 × 83,4 cm Cikkszám: 4700501300

Kalapos edénymosó hővisszanyerővel. Energiát spórol, és a felhasználási komfortot 
növeli: a kalap nyitásakor nem csapódik ki gőz. A kosárméret 50 x 50 cm. A hagomat 
HB NRG, -mint minden más hagomat gép- teljesen nemesacélból készült; duplafalú 
ajtóval, a mosó-és öblítőkarok is nemesacélból gyártottak. Speciális programok: 
öntisztítás, ozmózisos víz, termikus fertőtlenítés. A mosási ciklusok jegyzőkönyvez-
hetők. 

hagomat TS

H × Sz × H      196 x 85 x 147 cm Cikkszám: 4700500800

Edénymosó gép 131 x 70 cm-es kosárral.  Teljesen nemesacélból készítve, du-
plafalú ajtóval, a mosó-és öblítőkarok is nemesacélból vannak. Speciális progra-
mok: öntisztítás, ozmózisos víz, termikus fertőtlenítés. A mosási ciklusok jegyzőkö-
nyvezhetők.

hagomat TS small

H × Sz × H      196 x 85 x 85 cm Cikkszám: 4700501500

Kis edénymosogató gép csak 70 x 70 cm kosármérettel. Teljesen nemesacélból 
készült, dupla falú ajtóval, a mosó- és öblítőkarok is nemesacélból készülnek. Külön-
leges programokkal rendelkezik, pl. öntisztítás, ozmózisvíz és magas hőmérsékletű 
fertőtlenítés. A mosási ciklusok naplózhatók.

A hagomat termékekkel a HAGLEITNER hat különböző edénymosogató gépet fejlesztett, 
melyek sokoldalú felhasználási lehetőséget fednek le és az ipari gépekkel szemben tá-
masztott magas elvárásoknak is megfelelnek. 

konyha  HIGIÉNIA
 hagomat waterSOFT – jobb munkaoldat.

A tisztára mosott edényzet titka a gép, a víz és a megfelelően adagolt vegyszer összhang-
jában rejlik. A hagomat waterSOFT-tal tökéletes munkaoldatot kaphat, és ezáltal csillogó 
és fénylő edényeket. 

hagomat waterSOFT CLEAN

H × Sz      52,6 × 17,6 cm Cikkszám: 4700600500

A HAGLEITNER részleges sótalanítással az ipari mosógépek esetében kevesebb 
vízkő és só kerül a vízbe. Ezáltal óvjuk a gépet, és a tisztítószer és az öblítő megfelelő 
hatása biztosított. 
• Csökkenti a vízben a mészkő-és sótartalmat 
• Ideális a poharakhoz, evőeszközökhöz és a feketeedényekhez
• Nem kell polírozni az edényeket 
• 8 °dH karbonátkeménység mellett a kapacitás: 10.000 Liter

hagomat waterSOFT EXTRA 

H × Sz      52,6 × 17,6 cm Cikkszám: 4700600400

A HAGLEITNER teljes sótalanítóval tiszta vizet kaphat-  mészkő-és só nélkül. Nem 
kell polírozni az edényeket. Különösen jól védi a gépet, és az élettartamot jelentősen 
megnöveli. 
• A mészkőt és a sót teljesen kivonja a vízből
• Nem hagy lerakódást
• Tökéletes az edényekhez, evőeszközökhöz és poharakhoz- nem kell utánpolírozni
• 8 °dH karbonátkeménység mellett a kapacitás: 5.000 Liter
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konyha  HIGIÉNIA
 integral COMPACT adagolórendszerek.
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integral 4PLUS

integral 4PLUS egy intelligens, APP-vezérelt adagoló- 
készülék ipari mosogatógépekhez. Az integral 4PLUS az ecosol  
POWER termékek közül a koncentrált folyékony tisztítószert, 
valamint az ecosol BRITE termékek egyikét, a koncentrált 
öblítőt adagolja. 

Kalapos-, edény-, pult alatti mosogató, vagy pohármoso-
gatógép.

Pótalkatrészek az adagolóhoz

Minden adagoló-alkatrészt tartalmaz a karbantartási szerződés, 
így ezt proaktív módon kicserélik.

Pótalkatrészek az adagolóhoz

Minden adagoló-alkatrészt tartalmaz a karbantartási szerződés, 
így ezt proaktív módon kicserélik.

SET integral 4PLUS POWER WALL

H × Sz × H   46,5 × 17,8 × 22,2 cm Cikkszám: 4220901470

   integral 4PLUS: teljesen automatikus adagolókészülék
   integral 4WALL: 3 részből álló alkatrész fali szereléshez
  integral 4PLUS FLOWMETER: vízszámláló mennyiség 

 vezérelt adagolás
  integral 4PLUS powerPACK ex: hálózati csatlakozó az  

 áramellátáshoz
  integral 4PLUS PUMP POWER: pumpa a tisztítószerhez
  integral 4START POWER: telepítő szett a tisztítóhoz, ami

 csőből, összekötőből, tartálybemenetből áll

SET integral 4PLUS BRITE WALL

H × Sz × H   46,5 × 17,8 × 22,2 cm Cikkszám: 4220901670

  integral 4PLUS: teljesen automatikus adagolókészülék
   integral 4WALL: 3 részből álló alkatrész fali szereléshez
  integral 4PLUS PUMP BRITE: pumpa az öblítőhöz
  integral 4START BRITE: telepítő szett az öblítőhöz, ami   

 csőből, összekötőből, visszacsapó szelepből áll

SET integral 4PLUS BRITE

H × Sz × H     40 × 17,8 × 22,2 cm Cikkszám: 4220901770

   integral 4PLUS: teljesen automatikus adagolókészülék
   integral 4PLUS PUMP BRITE: pumpa az öblítőhöz
   integral 4START BRITE: telepítő szett az öblítőhöz, ami  

csőből, összekötőből, visszacsapó szelepből áll

SET integral 4PLUS POWER

H × Sz × H     40 × 17,8 × 22,2 cm Cikkszám: 4220901570

 integral 4PLUS: teljesen automatikus adagolókészülék
 integral 4PLUS FLOWMETER: vízszámláló mennyiség- 

 vezérelt adagolás
 integral 4PLUS powerPACK ex: hálózati csatlakozó az  

 áramellátáshoz
 integral 4PLUS PUMP POWER: pumpa a tisztítószerhez
 integral 4START POWER: telepítő szett a tisztítóhoz, ami  

 csőből, összekötőből, tartálybemenetből áll

SET integral 4PRO

H × Sz × H     51 × 23,5 × 22 cm Cikkszám: 4220902270

 integral 4PRO: computer által vezérelt adagolókészülék
 integral COMPACT DISPLAY: megmutatja az aktuális  

 állapotot valamint az adagoló fontos jelzéseit.
 integral COMPACT CONNECTOR: a gép jeleinek további  

 feldolgozásához ( csatlakozó doboz)
 Szénelektróda: vezetőképesség általi adagolás

SET integral COMPACT

H × Sz × H     56,5 × 23,5 × 22 cm  Cikkszám: 4220902170

 integral COMPACT: computer által vezérelt adagolóké- 
 szülék

 integral COMPACT DISPLAY: megmutatja az aktuális  
 állapotot valamint az adagoló fontos jelzéseit.

 integral COMPACT CONNECTOR: a gép jeleinek további  
 feldolgozásához ( csatlakozó doboz)

 Szénelektróda: vezetőképesség általi adagolás

integral FLUID

H × Sz × H     51 × 23,5 × 22 cm  Cikkszám: 4700203170

Az integral FLUID egy computer által irányított adagolóké- 
szülék ipari edénymosó-gépekhez. Az integral FLUID-ot az  
integral 4PRO-val vagy az integral COMPACT-tal együtt 
használják - koncentrált öblítő és kiegészítő termékek ada-
golásához.

integral 4PLUS DISPLAY 

Cikkszám: 4220901170

integral 4PLUS DISPLAY a pult alatti szerelés ál-
lapotjelzéséhez. Az adatátvitel kábel nélkül történik 
és a a display 3 db integral 4PLUS adagolókészülékig 
tud adatot megjeleníteni.

Hőmérséklet-ellenőrzéssel

Cikkszám: 4910500400

A mosó-és öblítőhőmérséklet ellenőrzése vezetőképesség-szondá-
val a HACCP-szerinti hiánytalan hőmérséklet-nyilvántartáshoz. 
Hozzáférés a HAGLEITNER COMMUNICATION light software-hez.

integral 4PLUS PUMP POWER 

Cikkszám: 4220900370

 Pumpa a folyékony koncentrált tisztítószerek  
 adagolásához  

 A pumpacsere szervizintervallumát az APP a  
 pillanatnyi felhasználás alapján mutatja

integral 4PRO PUMP POWER 

Cikkszám: 4220900370

 Pumpa a folyékony koncentrált tisztítószerek  
 adagolásához  

integral 4PLUS PUMP BRITE  

Cikkszám: 4220900470

 Pumpa a folyékony koncentrált öblítő ada- 
 golásához

 A pumpacsere szervizintervallumát az APP a  
 pillanatnyi felhasználás alapján mutatja

integral FLUID PUMP BRITE  

Cikkszám: 4700200200 

 Pumpa a folyékony koncentrált öblítő ada- 
 golásához

integral 4PLUS FLOWMETER  

Cikkszám: 4220900270

 Flowmeter a vízmennyiség méréséhez
 A pumpacsere szervizintervallumát az APP a  

 pillanatnyi felhasználás alapján mutatja

integral 4PRO

Az integral 4PRO egy computer által vezérelt adagolókészülék 
ipari edénymosogató-gépekhez. Az integral 4PRO az ecosol 
POWER termékek közül a koncentrált folyékony tisztítószert 
adagolja. Transzport-, kalapos- és edénymosogató-gépekhez 
hőmérséklet felügyelettel kombinálva.

integral COMPACT

Az integral COMPACT egy computer által vezérelt adagolóké- 
szülék ipari edénymosogató-gépekhez. Az integral COM-
PACT az ecosol CLEAN termékek közül a folyékony tisztítót 
adagolja. Szalagos-, kalapos- és edénymosogató-gépekhez 
a hőmérséklet ellenőrzéssel és az ecosol CLEAN DES fertőt- 
lenítő-tisztítóval.
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konyha  HIGIÉNIA 
ecosol COMPACT tisztítószerek.

ecosol CLEAN

Tartalom 4 × 4 kg Cikkszám: 4220100119

Magas koncentrációjú szilárd edény-tisztító tömb formában. Nagyon gazdaságos. 
15 nk0 vízkeménységig használható. Magasabb vízkeménységnél javasoljuk, hogy 
használjanak kiegészítőleg ecosol LC-t. Ezt a HAGLEITNER integral COMPACT ada-
golón keresztül adagolják.

konyha  HIGIÉNIA 
ecosol COMPACT cseppmentes szárítók.

konyha  HIGIÉNIA 
ecosol COMPACT segédanyagok.

ecosol BRITE N

Tartalom 2 × 2,5 l Cikkszám: 4220200319

Semleges, koncentrált cseppmentes szárítófolyadék edény-és pohármosogató gé-
pekhez 15 Nk vízkeménységig. A HAGLEITNER integral 4PLUS vagy az integral FLU-
ID adagolón keresztül adagolják.

* A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban 
 szereplő információkat.

ecosol CLEAN ALU

Tartalom 4 × 3,8 kg Cikkszám: 4220100619

Magas koncentrációjú szilárd edény-tisztító tömb formában. Különösen alkalmas 
makacs szennyeződések eltávolítására fazekakról, serpenyőkről, tepsikről stb., külö-
nösen az alumíniumból készült edényekhez. Speciális alumínium és színesfém védő-
szert tartalmaz. Magas vízkeménységnél is használható. Ezt a HAGLEITNER integral 
COMPACT adagolón keresztül adagolják.

ecosol CLEAN DES*

Tartalom 4 × 4 kg Cikkszám: 4220101019

Fertőtlenítő hatású edénytisztító. Ezt a HAGLEITNER integral COMPACT adagolón 
keresztül adagolják. A pontos termékleírást a 91. oldalon találják.

ecosol CLEAN WS

Tartalom 4 × 4 kg Cikkszám: 4220100519

Magas koncentrációjú szilárd edény-tisztító tömb formában. Kiválóan alkalmas 5 Nk 
vízkeménységig. Különösen hatékonyan és intenzíven tisztít. Fenntarthatóan távolítja 
el a keményítő-lerakódást, ebből kifolyólag ritkábban lesz szükség alaptisztításra. Ezt 
a HAGLEITNER integral COMPACT adagolón keresztül adagolják.

ecosol BRITE S

Tartalom 2 × 2,5 l Cikkszám: 4220200419

Savas, koncentrált cseppmentes szárítófolyadék edény-és pohármosogató gépek-
hez 15 Nk vízkeménység felett. A HAGLEITNER integral 4PLUS vagy az integral 
FLUID adagolón keresztül adagolják.

ecosol LC

Tartalom 3,1 kg Cikkszám: 4220300219

Folyékony lágyító koncentrátum. A keménységképző ionokat megköti, és ezáltal 
megakadályozza a mészkő kialakulását. A gép alkatrészeit megvédi, és élettarta-
muk meghosszabbodik. Kizárólag az ecosol CLEAN tisztítószerrel használható.  
A HAGLEITNER integral FLUID adagolóval kerül adagolásra. 

ecosol OSMO PLUS 

Tartalom 2,5 kg Cikkszám: 4220300319

A mosogatási eredmény javítására és a gép korrózió elleni védelmére szolgáló spe-
ciális kiegészítő anyag. Az ozmózisos vagy teljes sótalanító ill. sótalalanító gépekkel 
felszerelt szalagos-és kosaras szalagos mosogatógépekhez használható adalékanyag-
ként. A HAGLEITNER integral FLUID adagolóval adagolható. 
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DISHES

Tartalom 6 × 700 ml Cikkszám: 4210800103

Koncentrált mosogatószer kézi edénymosogatáshoz. Ideális zsír-, és fehérjeszennye- 
ződések eltávolításához. Ápoló összetevőket tartalmaz, ami által igazán bőrbarát. 

konyha  HIGIÉNIA 
Folyékony kézi mosogatás.

XIBU senseDISHES

H × Sz × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Cikkszám: 4210800250

  érintésmentes „DISHES” adagoló a mosogatószer pontos és biztonságos 
adagolásához ipari mosogatókba
egyedileg állítható adagolási mennyiség
elektronikus töltöttség-és elem-ellenőrzés
cseppmentes
tartaléktank
elzárható
energiaellátás elemmel vagy hálózati csatlakozóval

  (lásd XIBU sense FOAM, 20. oldal)

ecosol POWER

Tartalom 4 × 4 kg Cikkszám: 4220101119

Koncentrált folyékony tisztítószer edényekre és poharakra. Rendkívül gazdaságos. 
0-20 dH0 keménységű vízhez alkalmas. Erőteljesen és intenzíven hat a szennye-
ződések ellen és ragyogó eredményt biztosít. A tisztítószert a HAGLEITNER integral 
4PRO vagy integral 4PLUS adagoló adagolja.

ecosol POWER ALU

Tartalom 4 × 4 kg Cikkszám: 4220101319

Koncentrált folyékony tisztítószer alumíniumra. Kiválóan alkalmas komoly szennye-
ződések eltávolítására fazekakon, tepsiken és sütőformákon. Extra alumínium- és szí-
nesfém-védelem. Magas vízkeménységnél is. A  tisztítószert a HAGLEITNER integral 
4PRO vagy az integral 4PLUS adagoló adagolja.

ecosol POWER OSMO GL

Tartalom 2 × 3,5 kg Cikkszám: 4220101219

Koncentrált folyékony tisztító - főleg ozmózisos vízzel mosogatott poharakhoz. Eltá-
volítja a szennyeződéseket és remekül fényesít. A tisztítószert a HAGLEITNER integral 
4PRO vagy az integral 4PLUS adagoló adagolja.

Folyékony, magas koncentrációjú COMPACT tisztítószer

Szilárd, nagy koncentrátumú COMPACT tisztítószer
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ecosol PROFE SSIONAL 
gépi edénytisztítás.

ecosol PLUS

Tartalom 13 kg Cikkszám: 4210300111

Tartalom 33 kg Cikkszám: 4210300813

Tartalom 80 kg Cikkszám: 4210300115

Folyékony tisztítószer ipari pohár- és edénymosogató gépek számára. Kiválóan al-
kalmas problémás szennyeződések eltávolítására (koffein, keményítő stb.). 25 Nk 
vízkeménységig használható. Az ecosol PLUS használata mellett a mosogatásra 
használt munkaoldatot csak ritkán kell cserélni. Alumínium és színesfém edényekhez 
az ecosol ALU-t ajánljuk.

ecosol PROFE SSIONAL 
gépi pohártisztítás.

ecosol NEUTRAL

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4210600108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210600111

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4210600113

Tartalom 60 kg Cikkszám: 4210600115

Szárítófolyadék pohár- és edénymosogató gépek számára. Eltünteti a vízfoltokat és 
csodálatos mélyfényhatást biztosít a pohárnak. Nem habzik. 15 Nk vízkeménységig 
használható. Magasabb vízkeménységhez az ecosol CIT-et ajánljuk.

ecosol PROFESSIONAL cseppmentes szárítók.

ecosol GLASS

Tartalom 6 x 1kg Cikkszám: 4210500508

Tartalom 12 kg Cikkszám: 4210500611

Folyékony tisztítószer ipari pohármosogató gépekhez kézi vagy automata adago-
láshoz. Könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, mint pl.: a rúzs- vagy a 
teafolt. Ragyogó csillogást biztosít minden géppel mosható pohárnak. Kíméli a min-
tázatot és az anyagot. 15 Nk vízkeménységig használható.

ecosol OSMO GL

Tartalom 11 kg Cikkszám: 4210500711

Folyékony tisztítószer automatikusan működő, ozmózisos berendezéssel felszerelt 
ipari pohármosogató gépekhez. Gond nélkül eltávolít minden szennyeződést és ra-
gyogó csillogást eredményez. Hatékonyan kíméli az anyagot és dekorációt.

ecosol ALU

Tartalom 30 kg Cikkszám: 4210300313

Folyékony tisztítószer ipari edénymosogató gépek számára. Különösen alkalmas ke-
ményítő és más makacs szennyeződések eltávolítására edényekről, serpenyőkről, 
sütőformákról stb. Speciális alumínium és színesfém védelemmel, ezért optimális 
sütőberendezésekhez sütödékben, pékségekben, idősek otthonában és ápolási ott-
honokban. 25 Nk vízkeménységig használható vízkövesedés nélkül.

ecosol R

Tartalom 12 kg Cikkszám: 4210300911

Tartalom 30 kg Cikkszám: 4210300213

Tartalom 75 kg Cikkszám: 4210300215

Folyékony tisztítószer ipari edénymosogató gépek számára. Különösen hatékony ke-
ményítő lerakódások és erős szennyeződések ellen. 10 Nk vízkeménységig használha-
tó. Alumínium és színesfém edényekhez az ecosol ALU-t ajánljuk. ecosol SHINE GL

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210600511

Szárítófolyadék ozmózisos berendezéssel felszerelt pohármosogató gépekhez. 
Gyors benedvesítésről és az elmosogatott tárgyak gyors szárításáról gondoskodik, 
ill. meggátolja a maradékok általi foltok stb. kialakulását. Gátolja a túlzott habképző-
dést és ragyogó mélyfény hatást garantál.

ecosol CIT

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210600211

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4210600213

Tartalom 60 kg Cikkszám: 4210600215

Szárítófolyadék pohár- és edénymosogató gépek számára. Eltünteti a vízfoltokat és 
csodálatos mélyfényhatást biztosít a pohárnak. Nem habzik. 15 Nk vízkeménység 
felett használható. Alacsonyabb vízkeménységhez az ecosol NEUTRAL-t ajánljuk.

ecosol PROFESSIONAL fertőtlenítés.

ecosol ECO DES*

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210301111

Tartalom 30 kg Cikkszám: 4210301113

Tartalom 65 kg Cikkszám: 4210301115

Edény-fertőtlenítőszer. A pontos termékleírást a 101.oldalon találja.

ecosol gépi edénytisztítás por termékekkel.

ecosol POWDER

Tartalom 15 kg Cikkszám: 4210400438

Magas koncentrációjú, por alakú tisztítószer edény-és pohármosogató gépek szá-
mára, kézi adagoláshoz. Kiválóan alkalmas makacs szennyeződések eltávolítására.
Áztató tisztítóként is használható alaptisztításra (kávé- és teaszennyeződéseknél). 25 
Nk vízkeménységig használható.

* A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban 
 szereplő információkat.

ecosol OSMO

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210301011

Speciális adalékanyag a mosogatási eredmény javításához és a mosogatógép korró-
zió elleni védelmére. Kíméli a gépet és alkatrészeit. Hozzáadott adalékanyag ozmózi-
sos-, teljes sótalanító-, ill. sótalanító berendezéssel rendelkező szalagos -és kalapos 
mosogatógépekhez.
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ecosol DES TABS*

Tartalom 2 × 70 darab Cikkszám: 4210400500

Edényfertőtlenítő tabletta. A pontos termékleírást a 101.oldalon találja.
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ecosol karbantartó termékek.

ecosol REGENERIERSALZ

Tartalom 7,5 kg Cikkszám: 4210200532

Nagy értékű, speciális só vízlágyító berendezések regenerálására. Hosszú időre biz-
tosítja a pohár-, edénymosogató gépek és kávéautomaták működőképességét. Ma-
radványok nélkül feloldódik.

ecosol REGENERIERSALZ TABS

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4210200431

Kitűnő minőségű, speciális sótabletta vízlágyító berendezések regenerálására. Hosz-
szú időre biztosítja a pohár-, edénymosogató gépek és kávéautomaták működőké-
pességét. Maradék nélkül feloldódik.

ecosol INTENSE POWDER

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4210200722

Por formájú alaptisztító gépi keményítő-eltávolításhoz. Régi ráégett keményítő-lerakó-
dásokat is felold már egyszeri mosogatás során is (ipari mosogatógépekben). Hogy 
a keményítő-maradványokat az edényzeten elkerüljük, az ecosol INTENSE POWDER, 
mint megelőző alaptisztító használható. A mosótartályba történő betöltéskor már hat- 
anélkül, hogy belenyúlnánk a gépbe. A matt keményítő-lerakódásokkal szennyezett 
edény ismét új állapotú, csillogó formáját kapja vissza. Csak lúgálló edényekhez alkal-
mas, üvegnél, evőeszköznél és alumíniumnál ne használja. 

ecosol TAUCHREINIGER

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210200211

Folyékony, gyorsan ható áztató tisztító. Edények és evőeszközök alaptisztítására, a 
keményítő- és fehérjemaradék eltávolítására. Az edények és evőeszközök visszanye-
rik eredeti, fényes állapotukat. 

ecosol ENTKALKER

Tartalom 6 × 1,1 kg Cikkszám: 4210200608

Tartalom 11 kg Cikkszám: 4210200611

Gyors hatású, folyékony vízkőoldó. Gond nélkül eltávolítja az erős, vastag vízkőlera-
kódásokat pohár- és edénymosogató gépekről. Az ecosol ENTKALKER-rel vízkőte-
lenített gépek élettartama lényegesen meghosszabbodik.

fox 3in1

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4210101208

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210101211

Folyékony, erős hatású kézi mosogatószer szagmegkötő hatással. Edények és po-
harak kézi mosogatásához, ill. konyhai felületek fertőtlenítés előtti tisztításához. 
Megakadályozza a szag terjedését minden mosogatási területen. Aloe Vera ápoló 
összetevőket tartalmaz, ezért nagyon bőrkímélő. Decens barack illata tökéletes kom-
fortérzést biztosít. 

RADIKALIN

Tartalom 6 × 1 kg* Cikkszám: 4210100208

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100211

Magas koncentrációjú, folyékony zsíroldó. Fáradság nélkül eltávolítja a zsíros szeny-
nyeződéseket valamennyi mosható felületről, eszközről (mint padlók, munkalapok, 
szagelszívók stb.). Nem habzik, ezért nagynyomású gépekben is használható. Alumí-
nium felületen nem használható!

bellaVIT

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4210100308

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100311

Sűrűn folyó tisztítószer nagy súrolóerővel. Különösen alkalmas makacs, ráégett 
szennyeződések eltávolítására kemény felületekről. Kellemes narancsillatot hagy 
maga után. Zöld mosogatószivacsot ajánlunk hozzá.

STEAMER

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100411

Folyékony tisztító gőzölő-, füstölő gépek és kombisütők kézi tisztítására. Önállóan 
eltávolítja a szennyeződéseket és a kéreglerakódásokat. Szagtalan, anyagkímélő és 
kényelmesen használható, mert használatakor maró gőz nem keletkezik. Használatá-
hoz habpumpáló flakonunkat ajánljuk.

combiCLEAN

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100511

Folyékony tisztítószer a termikus, automata tisztítóprogrammal rendelkező gőzölő 
sütőkhöz. Gond nélkül eltávolítja a ráégett ételmaradékokat, anélkül, hogy a felületet 
kikezdené. A gőzölő vízkőlerakódásait is eltávolítja, ezáltal gondoskodik az ételek 
HACCP szerinti legmagasabb szintű elkészítéséről és a gép hosszú élettartamának 
megőrzéséről. A berendezés leöblítéséhez az ecosol NEUTRAL-t ajánljuk. Alumíni-
umra ne használjuk!

grillBLITZ

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4210100608

Nagyhatású grilltisztító. Önállóan, erős súrolás nélkül oldja a rákérgesedett, ráégett, 
grill- és sütés utáni maradványokat grillplatnikról, sütőkről, tűzhelyekről. Kényelme-
sen használható, mert nem irritálja a légutakat. Alumínium felületen nem használható!

niroGLANZ

Tartalom 6 × 0,8 kg Cikkszám: 4210100708

Kiváló minőségű ápolószer nemesacél felületekre. Egyenletes védőfilmet képez, véd 
a gyors újraszennyeződés ellen. A felületnek csillogó, ápolt külsőt kölcsönöz.

* 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes habszórófej-et adunk!
** 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes szórófej-et adunk!

konyha  HIGIÉNIA 
Tisztító- & ápolószerek.

active ECO

Tartalom 6 × 1 kg** Cikkszám: 4420100208

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4420100211

Univerzálisan használható zsíroldószer munkaasztalok, padlók, falak, mennyezetek, 
szagelszívók, lefolyórácsok, mikrohullámú sütők stb. tisztítására. A nehezen hozzáfér-
hető helyekről is könnyedén eltávolítja a zsír-tojásfehérje- és maradék szennyeződése-
ket. Grill-, combi- és egyéb sütők takarítására, valamint ráégett ételmaradékok eltávo-
lítására is használható. Alumínium felületeken nem használható, erre az allround ECO, 
vagy neutral ECO termékünket ajánljuk.
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0,5L

0,5L

10L

300ml

10-20g/l

10L

50ml

10L

30-50
ml

100%100%

10L

50ml

100%100%

STEAMER
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mosás HIGIÉNIA 
    A ragyogó tisztaságért.

Tiszta, gazdaságos és környezetbarát mosás: a havon 

rendszer ezt teszi lehetővé. A Hagleitner kompetens 

know-how-ja szerinti mosási koncepciója minden kihí-

vásnak megfelel. Mindegy, hogy kézi vagy automati-

kus adagolás: a középpontban az ápolás és tisztaság 

áll az optimális ár-teljesítmény viszonyt illetően.  

A havon-rendszer két felhasználási területre osztható: 

• havon PROFESSIONAL – folyékony mosószerek az 

automatikus adagoláshoz

• havon MANUAL – por formájú vagy folyékony mosó- 

szerek a manuális adagoláshoz

Szolgáltatásaink Önnek

Az Ön mosókonyhájában

• A Hagleitner mosási szakértők bejárása: a folyamatok 

kiértékelése 

• Mosási költséganalízis

• Az Ön szükségleteire szabva adunk tanácsot a helyes 

termék kiválasztásában

• Az Ön gépéhez és mosásához illeszkedő egyéni 

mosási tervek létrehozása 

• A mosókonyhai folyamatok optimalizálása

• Termékoktatás ( az adagolóberendezések tekinteté-

ben is)

• Használati útmutató-táblák, Mosási kisokos

Foltkezelés

• Vizsgálat a helyszínen, magánál a vevőnél:  

milyen foltról is van szó?

• Megoldási lehetőség:  

hogyan járjunk el a különböző foltok esetében?

• Segítség a foltkezelési tervnél és termékhasználatnál
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mosás  HIGIÉNIA 
green efficiency.

Csillogó színek és pompás illat – ezért alkottuk meg a Hagleitner  

mosáshigiéniai rendszereket. A green efficiency koncepció meg-

valósításával emellett a környezetbarát összetevők használata is 

biztosított. Valamennyi termék, mely a havon PROFESSIONAL 

rendszer eleme, NTA-, EDTA- és foszfátmentes. Ezenkívül a mosási 

HIGIÉNIA valamennyi terméke mikroműanyagoktól mentes.

De a havon PROFESSIONAL további előnyöket is kínál:

A legmodernebb, intelligens pumparendszer a környezetbarát 

mosási elemek hajszálpontos adagolását teszi lehetővé

A state-of-the-art technológia biztosítja a kényelmes és hibátlan 

kezelést, anélkül, hogy a mosógép vezérlését meg kellene vál-

toztatni

A kiváló minőségű összetevők óvják a mosógépet és segítenek a 

ruhák élettartamának a megőrzésében

Kézi adagoláshoz a Hagleitner a havon MANUAL por- és folyékony 

mosószereit ajánlja hatékony, ugyanakkor környezetbarát nyers-

anyagokkal.

mosás  HIGIÉNIA 
Kifogástalan szolgáltatás.

A mosás nagyon érzékeny területe a professzionális higiéniának, 

ezért szükség van egy partnerre, aki kompetens szaktudásával Ön 

mellé áll. Saját kiképzésű Hagleitner mosási specialisták támogat-

ják Önt a tudásukkal minden nap. A költségelemzés megmutatja az 

összköltséget és optimális termék- és rendszerajánlatot ad. Az 

egyénre szabott mosási terv pedig megkönnyíti a munkát a mosó-

konyhában. 

A Hagleitner Detachur fol-

teltávolító szettel kímélete-

sen bánhat el nehezen eltá-

volítható foltokkal is. Saját 

készítésű „Mosási kiso-

kos”-unkban hasznos taná-

csokat adunk a helyes 

mosási eljáráshoz. A 

tanácsadás és az oktatás 

biztonságérzetet ad a sze-

mélyzetnek a felhasználás-

hoz.

mosás  HIGIÉNIA 
havon PROFESSIONAL.

A 8 építőelem.

A havon PROFESSIONAL 8 mosószert foglal magába, melyek igény szerint kombinál-

hatóak egymással. A folyékony termékek közül egyet a havon PROFESSIONAL rend-

szeren kívül is használhatnak: a havon V8 mosáserősítőt. A többi speciális folyékony 

mosószer csak a havon PROFESSIONAL rendszer keretében alkalmazható.

havon V8

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4310100113

Folyékony, magas koncentrációjú mosáserősítő. Használható előmosószerként is 
más, teljes értékű mosószerekkel kombinálva. Kitűnően alkalmas erősen szennye-
zett konyhai ruhák és ásványi olajjal szennyezett munkaruhák tisztítására, 30 és 
70°C közötti mosási hőmérséklethez.

havon B1

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4310100813

Tartalom 60 kg Cikkszám: 4310100815

Folyékony, színes mosószer kellemes illattal a havon RENDSZER építőköveként. 
Színes, pamut, vegyes szövetek és finom anyagok (asztalterítő, ágynemű és frottír) 
mosásához és ápolásához, 30 és 95°C közötti mosási hőmérséklethez. Gyapjú és 
selyem anyagokhoz nem használható. Kiváló a zsír- és szennyoldó ereje. Ápoló össze-
tevőinek köszönhetően óvja a színeket. Új, innovatív alkotóelemei csökkentik a ruha 
újraszennyeződését. Fehérítőszert és optikai világosítót nem tartalmaz.

havon U9 PLUS

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4310100913

Tartalom 60 kg Cikkszám: 4310100915

Folyékony, koncentrált mosószer elő-és főmosáshoz, 30 és 95°C közötti mosási 
hőmérséklethez. Optikai világosítót és enzimeket tartalmaz. Gondoskodik a vakítóan 
fehér és frissen illatozó ruhákról. Különösen erős zsír- és szennyoldó képesség 
pamut-, vegyes- és poliészter anyagok esetén. Új, innovatív alkotóelemei csökken-
tik a ruha újraszennyeződését. Optimális konyhai-és wellness szennyesek tisztításá-
ra és ápolására.

Mosási terv havon MANUAL
mosógéphez Miele 10 kg Vízkeménység 6°Nk

  Leírás
hő-

mér-

séklet

előmosás főmosás utolsó mosási ciklus mosógép

program

sorsz
termék adagolá-

sa/ml
termék adagolá-

sa/ml
termék adagolá-

sa/ml

Fehér, frottír, normál, előmosás nélkül
60-
90°C 

havon 
PERFECT

XXX havon
SOFT 4

XXX

Wellness, normál, előmosással
60-
90°C 

havon 
PERFECT

XXX havon 
PERFECT

XXX havon
SOFT 4

XXX

  Finommosás, enyhe, előmosás nélkül
30-
60°C

havon 
FEIN

XXX 5

  Színes asztalterítő, erős, előmosással
60-
90°C 

havon 
COLOR

XXX havon 
COLOR

XXX havon
P6 PLUS

 XXX 5

havon 
ACTIVE

XXX

  Fehér ruha, normál, előmosás nélkül
60-
90°C

havon 
PERFECT

XXX

% rész Mosási mód Szennyeződés Mosási tapasztalat Kezelés Hőmérséklet
HUF/ 

kg szennyes

40% Főzőmosás erős előmosással fertőtlenítéssel              60°C xxx

35% Színes mosás normál előmosással fertőtlenítéssel          40°C xxx

10% Könnyen kezelhető anyag normál előmosás nélkül nincs fertőtlenítés 30-60°C xxx

10% Mop/kendő erős előmosással fertőtlenítéssel              60°C xxx

5% Inkontinencia erős előmosással fertőtlenítéssel              40-60°C xxx

Átlagár szennyes ruha kg-onként: HUF xxx Összköltségek/év: HUF xxx

Alkalmazott termékek:

Univerzális mosószer     Színes mosószer Fertőtlenítés Lágyítószer Lúgosság fokozó 
adalék

Folteltávolítószer

    havon U9 PLUS           havon B1 havon T7 havon K5 havon A3 havon E4

Mosási költségelemzés havon PROFESSIONAL
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A havon MANUAL rendszer alkotóelemei.
A havon MANUAL rendszer alkotóelemei a kézzel adagolható por alakú és folyékony 
mosószerek területét képviselik kis-és közepes méretű házak számára. A rendszer a 
következő opciókból áll: havon INTEXO havon PERFECT vagy havon ULTRA univerzá-
lis mosószerek; havon INTEXO COLOR és havon COLOR színes mosószerek; havon 
FEIN finom-mosószer; havon DES 40 és havon DES 60 fertőtlenítő mosószer, ill. kie-
gészítő komponensek. A Hagleitner kizárólag kiváló minőségű, környezetbarát nyers-
anyagokat használ fel annak érdekében, hogy ezáltal a legjobb mosási eredményt érje 
el. A Hagleiter a tisztaság és ápoltság követelménye mellett a kellemes, üde, friss 
illatra is nagy hangsúlyt helyez.

Öblítők és mosási segédanyagok teszik a Hagleitner havon MANUAL mosási koncep-
cióját teljessé, mely gondoskodik a ragyogó tisztaságról, a friss illatról és a lágy tapin-
tásról.

Optimális kiszerelés.

Mindegy, hogy a tisztítószerből annak kézi adagolásához kis mennyiségre van-e szükség, 

vagy pedig ipari méretű alkalmazásról van-e szó – a Hagleitner rendelkezik az Ön egyedi 

igényeinek megfelelő ideális kiszereléssel. A Hagleitner-nél az alkalmazás céljától függően 

1 l tégelyektől kezdve akár 60 l tartályba is töltheti a higiéniai termékeket.

mosás  HIGIÉNIA 
havon MANUAL.

havon INTEXO

Tartalom 5 kg Cikkszám: 4310200510

Magas koncentrációjú, folyékony általános mosószer fehér színű pamut, vegyes- és  
poliészter textíliák tisztításához és ápolásához. Gondoskodik a fehér ruhák ragyogó 
tisztaságáról már alacsony mosási hőmérséklet mellett is. A speciális összetevőinek 
köszönhetően rövid idő alatt feloldódik, az innovatív intenseTEX technológia segít-
ségével mélyen behatol a szálakba és hatékonyan ugyanakkor kíméletesen oldja a 
foltokat. Eltűnteti a kellemetlen szagokat és a szürkeséget.

chemTRAY

H × Sz × H   19 × 120 × 65 cm 60 l Cikkszám: 4450702800

Felfogó edény a kannák és nagy edények biztonságos tárolásához konyhákban és 
mosodákban. Legfeljebb 60 l űrtartalmú tartályok rögzítésére alkalmas. 
Engedélyezett és bevizsgált kivitel.

havon T7*

Tartalom 27 kg Cikkszám: 4310101613

Tartalom 64 kg Cikkszám: 4310101615

Folyékony, rendkívül hatékony ruhafehérítő és fertőtlenítőszer a havon PROFESSIONAL 
DISINFECT egyéb mosószer-összetevőivel kombinálva. A pontos termékleírást a 102.
oldalon találja.

havon F12

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4310101213

Semlegesítő szer textíliákhoz és az öblítővízhez. A textíliák utolsó mosási ciklusban tör-
ténő kezelése megakadályozza azok beszürkülését és besárgulását, melyet a lúg-ill. 
mosószermaradványok és/vagy a vízkeménység okozhatnak. Használatával a ruhák újra 
puha tapintásúak lesznek, a színek újra csillogóvá válnak és a textíliának kellemesebb 
illata lesz. Megakadályozza a mosószermaradványok okozta bőrirritációt és javítja az 
anyag bőrbarát hatását.

havon K5

Tartalom 27 kg Cikkszám: 4310101413

Tartalom 64 kg Cikkszám: 4310101115

Folyékony vízlágyító adalék. Megakadályozza a vízkő lerakódását a ruhákon valamint a 
mosógépben, az anyagoknak sugárzó tisztaságot ad.

havon E4

Tartalom 30 kg Cikkszám: 4310100513

Tartalom 65 kg Cikkszám: 4310100515

Folyékony, oxigén bázisú fehérítőszer. Elengedhetetlen, mint a havon PROFESSIONAL 
rendszer alap építőköve. Rendkívül hatékonyan oldja a fehéríthető foltokat (pl. vörös-
bor, gulyás, gyümölcs és zöldség). Megakadályozza az anyagok elszürkülését. A 
mosási segédanyag biztonságosan használható. 

havon A3

Tartalom 32 kg Cikkszám: 4310101013

Tartalom 75 kg Cikkszám: 4310101015 

Folyékony, lúgos mosáserősítő. Elengedhetetlen, mint a havon PROFESSIONAL rend-
szer alap építőköve. Hozzájárul a jobb mosási eredmény eléréséhez, és kiválóan hat 
fehérje-illetve zsíros és olajos szennyeződésekkel szemben.

havon INTEXO COLOR

Tartalom 5 kg Cikkszám: 4310200610

Magas koncentrációjú, folyékony általános mosószer fehér színű pamut, vegyes-és 
poliészter textíliák tisztításához és ápolásához. A speciális összetevőinek köszönhe-
tően már alacsony hőmérsékleten is rövid idő alatt feloldódik, az innovatív intense-
TEX technológia segítségével mélyen behatol a szálakba és hatékonyan, ugyanak-
kor kíméletesen oldja a foltokat. A rendkívül ápoló, innovatív összetevők ragyogóvá 
varázsolják a színeket. A termék használatával a ruhák nem színezik össze egymást.

havon DES 60*

Tartalom 15 kg Cikkszám: 4310200700

Fertőtlenítő mosószer. A pontos termékleírást a 102.oldalon találja.

havon DES 40*

Tartalom 12 kg Cikkszám: 4310200738

Fertőtlenítő mosószer. A pontos termékleírást a 102.oldalon találja.

havon PERFECT*

Tartalom 15 kg Cikkszám: 4310200100

Fertőtlenítő általános mosószer. A pontos termékleírást a 102.oldalon találja.

* A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban 
 szereplő információkat.

* A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban 
 szereplő információkat.

M
o

s
á

s

M
o

s
á

s

66

O

Mi

vag

igégé

1 l

ccc

H

F
m
E

*



6968

havon MILD

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4310300211

Kiváló minőségű öblítőszer. Gondoskodik a puha, lágy, antisztatikus ruhákról. Akár 
10%-kal is csökkentheti a szárítógépben a szárítási időt. Ápoló hatóanyagai meg-
könnyítik a vasalást, és javítják az anyag bőrbarát hatását. A havon MILD meghosz-
szabbítja ruhái élettartamát, és kellemes tavaszi illatot kölcsönöz nekik.

havon FEIN

Tartalom 6 × 1 kg* Cikkszám: 4310200408

Kiváló minőségű, folyékony, enzimmentes mosószer gyapjú, selyem és más érzé-
keny szintetikus anyaghoz (goretex, mikroszál). Friss virágillat mellett gondoskodik 
a ruhák és a textíliák bársonyos puhaságáról. Ideális színes szövetek mosásához és 
ápolásához 30-60°C közötti mosási hőmérséklethez. Ápoló összetevőinek köszön-
hetően kíméli a textíliák színeit. Nem tartalmaz fehérítőszert és optikai világosítót.

havon ULTRA

Tartalom 18 kg Cikkszám: 4310200300

Por alakú, általános mosószer professzionális igényekhez. Valamennyi mosási 
hőmérséklethez, vízkeménységhez és textíliához (a gyapjú és a selyem kivételével).
Fehérítő hatás már 40°C-tól. Használata után a szövet sugárzóan fehér, ápolt és 
kellemes illatú lesz.

havon SOFT4

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4310300111

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4310300113

Négyszeresen koncentrált, kiváló minőségű öblítőszer. Gondoskodik a puha, lágy, 
antisztatikus ruhákról. Akár 10%-kal is csökkenti a szárítógépben a szárítási időt. 
Ápoló hatóanyagai megkönnyítik a vasalást, és javítják az anyag bőrbarát tulajdon-
ságát. A havon SOFT4 meghosszabbítja ruhái élettartamát, és kellemes gyümölcsös 
illatot kölcsönöz nekik. Használható a Hagleitner folyékony mosószer adagoló rend-
szerével, a havon PROFESSIONAL keretében és kézi adagolással is. Az adagoló 
szakszerű beállítását képzett szerviztechnikusaink végzik.

mosás  HIGIÉNIA 
Segédanyagok.

havon CALC

Tartalom 6 kg Cikkszám: 4310300732

Por alakú vízlágyító adalék. Megakadályozza a vízkő lerakódását a mosógépben és 
az anyagon egyaránt. Meghosszabbítja a mosógép élettartamát, és az anyag sem 
lesz szürke tőle. A havon CALC használatakor 16 Nk foknál keményebb víz esetén 
kevesebb mosószer szükséges.

havon ACTIVE

Tartalom 5 kg Cikkszám: 4310300632

Por alakú, univerzális folttisztító só. Már 30°C hőmérsékleten is eltávolítja a színes, 
fehéríthető foltokat, mint pl.: kávé, vörösbor, gyümölcs valamint egyéb keverék fol-
tokat, mint szószok, rúzs, gyümölcstúró stb. Az elszíneződött anyag újra csillogóan 
fehér lesz.

havon RUSTEX

Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4310301108

Speciális rozsdafolt eltávolító. A gyapjú és a selyem kivételével minden textíliához 
alkalmas.

havon FS

Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4310300508

Mindenféle zsír- és olajtartalmú szennyeződés, pl. erősen szennyeződött konyharu-
ha, asztalterítő és ásványi olaj folttal szennyezett munkaruha hatékony tisztításához. 
Kitűnően alkalmazható magolajak által okozott foltok eltávolítására.

havon CHLOR TABS

Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4310300428

Magas koncentrációjú fehérítő tabletta, amely pezsegve teljesen feloldódik, és azon-
nal kifejti hatását. Problémás foltok eltávolítására alkalmazható, mint pl.: gyümölcs, 
paprika, olaj. A mosási segédanyag biztonságosan használható. Használat előtt 
olvassa el a használati utasítást.

havon POWER

Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4310300908

Speciális, folyékony, aktív oxigén bázisú fehérítőszer. Már 30°C-on eltávolítja az 
olyan makacs, fehéríthető foltokat, mint pl.: vörösbor, curry, gyümölcs stb. és már 
20°C-on szagsemlegesítően hat. Kellemetlen szagú ruhákhoz is ajánljuk, mint pl.: 
tornaruházat, inkontinencia foltokkal szennyezett ruhák stb. Selyem, poliamid ill. 
elasztikus anyagokhoz nem használható.

havon COLOR

Tartalom 15 kg Cikkszám: 4310200200

Kiváló minőségű, por alakú színes mosószer színérzékeny ruhákhoz. Nem tartalmaz 
fehérítőszert és optikai világosítót, ezért kíméli a színt és a szövetet. Eltávolítja a 
makacs fehérjefoltokat és a zsíros szennyeződéseket, ezért különösen ajánlott szí-
nes asztalterítőkhöz. Megőrzi a színek frissességét és szépségét. Minden vízke-
ménységre és 30-95°C közötti mosási hőmérséklethez.

*  1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén ingyenes adagolómércét adunk!

havon P6 PLUS

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4310300811

Sűrűn folyó keményítőszer valamennyi textilfajtához a selyem kivételével. Erősíti az 
erősen igénybevett szöveteket, és növeli feszességüket. Ideális asztalterítők, ágyne-
műk, függönyök és ingek vasalás előtti keményítéséhez. Használható a Hagleitner 
folyékony mosószer adagoló rendszerével, a havon PROFESSIONAL keretében és 
kézi adagolással is. Az adagoló szakszerű beállítását képzett szerviztechnikusaink 
végzik.
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épület HIGIÉNIA
Előnyök az innováció által.

Az épület higiénia legfőbb kihívásai a kíméletes tisztítás 

és a hatékony munkavégzés optimális költségek mellett. 

Ehhez tökéletesen egymáshoz kapcsolódó takarítási rend-

szerek szükségesek. Megoldásaink választ adnak a mo-

dern épülethigiénia minden kérdésére. Ajánlatunkat, mely 

valamennyi felhasználó számára elérhető, jól átgondolt 

utántöltő rendszerek, jól alkalmazható adagoló készülékek 

és teljeskörű szolgáltatás alkotják.

A már bevált színkódrendszer is nagyban hozzájárul a ter-

mékpaletta áttekinthetőségéhez, és jelentősen megköny-

nyíti a takarítást a professzionális housekeeping területén.

É
p

ü
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t

Szolgáltatásunk Önnek

Az Önök otthonában

• Bejárás és kiértékelés a helyszínen (lebontott anya- 

gok, aktuális tisztítóanyag, folyamatok…)

• Az Ön szükségleteire szabva adunk tanácsot a helyes 

termék kiválasztásában

• Egyéni takarítási- és fertőtlenítési tervek létrehozása a 

housekeeping különböző területein

• Termékoktatás a takarítási- és fertőtlenítési tervek 

alapján (pl. padlótisztítás vagy adagolás)

• Termékoktatás a padlóhigiéniára fókuszálva:  köztes- 

és alaptakarítás; bevonatolás

• Termékoktatás: Hogyan tisztítsuk a textil padló-

burkolatot és a kárpitozott bútorokat?

• Termékoktatás: Hogyan nyerjünk 30%-kal több időt?  

Hogyan spóroljunk 30%-nyi költséget?
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i.h.s.
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épület  HIGIÉNIA
 integral 2GO.

Ennyi erő van egy integral 2GO patronban. A többit a precíz ada-
golástechnika elintézi - közvetlenül a falon, ahol a víz és az áram 
is van. A flakont egyszerűen a kifolyócsap alá kell helyezni, felfelé 
nyomni - és már folyik is a felhasználásra kész oldat. A csővel na-
gyobb edényt is feltölthet - mint például vödröt vagy takarítógépet.

Csak felmosni. És semmi sincs vödörben!

Teljesen kivan már?
Mop belemerít. Kicsavar. Felmos. Az idő rohan. De tisztaság nem 
lesz soha. Még egy kört fut – két vödörrel?
Ez másképp is megy - innovatívan: higiénikusan, kényelmesen és  
gyorsan. Mivel a Hagleitner feltalálta az i.h.s. rendszert, és ha valami 
körforgásban van, akkor ez így van:

1. Vegyen elő egy friss-nedves mop-ot vagy inkább egy 
friss -nedves mikroszálas kendőt? - és kezdje el. 25 m²-t egye-
tlen moppal feltakaríthat. 

2. Dobja ki a moppot és a kendőt a szemeteszsákba - onnét 
pedig a mosógépbe: 60 °C-on, fertőtlenítő mosással újra friss 
és tiszta lesz.

3. Készen áll a következő körre? Töltse fel a safetyBOX-ot áztató 
oldattal és tegyen bele 20 moppot vagy 18 mikroszálas kendőt, 
öntse rá az oldatot. Hagyja a kendőket és mopokat 15 percig 
ázni és a kört kezdheti előlről.

épület  HIGIÉNIA
 i.h.s. rendszerrel.

Koncentráljon

a lényegre: törlés, tisztítás és fertőtlenítés.

Koncentráljon az integral 2GO-ra.

Hiszen az integral 2GO arra koncentrál, ami fontos Önnek:
• A 2,6 literes patron kiadós, 1.300 literig készülhet belőle 

felhasználásra kész oldat, mivel éppen a hajszálpontosan szük-
séges mennyiségű víz kerül hozzá. Képzelje el, hogy 1.300 kg-
ot kell cipelnie. Ez így csak 2,6 kg - és ugyanaz a hatékonyság.

• Hét kiemelkedő tisztítószer. Többre nincs is szükség, mindegy-
iknek megvan a maga színe, ezzel a housekeeping terület min-
den területe le van fedve - a felületfertőtlenítést is beleértve: 
lásd 92. oldal. Töltse fel vele, amit csak szeretne: a flakontól a 
vödrön keresztül a takarítógépig.

• Adagolás csak úgy megérzésre? Az integral 2GO-nál magától 
értetődő. Szöveg helyett piktogrammok jelennek meg - nyelvi 
korlátok nélkül, a patron pedig könnyen cserélhető - a vegy-
szerrel való érintkezés esélye: nulla. Apropó patronok: melyik 
tisztítószer került éppen behelyezésre? Egy RFID chip auto-
matikusan felismeri és továbbadja az információt az egész 
rendszernek - a termék összecserélése így kizárt.

• Mit jelent ez a gyakorlatban? Alacsonyabb súlyt. Kevesebb 
szállítást. Rövidebb szállítási időt. Egy csepp tisztítószer is 
számít. Rengeteg hely marad a raktárban - és rengeteg idő arra, 
hogy a lényegre koncentráljunk.

Mennyi vegyszer szükséges, hogy a 108.333 m² padlófelületet 

feltakarítsuk? 2,6 l

Mennyibe kerül 500 m² tiszta padló?

1 Euro és mindez egész kényelmesen - i.h.s. rendszerrel.

Az i.h.s. körforgás:

i.  mint integral 2GO: 
Egy patron 2,6 liter és ebből 1.300 liter kész oldat lesz - akkora felü-
letre elég, mint 15 focipálya.

h.  mint havon: 
A Hagleitner mosóereje. Kézzel adagol vagy automatikusan? - Ahogy 
csak szeretné.

s.  mint safetyMOP: 
A felmosó mopphuzatot kattintsa a tartóba, anélkül, hogy le kellene 
hajolnia. A 4-színű- színkódrendszer segít az eligazodásban és a 650 
ml-es safetySPRAYER flakon a legnagyobb felületekre is megfelelő.

Mop belemerít? Kicsavar? Felmos? Egyszer felmos, és ez elég is. 
Hiszen a szennyeződés és a kórokozók nem terjednek szét: minden 
helyiségnek megvan a maga mopja és mikroszálas kendője- majd 
ezután egyszerűen tegye a mosógépbe. Ahova tartoznak- és ahol a 
vírusoknak és baktériumoknak sincs esélyük: 0 % kórokozó-átvitel. 
100 % higiénia. 30 %-kal több idő. 30 %-kal kevesebb kiadás. Apropó 
kiadás:

integral 2GO
havon PROFESSIONAL/     

   MANUAL

safety MOP rendszer

Ergonomikus 

minden 

munkafolyamatban
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2GO

2GO

2GO

2GO

2GO

sanitary 2GO

Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200619

Koncentrált szaniter tisztítószer napi takarításhoz. Alkalmas a vizes helyiségekbe: pl. 
WC, mosdó, csempe, armatúrák. Kiváló teljesítményű permetezhető-, és lemosás-
ra alkalmas termék, gondoskodik a brilliáns mélyfény hatásról és a hosszantartó  
tisztaságról. A szanitertisztító friss-gyümölcsös citromillatot áraszt. Gépi és kézi  
tisztításhoz is használható. 2,6 liter 866 liter használatra kész oldatnak felel meg. 
Optimális megoldás kendők, mopok átitatására ( i.h.s. rendszer ).

allround 2GO

Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200919

Zsír és szennyoldó üveg- és univerzális tisztítószer ujjlenyomatmentes formulá-
val. Minden fényes, sima felületre, pl. tükör, üveg, berendezési tárgyak. A for-
radalmi permetezhető-, és lemosásra alkalmas termék gondoskodik a makulát-
lan ragyogásról és a friss virágillatról. Elnyerte az EU-Ecolabel ökocímkét és az  
osztrák környezetvédelmi matricát. Manuális használatra. 2,6 liter 1.300 liter hasz-
nálatra kész oldatnak felel meg. Optimális a safetyWIPES előáztatásához, a beren-
dezési tárgyak i.h.s rendszerben történő takarításához.

épület  HIGIÉNIA
 integral 2GO – multiFILL.

épület  HIGIÉNIA
 integral 2GO. Hét erős hatású koncentrátum lefedi a háztartási terület egészét – a felületfertőtlenítéssel 

együtt. Számottevően kevesebb raktározási és szállítási volumen szükséges a helytaka-
rékos multiFILL patronoknak köszönhetően.

integral 2GO

H × Sz × M     38,3 × 19,8 × 19,2 cm Cikkszám: 4410100650

Elektronikus adagoló az integral 2GO koncentrátumokhoz. 
Az integral2GO adagoló lehetővé teszi a bizonságos és pon-
tos tisztítószer-koncentrátum- és víz adagolást ahhoz, hogy 
felhasználásra kész tisztítószer-vagy fertőtlenítőszer oldatot 
készíthessünk. Kiadási mennyiség: kis mennyiség adagolása:  
0,4 l –1,5 liter között 0,1 literes adagokban. Nagy mennyiség 
adagolása :  1,0 – 50 liter között  0,5 literes adagokban. 

integral 2START

Cikkszám: 4410100800

 A szerelőkészlet egy 3 méteres csőből (átmérője 12 mm), egy 
3/4 collos vízcsatlakozóból, 5 rögzítőkapocsból, valamint egy 
narancs színű szerelősegédletből áll, amely segíti az adagolók 
egy sorba történő tökéletes falra szerelésését.

Pótalkatrészek az adagolóhoz

SHORTCUT integral 2GO 

Cikkszám: 4920501000

   A PIPE integral 2GO (max. 40 cm) professzioná-
lis megrövidítéséhez

DOSE integral 2GO 

Cikkszám: 4920501000

   Sárga adagolócső  fröccsenésvédelemmel a nagy 
és kis mennyiségű adagoláshoz 

PIPE integral 2GO

Cikkszám: 4920500800

   Vegyszerellenálló szilikoncső
  kiálláshoz csatlakozással és vödörbe való  

  adagoláshoz tartozó kiállással

PUMP integral 2GO  

Cikkszám: 4920500900

   Mágnesesvezérlésű pumpa, ami az integral 2GO 
adagolóban a szervizintervallum keretein belül 
kerül cserére. 

   A pumpa szerepel a karbantartási 
szerződésben, éppen ezért ez is proaktív mó-
don kerül cserére.

Opciók

powerPACK extension 

Cikkszám: 4111206500

  1,5 m kábel a kábelének meghosszabbításához
   powerPACK in és powerPACK ex

powerPACK BOX 

H × Sz × H  31,5 × 17 × 5,6 cm Cikkszám: 4111204700

Tápegység az integral 2GO áramellátásához. Sorba 
szerelt adagolók, amelyek a gyakorlatban párhu- 
zamosan üzemeltethetőek. A tápegység és az ada-
goló közötti kapcsolatot villanyszerelő építse ki. 
Alternatív megoldásként az integral 2GO powerPACK 
BOX hálózati áramról működtethető.

powerPACK ex  

Cikkszám: 4111202400

  falra épített tápegység
   a kábel hosszúsága 150 cm

powerPACK in 

Cikkszám: 4111203100

   falba épített tápegység
   falba építhető, süllyesztett szerelvényekhez való 

68-as doboz (minimális nagyság)

LABEL sanitary 2GO

Cikkszám: 4410400900

LABEL sanitaryDES 2GO

Cikkszám: 4410401000

LABEL hygienicDES 2GO

Cikkszám: 4410400600

LABEL active 2GO

Cikkszám: 4410400800

LABEL allround 2GO

Cikkszám: 4410400700

4 címke ívenként - a 0,5 literes refillBOTTLE vagy az 1 li-
teres rendszerflakon címkézésére. 17 nyelvű címke pikto-
grammokkal és színkódrendszerrel az integral 2GO adagoló 
készülékből kinyert felhasználásra kész takarítóoldat a könnyű 
felismerhetőségért. (ld.95.old.)
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active 2GO

Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200719

Lúgos tisztítószer napi takarításhoz. Kiváló zsíroldó képesség. Optimá-
lis minden konyhai felület tisztítására, pl. munkafelületek, páraelszívók, be-
rendezési tárgyak, padlófelületek. Elnyerte az EU-Ecolabel ökocímkét és az  
osztrák környezetvédelmi matricát. Gépi és kézi tisztításhoz is használható. 2,6 liter 
866 liter használatra kész oldatnak felel meg.

floorstar 2GO

Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200819

Padlótisztítószer nagyszerű nedvesítő hatással. Gyorsan szárad és erős szenny- 
oldó hatású. Optimális megoldás kendők, mopok átitatására ( i.h.s. rendszer ). Friss 
narancs illatú. Gépi és kézi tisztításhoz is használható. 2,6 liter 1.300 liter használatra 
kész oldatnak felel meg.

power 2GO

Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410300519

Lúgos és pórusokba hatoló hatás. A konyhai,- wellness- és szaniterhelyiségek biz-
tonsági padlóinak specialistája. Optimális megoldás kendők, mopok átitatására 
( i.h.s. rendszer ). Gyümölcsös narancs illatú. Gépi és kézi tisztításhoz is használható. 
2,6 liter 866 liter használatra kész oldatnak felel meg.

hygienicDES 2GO

Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410300419

Felületfertőtlenítő készítmény. A pontos termékleírást a 106.oldalon találja. 

sanitaryDES 2GO

Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410300619

Fertőtlenítő szaniter-tisztító. A pontos termékleírást a 106. oldalon találja.
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safetyTROLLEY BASIC modul E1

safetyBOX

safetyTROLLEY 
TRANSPORT

safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

modul E1safetyTROLLEY ALLROUND modul SW 20

modul SW 20

modul SW 20

modul SW 40

modul SW 40

modul SW 40safetyTROLLEY ALLROUND

modul S2

modul T3

safetyTROLLEY ALLROUND

safetyBOX SMALLsafetyTROLLEY BASIC modul S2 safetyBOX

A Hagleitner takarítókocsi koncepció modulokból áll. A kocsik lehetővé teszik a 2 vödrös módszer (2 fázisos felmosási eljárás) és az i.h.s. 
párhuzamos alkalmazását is (1 fázisos felmosási eljárás).

épület  HIGIÉNIA 
safetyMOP rendszer.

safetyTROLLEY BASIC E1 
Cikkszám: 4431101600

safetyTROLLEY ALLROUND E1
Cikkszám: 4431102000

safetyTROLLEY BASIC S2
Cikkszám: 4431101700

safetyTROLLEY ALLROUND S2
Cikkszám: 4431101900

safetyTROLLEY ALLROUND T3
Cikkszám: 4431101800

profiMOP facsaró
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épület  HIGIÉNIA 
integral 2GO – felhasználási áttekintés.

Felhasználási területek
sanitary 

2GO

sanitary-

DES 2GO

allround 

2GO

hygienic-

DES 2GO

active  

2GO

floorstar 

2GO

power  

2GO

Mosdó

Kád

Tusoló

Tusoló elválasztófal

Csaptelepek

Tükör

WC/piszoár

Járólap/falak

Üvegfelület

Akrilüveg/polikarbonát ( pl.: plexiüveg)

Műanyag felület ( pl. Resopal )

Faberendezés olajozott/vakszolt

Faberendezés, lakkozott

Faberendezés , nyers

Fém ( p. ajtókilincsek/ lámpák)

Fém lakkozott ( p. fűtőtest, ablakpárkány)

Nemesacél/Niro

PVC/ linóleum bevonatolt

PVC/ linóleum nem bevonatolt

Epoxid bevonat*

Rugalmas felület ( kaucsuk, gumi ): bevonatolt

Rugalmas felület ( kaucsuk, gumi ): nem bevonatolt

Természetes- és műkő savérzékeny  

( márvány, Terazzo, betonkő )

Természetes- és műkő saválló ( gránit, pala )

Kerámia-járólap

Csúszásmentes biztonságicsempe ( R9-R13)

Fa-/parafapadló kezelt ( pl. lakkozott parketta )

Fa-/parafapadló olajozott/ vakszolt

Fa-/parafapadló nyers

* Az ellenállóképességet a mindenkori réteg terméklapja alapján ellenőrizni szükséges.
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safetyTROLLEY BASIC

H × Sz × M       128 × 55 × 85 cm Cikkszám: 4431101000

Alapmodell, kompakt, kicsi, könnyen irányítható és stabil. Ideális a padló- és felü-
lettisztításhoz valamint a kis és közepes méretű terek (iroda, óvoda, panzió, ven-
déglő) takarításához. 90 l/30 l-es szemeteszsák-tartóval, valamint különálló 4 × 1 l 
rendszerflakon tartóval fel van szerelve.

safetyTROLLEY ALLROUND

H × Sz × M       110 × 55 × 120 cm Cikkszám: 4431102500

A kompatibilis takarítókocsi. A safetyMOP-rendszer vagy a nedvesfelmosó rend-
szer összes cikkével együtt használható. Berendezési tárgyak és közepes vagy nagy 
objektumok padlójának tisztításához. Megtalálható rajta: egy 2 x 70 l-es hulladék-
zsák-elválasztó, egy takarításiterv-tartó a fedél belső részében, valamint egy pu-
ha-CLOSE (záró) funkció a fedél zajtalan zárásához. Opcionálisan megrendelhetők 
hozzá a tágas és biztonságosan zárható 20 és 40 literes fiókszerű tálcák (SW 20 és 
SW 40 modul): vagy 4 x SW 20 modul vagy 2 x SW 40 modul (vegyesen is lehetsé-
ges: 2 x SW 20 és 1 x SW 40 modul). 

safetyTROLLEY TRANSPORT

H × Sz × M       92 × 36 × 61 cm Cikkszám: 4431100700

A safetyBOX-ok szállítására és tárolására szolgál. A T3-as modullal kombinálva a 
safetyTROLLEY ALLROUND-ra lehet rögzíteni, de önállóan is használható. A sa-
fetySPRAYER -t a kocsira rögzítőcsipesszel felerősítve a padlótisztításhoz is készen 
állhatunk.

safetyTROLLEY ROOM

H × Sz × M       128 × 53 × 157 cm Cikkszám: 4431100800

Meglepően sok hely és komfortérzet, ami által optimális szállodák és egyéb szállás-
adó intézmények emeleteinek ellátására. A 4 kiváló minőségű tároló polc nagysze-
rűen alkalmas a mosandó textíliák, italok és adagoló utántöltők valamint takarítási 
kellékek szállítására. A Trolley egy darab 120 l szennyestároló zsákkal, egy 4-es hul-
ladékszelektáló rendszerrel és egy safetyBOX tartóval van ellátva, melybe akár 20 
felmosó kendő is belefér. Takarítási kellékekhez szükséges praktikus szállítódoboz 
is tartozik hozzá.

modul S2 

Cikkszám: 4431101200

Rászerelhető műanyag tálca a safetyTROLLEY BASIC-hez és az ALLROUND-hoz. Vagy 
1 safetyBOX vagy 3 safetyBOX SMALL/hupBOX helyezhető el egy-egy tálcán.

modul T3 

Cikkszám: 4431101400

A készlet egy kampóból és egy támasztékból áll a safetyTROLLEY TRANSPORT 
safetyTROLLEY ALLROUND takarító kocsira való felszereléshez.

safetyBOX

blue H × Sz × H      27 × 56 × 24 cm Cikkszám: 4431201300

red H × Sz × H      27 × 56 × 24 cm Cikkszám: 4431203700

21 l box akár 20 darab egymásra helyezett safetyMOP biztonságos és higiénikus 
tárolásához. Az ehhez tartozó safetyBOX klikk-FEDÉL résmentesen zárja le a safety-
BOX-ot. Felfordítva a safetyMOP-ok egyenletesen átitatódhatnak a tisztítófolyadék-
kal.

safetyBOX klick fedél

Cikkszám: 4431203200

Hermetikusan záró safetyBOX fedél. A fedél 8 pántjának köszönhetően akusztikailag 
ellenőrizhető, hogy a klick fedél helyesen van-e lezárva. Csak a safetyBOX-al együtt 
használható.
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safetyMOP PARKETT

40 cm Cikkszám: 4431201900

Különösen alkalmas fapadlóhoz, különösen hatékony olajos, viaszos vagy kezelet-
len fapadlón. Hatékonyan tisztít, és barna aktív szálas összetételének köszönhetően 
könnyen csúszik. Strapabíró pamut/poliészterkeverék, amit 60°C -ig lehet mosni és 
fertőtleníteni. Elkülönítve, és öblítő nélkül mossa.

safetyMOP POWER

40 cm Cikkszám: 4431201800

Kőburkolatok, mint márvány, gránit, és csempe tisztítására. Eltávolítja a makacs 
szennyeződéseket a mikroporózus égetett agyagpadlókról, különösen a csúszás-
gátlóval ellátott burkolatokról. A különösen makacs szennyeződéseknél vagy erős 
szerkezetű burkolatoknál magasabb hatékonysági fok érhető el vele, mint a hagyo-
mányos textil mopokkal. Mosható és fertőtleníthető 60°C-ig. Elkülönítve, valamint 
öblítő nélkül mossuk.

safetyMOP

40 cm Cikkszám: 4431201100

A safetyMOP 100% kiváló minőségű mikroszálas anyagból készül, mely kiváló nedv-
szívó képességű. A termék teljes egészében pamut- és viszkózmentes, ezért higiéni-
kus, és optimálisan használható fertőtlenítésre és tisztításra. A safetyMOP univerzáli-
san alkalmazható minden sima burkolaton. Hátoldalán bevarrt kódrendszer található, 
ezáltal a mopok az egyes felhasználási területeknek megfelelően külön használható-
ak. Hosszú élettartam és magas teljesítmény jellemzi a terméket. 60°C-ig mosható 
és fertőtleníthető.

safetyMOP tartó

40 cm Cikkszám: 4431202000

Összecsukható műanyag tartó a safetyMOP, a safetyMOP POWER és a safetyMOP 
PARKETT használatához. Használható alu nyél-lel is. A 40 cm széles tartón lévő 
rögzítés lehetővé teszi a mop érintésmentes és görnyedés nélküli felhelyezését és 
eltávolítását.

safetySPRAYER

40 cm Cikkszám: 4431201200

A safetySPRAYER adagolórendszer a padlófelületek ergonomikus és gazdaságos 
tisztításához használható. Alkalmas előterek, lépcsők stb. takarítására. Speciálisan 
a safetyMOP rendszerrel kombinálva használható. A rajta található 650 ml-es flakon 
segítségével a tisztítószeroldat gombnyomással adagolható oda, ahol a mop segít-
ségével szeretnénk azt eloszlatni.

safetyBOX SMALL   + 1 darab fedélbillenő tető

blue H × Sz × H   20 × 25,5 × 16,5 cm Cikkszám: 4431201400

red H × Sz × H   20 × 25,5 × 16,5 cm Cikkszám: 4431201500

green H × Sz × H   20 × 25,5 × 16,5 cm Cikkszám: 4431201600

yellow H × Sz × H   20 × 25,5 × 16,5 cm Cikkszám: 4431201700

A kicsi, zárható fedelű safetyBOX-okban a tisztítószeroldatba áztatott safetyWIPES-
okat készíthetjük elő, és az egyes helyiségekben külön-külön vehetjük elő őket. A 
színkódolás lehetővé teszi a kendők egyes takarítási területekhez történő hozzáren-
delését. Minden egyes vödörben 18 safetyWIPES számára van hely (4 l).

modul SW 20 

H × Sz × M     17x37,5x46,5 cm Cikkszám: 4431102300

A safetyTROLLEY ALLROUND kocsiba csúsztatható tágas és zárható 20 literes  
fiókos tároló. 

modul SW 40 

H × Sz × M     35x37,5x46,5 cm Cikkszám: 4431102400

A safetyTROLLEY ALLROUND kocsiba csúsztatható tágas és zárható 40 literes 
fiókos tároló. 

safetyLAUNDRY BAG 

H × Sz × M      57 × 57 × 93 cm Cikkszám: 4920303000

70 literes szennyeszsák. 2 x 70 literes hulladékzsák számára alkalmas. Egy tépőzár 
segítségével a beltartalom egyszerűen kivehető. Az i.h.s. rendszerben ideálisan 
használható. 

safetyHANDLE HOLDER 

Cikkszám: 4920302200

Robusztus nyéltartó a modul S2-re történő rögzítéshez (műanyag burkolat a safetyT-
ROLLEY BASIC és ALLROUND variációkra történő felhelyezéshez). Közvetlenül a 
takarítókocsira, az azon lévő bevágáshoz helyezhető el.
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padló  HIGIÉNIA 
Univerzális pad-ek.

BULS – PAD 432 mm

fehér polírozás. Cikkszám: 4431300400

piros napi tisztítás. Cikkszám: 4431300300

zöld köztes tisztítás. Cikkszám: 4431300100

barna alaptisztítás. Cikkszám: 4431300200

padló  HIGIÉNIA 
Speciális pad-ek.

carpetPRO PAD 

43 cm  Cikkszám: 4431400100

Speciális pad a carpetPRO rendszerhez, a hatékony szőnyegtisztításhoz.

profiMOP tartó 

45 cm  Cikkszám: 4431200100

Összecsukható műanyag tartó a profiMOP ECO-hoz és a profiMOP MICRO-hoz. 
Használható alunyél-lel.

profiMOP ECO 

45 cm  Cikkszám: 4431200200

Gazdaságos mophuzat mosható pamutszálakból, mely vízálló padlófelületek nedves 
tisztítására használható. A profiMOP facsaróban történő használatánál a huzatot ki-
csavaráshoz nem kell a tartóból kivenni. 90°C-ig mosható.

profiMOP MICRO 

45 cm  Cikkszám: 4431200300

Kiváló minőségű zsebes és rögzítőkapcsos mikroszálas mop vízálló padlók nedves 
és enyhén nedves felmosásához. A bevarrt sörteszálak feloldják, a finom mikroszálak 
magukban tartják a szennyeződést. 60 °C-ig mosható mosógépben.

uni cleanPAD tartó 

25 cm  Cikkszám: 4431203300

Robosztus műanyag tartó a cleanPAD-hez. Flexibilis gömbcsuklóval és lock-funk-
cióval. Az alunyél-lel és a cleanPAD-del padlótisztításhoz, a cleanGLASS PAD-del 
ablaktisztításhoz használható (old.82).

cleanPAD 

25 cm  Cikkszám: 4431200500

Erős, vlies súrolópad a nehezen megközelíthető helyekre (pl. padlószegélyekhez). Az 
alaptisztítás keretében használható.

P
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wetMOP facsaró 

Cikkszám: 4431000200

Ellenálló, ütésálló műanyag falú facsaró, mely különösen a wetMOP kifacsarására 
alkalmas. Kompatibilis a mopTROLLEY-val, a safetyTROLLEY BASIC-kel és az ALL-
ROUND-dal.

profiMOP facsaró 

Cikkszám: 4431000500

Újonnan kifejlesztett, ütésálló műanyag, hengeres facsaró, mely különösen a profi-
MOP huzat kényelmes és hatékony kifacsarására alkalmas. Kompatibilis a mop- 
TROLLEY-val, a safetyTROLLEY BASIC-kel és az ALLROUND-dal.

wetMOP 

 Cikkszám: 4431200700

Mosható pamut mop vízálló padlók nedves tisztításához. A mop a wetMOP facsaró- 
val könnyen kifacsarható.

padló bevonatoló fej strip 

 Cikkszám: 4431203500

Finom mikroszálas huzat, a padló bevonatoló fejjel kombinálva használható. Tökéle-
tesen alkalmas padlóbevonatok csíkmentes és egyenletes felhordására.

wetMOP tartó 

 Cikkszám: 4431200600

Műanyag tartó a wetMOP-hoz. Alumínium tele nyéllel használható.

padló bevonatoló fej 

 Cikkszám: 4431203600

A megfelelő tartó a padló bevonatoláshoz, amely a padló bevonófej csík-kal együtt 
gondoskodik a bevonatok egyenletes felhordásáról. 

mopTROLLEY

H × Sz × M      66 × 43 × 88 cm Cikkszám: 4431102100

Ideális műanyag kiskocsi 2 fázisú mosási eljáráshoz. Az ergonómiailag szabadalmaz-
tatott vezető fogantyút minden oldalról kényelmesen lehet kezelni. Igény szerint fel-
szerelhető wetMOP facsaróval vagy profiMOP facsaróval. A tisztítószeres oldat és a 
szennyezett víz tárolására 2 × 15 l vödrök szolgálnak.

padló HIGIÉNIA
 mop rendszer.

microPAD  

25 cm Cikkszám: 4431203400

Mikroszálas kézi pad speciális, bevarrt sörteszálakkal a szennyoldáshoz. Ideá-
lis függőleges csempefelületek tisztításához. Az uni cleanPAD tartóval vagy a  
cleanGLASS tartóval kombinálva használható.

higiénikus finom seprű 

40 cm  Cikkszám: 4430700100

Seprű nagy területekhez, puha, beirdatlan poliészter sörtékkel. A finom szennyező-
dések seprésére kiválóan alkalmas.

higiénikus seprű nyéllel 

33 cm  Cikkszám: 4430700300

Lapos, univerzálisan bevethető seprű, 200 cm teleszkópos nyéllel, csavaros menettel. 
Hosszú, beirdalt sörtékkel, ezért kifejezetten alkalmas sarkok és élek takarítására. Nyél 
nélkül kézi seprűként is használható konyhai területeken.

higiénikus padló súroló  

28 cm  Cikkszám: 4430700400

Súroló nagyon erős sörtékkel, hogy a súrolás könnyedén menjen.

padló  HIGIÉNIA 
Profi kefék – professional.

modul S1 

Cikkszám: 4431102200

Praktikus tárolóeszköz a mopTROLLEY-n történő rögzítéshez. Helyet biztosít a tisz-
títószerek és a felmosó kendők számára. 

padló  HIGIÉNIA 
Nedves felmosó rendszer.

modul E1 

Cikkszám: 4431101300

A készlet 2 × 15 l piros és kék vödörből és a wetMOP vagy a profiMOP facsaró felhe-
lyezésére való tartókengyellel rendelkezik. Kompatibilis a safetyTROLLEY  BASIC-kel és 
az ALLROUND-dal.
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profi padló súroló

23 cm Cikkszám: 4430800600

Súroló nagyon erős sörtékkel, hogy a súrolás könnyed legyen.

profi padló felmosó

40 cm Cikkszám: 4430800700

 Felmosó nagyon kemény sörtékkel, konyhai dörzs kendővel együtt alkalmas padlótisz-
tításhoz. Kiváló nagyon nagy felületek alapos dörzsöléséhez is.

profi kézi kefe

15 cm Cikkszám: 4430800800

Kézikefe stabil műanyag fogóval és lószőr-műanyag keverék sörtével por és finom 
szennyeződések eltávolítására.

profi fém szemetes lapát 

H × Sz × M      6 × 23 × 39 cm Cikkszám: 4430800900

Praktikus, lakkozott, fém szemeteslapát gumi szegéllyel.

padló  HIGIÉNIA 
uniMOP rendszer.

uniMOP tartó

60 cm Cikkszám: 4430900200

80 cm Cikkszám: 4430900300

110 cm Cikkszám: 4430900400

Moptartó rozsdamentes acélból az uniMOP-hoz. 60-110 cm-es munkaszélességgel. 
80 cm-es munkaszélességig flexibilis könyökcsatlakozóval (ideális nehezen hozzáfér-
hető területekhez). Alumínium telenyéllel használható.

uniMOP

60 cm Cikkszám: 4430900600

80 cm Cikkszám: 4430900700

110 cm Cikkszám: 4430900800

Mosható pamut mop nedves és száraz moppoláshoz. 60-110 cm-es munkaszéles-
séggel. Száraz moppoláshoz a mopSPRAY-t ajánlunk. A megfelelő uniMOP tartó-val 
használható. 90°C-ig mosható.

klettMOP tartó

55 cm Cikkszám: 4430901700

Moptartó tépőzárral robusztus műanyagból és mozgatható gömbcsuklóval (nehezen 
elérhető helyekhez ideális). A csekély súly miatt a klettMOP MICRO-val kombinálva 
lépcsőházak takarításához alkalmas. A klettMOP habszivaccsal kombinálva 
flízkendő-tartóként. 

klettMOP MICRO

55 cm Cikkszám: 4430901600

Mikroszálas mop vízfelszívóval és tépőzáras hátlappal. Lépcsők ergonomikus nedves 
felmosásához alkalmas. A szürke aktív csíkok támogatják a tisztító hatást. 

klettMOP habszivacs

55 cm Cikkszám: 4430901500

Habrátét klettMOP tartóhoz.

törlőKENDŐ MAGNET  

100 darab/csomag Cikkszám: 4430901000

Puha, dörzsálló, 30 x 60 cm törlőkendő. A szálak mágnesesen vonzzák a port és a 
szennyeződést, majd megkötik azokat. A kendőben lévő ápolószerek kis ragyogást 
hagynak maguk után. Száraz napi takarításhoz kiválóan alkalmas.

alunyél

menet nélkül 1,4 m Cikkszám: 4430901300

Ideális a profiMOP tartó, uni cleanPAD tartó, safetyMOP tartó, wetMOP tartó, wachs 
kendő tartó és uniMOP tartó-hoz, valamint a padló bevonatolófej-hez. 

tele nyél 

 Cikkszám: 4430901400

Teleszkópos nyél ergonomikus gömbfogantyúval és csúszásmentes burkolattal. 97 
és 184 cm között kihúzható, testmagasságtól és a felhasználástól függően elfor-
gatással állítható be. Használható a profiMOP tartóval, az uni cleanPAD tartóval, a 
wetMOP tartóval, az uniMOP tartóval, a safetyMOP tartóval, a klettMOP tartóval és 
a padló bevonatoló fej-jel.
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profi utcai seprű

40 cm Cikkszám: 4430800100

Nagyon stabil utcai seprű kemény polipropilén sörtével. A nagy szemcséjű szennye-
ződések kis erőfeszítéssel eltávolíthatóak vele.

profi univerzális seprű

30 cm Cikkszám: 4430800200

Univerzálisan bevethető seprű közepesen kemény polipropilén sörtékkel. Különösen 
egyenetlen felületek és lépcsők tisztítására.

profi lószőr partvis

29 cm Cikkszám: 4430800300

40 cm Cikkszám: 4430800400

60 cm Cikkszám: 4430800500

A műanyag test és a tiszta lószőr sörték kombinációja egy különösen lágy seprést 
tesz lehetővé, a seprű maximális élettartama mellett.

padló  HIGIÉNIA 
Profi kefék – housekeeping.

nyél tartó 

51,7 cm  Cikkszám: 4430700800 

Alumínium sín 3 nyéltartóval. Kiválóan alkalmas finom sörtéjű seprűk tárolására, hogy azok ne 
veszítsék el eredeti alakjukat ill. nedves eszközök felakasztására, hogy mielőbb megszárad-
janak. Az egyszerű felszerelés érdekében tartalmazza a rögzítéshez szükséges elemeket is.

rendszer nyél 

145 cm  Cikkszám: 4430700900

Nagyon stabil, ötvözött alumínium nyél. Ergonomikus, kényelmes fogásának köszön-
hetően nagyon felhasználóbarát. A rendszernyél anyacsavarral kombinálva minden 
kefét stabilan tart.

higiénikus kézi kefe 

22 cm  Cikkszám: 4430700500

Lekerekített kefe, fekete edények és nagyobb konyhai berendezések tisztításához. A 
széleken túlnyúló sörtéi miatt kifejezetten alkalmas sarkok és élek súrolására.

higiénikus vízlehúzó 

61,5 cm  Cikkszám: 4430700600

A fehér, élelmiszeripari gumi gyorsan és hatékonyan távolítja el a vizet és a vegyszer-
maradékokat, és nem hagy gumicsíkot a padozaton.
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Az ápolt padló titka az optimálisan összehangolt termékek és segédeszközök felhasz-
nálásában, valamint a munkalépések megfelelő és pontos végrehajtásában rejlik.
A Hagleitner átfogó termékpalettát és erre vonatkozó oktatásokat kínál annak érdeké-
ben, hogy ezen a területen is minden követelménynek megfeleljen.

padló  HIGIÉNIA 
Megoldások a csillogó felületekért.

padló  HIGIÉNIA 
Alaptisztítók.

padló  HIGIÉNIA 
Padlóbevonók.

SKAT

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4430100108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430100111

Alaptisztító minden vízálló, lúgra érzékeny padlófajtára, mint a linóleum vagy a gumi. 
Gond nélkül eltávolítja a régi bevonatokat. Alkalmas bevonat nélküli felületek intenzív 
tisztítására is. Használata kellemes, hiszen nem hagy kellemetlen szagot maga után. 
Kevésbé érzékeny, vízálló padlófajták alaptisztítására (pl.: a PVC) a ZACK-ot ajánljuk.

ZACK

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430100211

Alaptisztító minden vízálló, lúgra nem érzékeny padlófajtára (kivéve linóleum, fa és 
gumi). Hatékony alaptisztító, mely a makacs szennyeződéseket és az erős bevona-
tokat is gond nélkül, gyorsan távolítja el. Alkalmas bevonat nélküli felületek intenzív 
tisztítására is. Használata gazdaságos. Használat előtt olvassa el a használati utasí-
tást.

stoneCLEAN

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430100311

Alaptisztító különösen mikroporózus felülethez, mint a finom-vagy a természetes kő. 
Alkalmas lúgra nem érzékeny padlók napi takarításához is. Speciális tenzidek gon-
doskodnak a csillogó tisztaságról. Napi takarításra natúr kő esetében (pl. márvány) 
nem alkalmas.

utilitULTRA

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200111

Padlóbevonószer vízálló padlófajták bevonatolásához. Üvegtiszta, fényes ápolófil-
met képez. Ellenáll a karcolásnak, ezért ideális erősen igénybevett felületekhez. Vilá-
gos padlókhoz is használható, mert a bevonat nem sárgul be. Csúszásgátló hatású. 
A cipősarok nyomai eltűntethetőek vele. ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) módszerhez is 
kiválóan alkalmas. A bevonat hosszantartó fényét az floorstar ECO-val végzett napi 
tisztítás biztosítja.

tsWACHS

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200211

Padlóbevonószer vízálló padlófajták bevonatolásához. Csúszásgátló, elasztikus, 
enyhén fényes ápolófilmet képez. Emiatt főleg sportcsarnokokba, tornatermekbe, 
kórházakba, idősek otthonába és ápolási otthonokba ajánlott. A csúszásgátló felület 
hosszantartó biztosításának érdekében a wp3 napi tisztítószer használata ajánlott.

padló  HIGIÉNIA 
Napi tisztítószerek.

hartex2000

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200311

Padlóbevonószer vízálló padlófajták bevonatolásához. Magas fényű ápolófilmet 
képez. ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) módszer alkalmazására is alkalmas. A bevonat 
hosszantartó fényét az floorstar ECO-val végzett napi tisztítás biztosítja.

BASIS

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200511

Pórustömítő porló, málló padlókhoz, mint a linóleum, a természetes kő és a beton. 
Nem alkalmas polírozott, fényes felületek és finom kő bevonatolásához.

SIVEX

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200611

Folyékony padlóbevonószer természetes burkolatok, mint márvány-, fa-, kő és cotto-
padlók bevonatolásához. Selymes fényű, csillogó ápolófilmet képez, amely kézzel vagy 
géppel könnyen polírozható. Napi tisztításhoz floorstar ECO vagy wp3 használata aján-
lott.

asphaltGLANZ

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200411

Színfrissítő bevonatolás a vízálló, fekete padlók tisztításához. Nem karcolódik, ezáltal 
ideális extrém terhelésnek kitett felületekhez, így például tekepályákhoz, vásárcsar-
nokokhoz stb. Csúszásgátló hatású és alkalmazható az ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) 
módszerrel. A bevonat hosszan tartó csillogását köztes, heti takarításkor az floorstar 
ECO biztosítja.

wp3

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430300111

Ápolótisztító minden vízálló padlófajtához. Speciálisan tsWACHS-szal bevonatolt 
padlókhoz. Erősen csúszásgátló hatású, emiatt sportcsarnokokba, tornatermekbe, 
kórházakba, idősek otthonába és ápolási otthonokba ajánlott. Kellemes illatot hagy 
maga után.

floorstar ECO

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4420100411

Csúszásgátló ápolás vízálló padlók (linóleum, PVC, kaucsuk, cotto stb.) tisztításához 
és ápolásához. Minden egyes használat után korrigálja a karcokat. Bevonat nélküli 
padlónál a tisztítószer mélyen behatol a pórusokba, ezáltal a szennyeződés köny-
nyen eltávolítható. Nem képez bevonatot. Kellemes levendula és friss gyógynövény  
illatú.
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schmierSEIFE

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430300311

Szappanos bázisú, folyékony ápolótisztító. Különösen környezetbarát, hiszen teljes 
egészében növényi alapanyagokból készül. Alkalmas nem bevonatolt felületek kézi 
tisztítására. Olajozott fa-és kőpadlókhoz is ajánljuk.
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10L

50-100ml

10L

25-100ml

10L

25-100ml

10L+1L

carpetPRO

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430400311

Koncentrált, tenzid- és enzimmentes szőnyegtisztító készítmény. Alkalmas minden 
színálló szőnyegfelületre. Higítsuk a koncentrátumot 1:10 arányban, szórjuk egyen-
letesen a felületre habpumpáló flakon segítségével (ne hagyjuk átázni), majd tisztít-
suk egytárcsás súrológéppel és carpetPRO PAD-del. Kiválóan alkalmas extrakciós 
módszerhez is.

* 1 karton (6 × 1 kg) megrendelése esetén hat ingyen szórófej-et adunk!

padló  HIGIÉNIA 
Speciális tisztítók.

padló  HIGIÉNIA 
Gépi padlótisztítók.

hacoGLANZ

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430500111

Folyékony fényes tisztítószer minden vízálló padlófajtára. Különleges intenzív szeny-
nyoldó képességű (pl.: ipari területekre, nagykonyhákba). Különösen magas fényű, 
bevonatolt padlókhoz ajánljuk. Csíkmentes, mélyfényű felületet és pórusmélységű 
tisztaságot hagy maga után.

hacoAUTOMAT

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430500211

Folyékony, erős gépi padlótisztító minden vízálló, nem bevonatolt padlófajtára. Pó-
rusokig ható tisztaságot nyújt. Nem habzik, ezért nagynyomású gépekhez is hasz-
nálható (teherautó platók, műhelypadlók, raktárcsarnokok, ipari padlók tisztítására). 
Kézi tisztításhoz a hacoGLANZ-ot ajánljuk.

hacoALCOHOL

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430500311

Vízálló, bevonatolt és nem bevonatolt padlófajták tisztításához ajánljuk. Gond nélkül 
eltávolítja a zsíros szennyeződéseket, és gyorsan felszárad. Csíkmentes, mélyfényű 
felületet és tökéletes tisztaságot hagy maga után.

mopSPRAY

Tartalom 6 × 0,8 kg Cikkszám: 4430600208

Spray formájú tisztítószer minden padlófajtához. Megköti a finom szennyeződéseket, 
megkönnyítve ezzel az uniMOP rendszerrel történő száraz-moppolást. Gazdaságo-
san használható. Pormentes, tiszta felületet hagy maga után. Felviteléhez ajánljuk a 
habpumpáló flakon használatát.

padló  HIGIÉNIA 
Felhasználás áttekintése: alaptisztítás és bevonatolás.

Alaptisztítók Padlóbevonók

SKAT

(lúgos)
ZACK

(lúgos)

stone

CLEAN

(lúgos)
BASIS

(lúgos)
SIVEX

(semleges)

asphalt- 

GLANZ

(lúgos)

ts

WACHS

(lúgos)

utilit

ULTRA

(lúgos)

hartex

2000

(lúgos)

PVC

Linóleum

Gumi

Természetes- és műkő

(savra érzékeny)* 
Szanitertisztítót ne használjon!

Természetes- és műkő
(saválló)**

Finomkő és kerámia csempe                       

Nem bevonatolt!

Bevont fapadló                                 

Alaptisztítás nem lehetséges!

Aszfalt

padló  HIGIÉNIA 
Felhasználás áttekintése: napi tisztítás.

* pl.: márvány, terazzo, agglo márvány, beton ** pl.: gránit, pala, kvarcit, terrakotta *** Csak kezeletlen padlófelületre érvényes.

alkalmas 

carpetSPRAY

Tartalom 6 × 1 kg* Cikkszám: 4430400208

A tenzidmentes carpetSPRAY minden szennyeződést eltávolít a szőnyegből és a 
bútorszövetből. Használat után azonnal felszárad. Folteltávolítás: permetezzük a 
carpetSPRAY-t a foltra, majd safetyWIPES-szal töröljük át. Nagy felületen történő 
felhasználás: a carpetSPRAY-t egyenletesen permetezzük szét, majd tisztítsuk a fe-
lületet egytárcsás súrológéppel és carpetPRO PAD-del.

padló  HIGIÉNIA 
Szőnyegtisztítók.

P
a

d
ló

P
a

d
ló

Napi tisztítók

haco

AUTOMAT

(lúgos)

haco

GLANZ

(semleges)

haco

ALCOHOL

(semleges)
wp3

(lúgos)

schmier

SEIFE

(lúgos)

floorstar 

ECO

(semleges)

PVC

Linóleum

Gumi

Természetes- és műkő

(savra érzékeny)* 
Szanitertisztítót ne használjon!

Természetes- és műkő
(saválló)**

Finomkő és kerámia csempe                       

Nem bevonatolt!

Bevont fapadló                                 

Alaptisztítás nem lehetséges!

Aszfalt

Fa-/parafapadló olajozott 

vagy nyers

Földnedves tisztítás!
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10L

350ml

100%100%

10L

100ml

100%100%

1:5

10L

80-100
ml

100%100%

10L

80ml

100%100%

A szaniter helyiség minden üzem/vendéglátóhely/intézmény titkos névjegykártyája. A 
termékpaletta tisztítószerek, illatosítók, illatolajok és speciális termékek optimálisan 
összehangolt elemeit foglalja magában. Segítségükkel a szaniter területek napi kihívá-
sait is sikeresen kezelheti.

szaniter  HIGIÉNIA 
Szaniter – mindennapi kihívás.

szaniter  HIGIÉNIA 
Folyékony tisztítószerek.

* 1 karton (6 × 1 kg) megrendelése esetén hat ingyenes habszórófej-et adunk!
** 1 karton (6 × 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes habszórófej-et adunk!

* 1 karton (6 × 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes habszórófej-et adunk!

hagodorFLIEDER

Tartalom 6 × 1 kg* Cikkszám: 4440100608

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440100611

Folyékony, erős, illatos tisztítószer szaniter területekhez és univerzális tisztításhoz. 
Gond nélkül eltávolítja a mindennapos szennyeződéseket (kivéve alga, víz- és vize-
letfelrakódás) a márványról is. Különösen kedvelt öltözők, idősotthonok, vendégszo-
bák, orvosi rendelők stb. tisztításához és illatosításához. Hosszú időre megszünteti 
a kellemetlen szagokat. Makacs lerakódások eltávolítására (víz- és húgykő) az URO-
PHEN-t ajánljuk.

toilettenÖL CLASSIC

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4440100708

Friss illatolaj szaniter területekre. Megszünteti a kellemetlen szagokat, mivel sa-
ját illatával elfedi azokat. Szénavirág aromájú összetevői gondoskodnak a kelle-
mes illatról, és ezáltal az ápoltság érzetét kölcsönzi a helyiségnek. A toalettolajat 
a mosdóhelyiségben higítatlanul csepegtessük valahová (a WC kefére vagy a 
WC kagylóba). Alternatívaként a toalettolaj FRESH-t ajánljuk friss tengeri illattal. 
Tartóedény zárva, szobahőmérsékleten tárolandó.

toilettenÖL FRESH

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4440100808

Intenzív illatolaj toalettekbe. Megszünteti a kellemetlen szagokat, mivel saját illatával 
elfedi azokat. Friss tengerillatot hagy maga után, és az ápoltság érzetet kölcsönzi a 
helyiségnek.

X PRESS

Tartalom 6 × 1,3 kg Cikkszám: 4440101208

Folyékony, aktív lefolyótisztító. Gyorsan és hatékonyan távolítja el a haj-, mész-, 
zsír-, zöldség-, és ételmaradék okozta dugulásokat, lerakódásokat. Hosszú időre el-
pusztítja a baktériumokat és megszünteti a kellemetlen szagokat a vezetékrendszer 
károsítása nélkül. Felhasználása kényelmes, mert alkalmazása közben semmilyen 
veszélyes gőz nem képződik.

szaniter  HIGIÉNIA 
Szilárd tisztítószerek.

CLOSOL

Tartalom 6 × 1,3 kg Cikkszám: 4440200322

Por alakú, erős szanitertisztító. Önállóan, pezsegve távolítja el a legmasszívabb víz- 
és húgykőlerakódásokat elsősorban a WC kagylókból. Hosszú időre megszünteti 
a kellemetlen szagokat. Kellemes fenyőillatot hagy maga után. Szennyeltávolításra 
illetve a vizes helyiség további takarítására a hagodorPURE-t vagy a hagodorFLIE-
DER-t ajánljuk.

blueMARINES

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4440200433

Lassan és maradékmentesen oldódó, préselt kövecskék a piszoárokba. Kiküszöbölik 
és megakadályozzák a kellemetlen szagok keletkezését a mikroorganizmusok se-
gítségével csakúgy a piszoárokban, mint a csővezetékekben is. A vízkőlerakódá-
sok kialakulása is elkerülhető a termékkel, és a teljes feloldódásig kellemes illatot 
árasztanak.

easySPRAY

Tartalom 6 × 1 kg* Cikkszám: 4440100108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440100111

Folyékony fürdő-és tusolótisztító. A nehezen hozzáférhető helyekről is könnyedén 
eltávolítja a vízkövet, szennyeződés- és szappanmaradványokat. A friss tenger illa-
tával tölti meg a helyiséget, és súrolás nélkül gondoskodik a csillogó és tiszta felü-
letekről. Alaposan tisztít minden felületet, mint pl.: csaptelep, csempe, tusolókabin 
és fürdőkád.

perlGLANZ

Tartalom 6 × 1 kg** Cikkszám: 4440100208

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440100211

Folyékony szanitertisztító WC, pissoir és vizes helyiségek napi takarításához. Könnye-
dén eltávolítja a vízkő- és szennylerakódásokat. Egyedülálló csepptaszító hatással ren-
delkezik. Cseppmentes felületet hagy maga után anélkül, hogy azt szárazra törölnénk. 
Makacs lerakódások (pl.: húgykő) alaptisztítására az UROPHEN-t ajánljuk. A tisztítószer 
biztonságosan használható.

UROPHEN

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4440100308

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440100311

Folyékony, erős szanitertisztító WC, pissoir és vizes helyiségek alaptisztításához. Gond 
nélkül eltávolítja az erős szennyeződéseket, lerakódásokat (víz- és húgykő, rozsda). 
Hosszú időre megszünteti a kellemetlen szagokat. Klasszikusan elegáns virágillatot 
hagy maga után. Napi takarításhoz a perlGLANZ-ot, a hagodorPURE-t vagy a hago-
dorFLIEDER-t ajánljuk. Csaptelepekhez ne használjuk. A tisztítószer biztonságosan 
használható.

K FORTE

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4440100408

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440100411

Folyékony, erős tisztítószer-koncentrátum WC, pissoir, építkezési gépek, csempe-
felületek alaptisztításához. Gond nélkül, könnyedén eltávolítja a legmakacsabb víz- 
és húgykő lerakódásokat, a rozsdát valamint az ásványi szennyeződéseket, mint az 
építkezések végtakarításakor keletkező cement-beton- vagy vakolatmaradványokat. 
Eltávolítja az algalerakódásokat is, és oldja az oxidációs rétegeket a vörös- és a sár-
garézről. A tisztítószer biztonságosan használható.

hagodorPURE

Tartalom 6 × 1 kg* Cikkszám: 4440101408

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440101411

Folyékony, erős, illatos tisztítószer. A vizes helyiség teljes területéről gond nélkül eltá-
volítja a mindennapos szennyeződéseket (kivéve alga, víz- és húgykő) a márványról is. 
Különösen kedvelt öltözők, szaunák és fürdők tisztításához. Hosszú időre megszünteti 
a kellemetlen szagokat. Makacs lerakódások eltávolítására (víz- és húgykő) az URO-
PHEN-t ajánljuk.

sanitary ECO

Tartalom 6 × 1 kg** Cikkszám: 4420100108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4420100111

Folyékony, szaniter területen univerzálisan használható tisztítószer wc, pissoir, 
csempe, csaptelep, zuhanykabin és fürdőkád tisztítására. A nehezen hozzáférhető 
helyekről is könnyedén eltávolítja a vízkövet, a szappanmaradványokat és az egyéb 
szennyeződéseket. Márvány felületen nem használható!
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10L

1-3

10L

10-140ml

10L

25-100ml

10L

30-60ml

10L

10-50ml

* 1 karton (6 × 1 kg) megrendelése esetén hat ingyen szórófej-et adunk!
** 1 karton (6 × 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes habszórófej-et adunk!

A HAGLEITNER tisztítószerek és speciális termékek átfogó palettáját kínálja valamennyi 
felület tisztítására. Megfelelő segédanyagok és tartozékok teszik teljessé a koncepciónkat, 
és gondoskodnak a különböző területek tisztaságáról.

univerzális  HIGIÉNIA 
Minden esetre.

univerzális  HIGIÉNIA 
Univerzális tisztítószerek.

univerzális  HIGIÉNIA 
Speciális termékek.

FOX

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4450100108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450100111

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4450100113

Folyékony univerzális tisztítószer. Erős zsír- és szennyoldó hatású. Lágy, bő habot 
képez, ezért kézi edény- és pohármosogatásra kiválóan alkalmas. Vízálló felületek 
(padlók, csempék, ablakok stb.) tisztítására is használható. Kellemes citrom illatú. Ér-
zékeny bőrre és kiemelt higiéniai igényekhez (HACCP) a fox 3in1 használatát ajánljuk.

orangePOWER

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4450100708

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450100311

Folyékony, koncentrált, erős tisztítószer. Vízálló felületek kézi tisztítására (padlók, 
csempék, ablakok stb.). Anyagkímélő hatású, ezért különösen alkalmas érzékeny fe-
lületek (pl. alumínium) tisztítására. Foltmentesen tisztít (sötét felületeket is) és mély-
fényű csillogást hagy maga után. Természetes narancsolaj tartalmának köszönhető-
en kellemes, gyümölcsös illatot hagy maga után.

metallGLANZ

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4450200108

Folyékony fémtisztító- és ápolószer. Finom polírrészecskékkel tisztítja meg az érté-
kes fém felületeket (króm, sárgaréz, bronz, nikkel, réz) anélkül, hogy összekarcolná 
őket. Fényes, újszerű kinézetet kölcsönöz a felületnek. A speciális ápoló filmrétegnek 
köszönhetően hosszú ideig megvédi a fémet az újraszennyeződéstől.

eisFRESSER

Tartalom 22 kg Cikkszám: 4450200231

Golyó formájú granulátum. Járófelületek gond nélküli jégtelenítésére, mint pl. lép-
csők, utak, bejárók, parkolók, helikopter leszállók (kórházakban) és közlekedők. 
8-szor gyorsabban oldja a jeget, mint a konyhasó, és sokkal környezetkímélőbb. 
Minusz 30°C-ig megakadályozza a felület újrajegesedését.

möbelPOLITUR

Tartalom 6 × 0,8 kg Cikkszám: 4450200308

Kiváló minőségű ápolóolaj. A möbelPOLITUR felfrissíti a fa szerkezetét, mely hosszantar-
tó selymes fényt kap. A möbelPOLITUR megakadályozza a gyors újraszennyeződést, és 
kellemes illatot hagy maga után. Higítatlanul vigyük fel a felületre, és töröljük át.

deoFRESH

Tartalom 6 × 1 kg* Cikkszám: 4450200408

Felhasználásra kész, gyorsan ható szagtalanító spray. Hosszú ideig elfedi a leve-
gőben keringő (konyhaszag, cigarettafüst, izzadtság, szemét stb.) és a textíliákból 
áradó (függöny, kanapé, szőnyeg, autókárpit, ruházat) kellemetlen szagokat. A deo-
FRESH kellemes, friss virágillatot hagy maga után.

sunFRESH

Tartalom 6 × 0,5 kg Cikkszám: 4450200507

Felhasználásra kész szobaillatosító. Gondoskodik a friss illatról a helyiségekben. 
Hosszú ideig elfedi a cigaretta- és ételszagokat. A kellemetlen szagok eltávolítására 
a textíliákból a deoFRESH-t ajánljuk.

glasEFFEKT

Tartalom 6 × 1 kg** Cikkszám: 4450200708

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450200711

Folyékony üvegtisztítószer. A szalmiák erejével távolítja el a zsíros és olajos szennye-
ződéseket az ablakokról, tükrökről és minden üvegfelületről. Lágy habot képez, mely 
az üvegfelülethez tapad, ezért függőleges felületek tisztítására is alkalmas. Gazda-
ságosan használható.

allzweckPASTA

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450100527

Univerzális tisztítópaszta. Krémes, fehérfényű összetevőinek köszönhetően használata 
nagyon kellemes. Nem bevonatolt felületek kézi tisztítására (padlók, csempék, ajtók, 
bútorok stb.). Piszkos inggallérok beáztatására is alkalmas. Friss citrom illatot hagy 
maga után.

allround ECO

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4420100511

Koncentrált, erős tisztítószer vízálló felületek tisztítására, mint pl.: padló, csempe, 
ablak stb. Kevés habot képez, és erős szennyoldó hatású, ezért kiválóan alkalmazható 
nagynyomású berendezésekkel és padlótisztító automatákkal. Felületkímélő hatású, 
ezért érzékeny felületeken is használható, mint pl.: konyhai alumínium edények. Az  
allround ECO zsírtalanító hatású, ezért az olajozott fapadlók nedves tisztításánál  
figyelni kell arra, hogy a padlót rendszeresen kezeljük utána olajjal.

glass ECO

Tartalom 6 × 1 kg** Cikkszám: 4420100608

Folyékony üvegtisztító sima felületek kényelmes tisztításához, mint pl. ablak, tükör, 
csempe és csaptelep. Az ujjlenyomatokat ugyanúgy eltávolítja, mint a zsíros, olajos 
szennyeződéseket, és gondoskodik a csíkmentes csillogásról. Az glass ECO természe-
tesen csillogó tisztaságot hagy maga után, felhasználása pedig rendkívül gazdaságos.
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essigREINIGER

Tartalom 6 × 1 kg** Cikkszám: 4450100608

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450100611

Folyékony, felhasználásra kész univerzális tisztítószer saválló felületek napi takarításá-
hoz, mint pl.: csempék, tusolókabinok, mosdókagylók, szalagos mosogatógépek stb. 
Természetes ecettartalmának köszönhetően könnyedén eltávolítja a mészfoltokat a 
szaniter helyiségekben és a konyhákban. Hatékonyan tisztít, és természetes alapanya-
gainak köszönhetően nagyon környezetbarát. Sokáig távol tartja a kellemetlen szago-
kat, és kellemes almavirág illatot hagy maga után.

fox ECO

Tartalom 6 × 1 kg Cikkszám: 4450100808

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450100811

Gélállagú, jól habzó, környezetbarát univerzális tisztító, erős zsír-és szennyeződésoldó 
hatású. Minden vízálló felület ( munkalap, padló, ablak, bútorzat) tisztításához, va-
lamint kézi edény- és pohármosogatáshoz alkalmas. A fox ECO bőrgyógyászatilag 
tesztelt. A termék védi a bőrt - a finom összetevői és bőrsemleges ph-érték által. 
Nyugtató zöldcitrom-gyógynövény keverék illatú.
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univerzális kendő 30 darab/csomag

kék H × Sz      38 × 38 cm Cikkszám: 4450302200

piros H × Sz      38 × 38 cm Cikkszám: 4450302300

zöld H × Sz      38 × 38 cm Cikkszám: 4450302400

sárga H × Sz      38 × 38 cm Cikkszám: 4450302500

Extra jó szívóképességű, puha és szöszmentes viszkóz- és vlies kendők sima felüle-
tek törléséhez és lemosásához. Az univerzális kendő strapabíró és jó felszívóképes-
ségű, 90°C -ig mosható.

finomacél dörzsi 9 darab

Cikkszám: 4450400700

Kerek, kézi súrolóeszköz vékony, rozsdamentes nemesacél szálakból. Nyomtalanul 
eltünteti a makacs szennyeződéseket a felület összekarcolása nélkül. 40 gramm.

power szivacs 10 darab

H × Sz × H      14 × 5,9 × 2,9 cm Cikkszám: 4450400900

A melamingyantából készült szivacs radírként alkalmazható, mely a használat során 
lassan elkopik. Segítségével tisztítószer nélkül távolíthatjuk el a foltokat valamennyi 
kemény felületről. Egyszerűen nedvesítsük be a felületet, nyomjuk rá a szivacsot, és 
radírozzuk le a foltot. Lakkozott felületeken nem használható!

Speciális termékek.

csepegtető rács

fm Cikkszám: 4450500200

Csepegtetőrács mosható PVC-ből poharak és edények számára. 75 cm széles.

gumi kesztyű 12 pár

S/M Cikkszám: 4450500300

L/XL Cikkszám: 4450502200

Különösen strapabíró többször használatos latex kesztyű belső velúr réteggel. Kel-
lemes tapintás.

szivacs kendő ECO 10 darab

H × Sz      18 × 20 cm Cikkszám: 4450401000

Száraz, szöszmentes, nagy nedvszívó képességű szivacs kendők. Mosható 95°C-on.
Szárazon sem töredeznek, és kimagaslóan hosszú élettartamúak. Biológiailag 100%- 
ban lebomlik. Különböző színekben kapható, ezáltal különböző takarítási területeken 
használható. Ideális kézi edénymosogatáshoz és minden sima felület törléséhez.

toalett szivacs piros 10 darab

H × Sz × H      14 × 11 × 3,2 cm Cikkszám: 4450401400

Piros, karcmentes szivacs, ami alkalmas a WC tisztítására. A rányomtatott piktogram 
grafikusan mutatja az alkalmazási területet. 60°C-ig mosható.

mosogató szivacs zöld 10 darab

H × Sz × H      14,5 × 8 × 4,5 cm Cikkszám: 4450401300

Zöld mosogatószivacs piktogrammal a konyhai területek karbantartásához. A filc ol-
dal karcol, ezért érzékeny felületeken nem szabad használni. Mosható max 60 °C-on.

szaniter szivacs sárga 10 darab

H × Sz × H      14,5 × 7 × 4,5 cm Cikkszám: 4450401200

Sárga, karcmentes szivacs, szaniter területek tisztítására. A rányomtatott piktogram 
grafikusan mutatja az alkalmazási területet. 60°C-ig mosható.

univerzális szivacs kék 10 darab

H × Sz × H      14,5 × 7 × 4,5 cm Cikkszám: 4450401100

Kék, karcmentes szivacs, univerzális tisztításhoz az egész háztartás területére. A raj-
ta lévő piktogram grafikusan mutatja az alkalmazási területet. 60°C-ig mosható.

univerzális  HIGIÉNIA 
Törlőkendők.

konyhai dörzs kendő 10 darab

H × Sz     60 × 80 cm Cikkszám: 4450300100

Durva padlófelületek pl.: csempék, kő-és betonburkolatok hatékony tisztításához. 
Erős, durva felületének köszönhetően tisztítóhatása kiváló. 60°C-on mosható. 80% 
pamutból.

safetyWIPES 4 darab

kék H × Sz     40 × 40 cm Cikkszám: 4450300800

piros H × Sz     40 × 40 cm Cikkszám: 4450300900

sárga H × Sz     40 × 40 cm Cikkszám: 4450301000

zöld H × Sz     40 × 40 cm Cikkszám: 4450301100

Univerzális, rojtosodásmentes, mosható mikroszálas kendő. 4 különböző színben 
kapható, melyek az egyes takarítási területeknek felelnek meg. 95°C alatt mosható.

microWIPES R 8 darab

kék H × Sz     40 × 40 cm Cikkszám: 4450303000

piros H × Sz     40 × 40 cm Cikkszám: 4450302700

sárga H × Sz     40 × 40 cm Cikkszám: 4450302900

zöld H × Sz     40 × 40 cm Cikkszám: 4450302800

Univerzálisan használható, bolyhosodásmentes mikroszálas kendő. A plüss anyag a 
jó nedvszívó képességgel és a felületre gyakorolt hatásával tűnik ki. Ideális eszköz 
durva szennyeződés eltávolítására. Max. 60 °C-ig mosható.

ablaktörlő VITAL 5 darab

H × Sz     40 × 40 cm Cikkszám: 4450300400

Mikroszálas kendő sima felületek tisztítására, mint pl. üveg, tükör, ablak. Vastag szö-
véstechnikájának köszönhetően különösen nagy nedvszívó képességű. Lágy, könnyen 
használható, folt-és csíkmentesen tisztít. 60 °C-ig mosható.

edény törlő 3 darab

H × Sz     50 × 70 cm Cikkszám: 4450300300

Jó nedvszívó képességű edénytörlő 50% pamutból és 50% vászonból. Mosható, 
nem rojtosodik és hosszú életű. 90°C-ig mosható.

finom dörzs kendő 5 darab

H × Sz     50 × 80 cm Cikkszám: 4450300200

Univerzális törlőkendő 90% pamut/viszkóz anyagból. Ideális sima padlók és vízálló felü-
letek napi tisztítására. 40°C-ig mosható.

Szivacsok és súrolóeszközök.

szivacs tekercs

rózsa            fm Cikkszám: 4450400100

kék               fm Cikkszám: 4450400200

Jó nedvszívó képességű, mosható szivacstekercs kék és rózsaszín színben. Ideális 
kézi edénymosogatásra és valamennyi felület tisztítására. 126 cm széles.

konyhai törlő papír wischPERFEKT H3

Cikkszám: 4450502000

Nagy nedvszívó képességű, fehér konyhai papír törlőkendő 3-rétegű, különösen 
nagy szakítószilárdság nedvesen is. 100%-osan klórmentes, fehérített cellulóz. 190 
lap/tekercs. 18 rolni/csomag.
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cleanGLASS PAD 5 darab

Sz × H        32,5 × 11 cm Cikkszám: 4450601000

Speciális mikroszálas pad (lap) a sima, csillogó felületek tisztításához, így például
üveg, nemes acél, csempe és lakkozott felületek. Rendkívül jó nedvszívó. Csak a 
cleanGLASS tartó-val kombinálva használható. Mosható 60°C-on.

easy2MIX 

H × Sz × H       42,2 × 27,7 × 10,5 cm Cikkszám: 4450702300

Adagoló fertőtlenítéshez és takarításhoz egy vagy 2 termékhez, amik a kívánt mérté-
kig vízzel higíthatók. A tisztítandó felületre szórófejjel kell felvinni, végül tiszta vízzel 
leöblíteni. Vízcsatlakozás szükséges: min. 13 liter/perc vízátfolyás 3 bar nyomás mel-
lett. Szórófejjel és egy 20 méteres csővel együtt szállítjuk.

kanna tartó 

H × Sz × H       20 × 24,5 × 22 cm Cikkszám: 4450702400

A 10 l kannák falra rögzítéséhez való tartó.

univerzális  HIGIÉNIA 
Ablaktisztítás.

teleszkópos nyél

240 cm Cikkszám: 4450600100

Alumínium teleszkópos nyél 240 cm-ig állítható hosszúsággal. A bekattanó 
klikk-rendszer biztosítja az ablak lehúzó, a kombi ablak lehúzó és a pókháló tisztító 
biztos rögzítését.

kombi ablak lehúzó

35 cm Cikkszám: 4450602000

Tisztítás és lehúzás egyetlen munkalépésben. Egy gombnyomással lehetővé válik a 
mosó és a lehúzó külön-külön vagy időtakarékos kombinációban történő használata. 
Teleszkópos nyéllel és az ablakmosó beeresztő MICRO-val használható.

ablakmosó vödör

H × Sz × M     27 × 56 × 24 cm Cikkszám: 4450600700

Hosszúkás műanyag vödör skálázással és 21 l befogadóképességgel.

ablakmosó beeresztő MICRO

35 cm Cikkszám: 4450601200

Mikroszálas huzat ablaktisztításhoz kiemelkedő vízfelvevő képességgel és kiváló 
szennyoldó erővel. A kombi ablak lehúzóval használható.  A bevarrt dörzspamut se-
gít eltávolítani az üveg makacs szennyeződéseit. Max. 60 °C-ig mosható.

ablak lehúzó gumi

35 cm Cikkszám: 4450600300

Cserélhető gumicsíkok az ablak lehúzó-hoz és a kombi ablak lehúzóhoz.

ablak lehúzó

35 cm Cikkszám: 4450601700

Üveg felületek csíkmentes tisztításához. Robusztus nemesacél puha gumírozott fogás 
az ergonomikus munkához. A sín eltolható.

cleanGLASS tartó

Sz × H        26 × 7,5 cm Cikkszám: 4450601100

Tartó a cleanGLASS PAD könnyű felhelyezéséhez a kétoldalas tépőzár segítségével. 
Az ergonomikus fogantyú lehetővé teszi a tisztítandó felületen a tökéletes erőátvitelt.

univerzális  HIGIÉNIA 
Adagolóeszközök és tartozékok.

csúszásveszély tábla 

H × Sz × H       57 × 22,7 × 50 cm Cikkszám: 4450701600

A csúszásveszély tábla csúszós padlóra figyelmeztet.

védő szemüveg 

Cikkszám: 4450701500

A védő szemüveg megfelel a dolgozók védőfelszereléséről szóló 89/686/EEC számú eu-
rópai irányelv követelményeinek és a szemek védelméről szóló EN166:2001 rendeletnek.
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szemetes zsák XL 150 l

15 × 10 darab a 150 l Cikkszám: 4120305700

90 × 110 cm, fekete.

univerzális címke 

17 × 12,5 cm Cikkszám: 4450702000

Innovatív, két-rétegű címke használatra kész oldat előírásnak megfelelő feliratozásá-
hoz. Nagyobb kiszerelésű vegyszerekből elkészített munkaoldatok megfelelő felira-
tozásához ajánlott. A kézzel írt utasítást egy átlátszó fólia védi az elmosódástól és a 
leázástól. A felhasználó azonnal látja, hogy milyen tisztítószert tart a kezében.

LABEL hygienicDES CAPS  

26 × 12,5 cm                                                                             Cikkszám: 4450703100

Piktogramokat tartalmazó címkék és színlogika a használatra kész hygienicDES 
CAPS oldat helyes megjelöléséhez. A pontos termékleírást a 106. oldalon találja.

refillBOTTLE 0,5 L  

14 × 0,5  L + egyenként 14 x habszórófej kék, és ferde permetezőkupak  Cikkszám: 4450702900

refillBOTTLE 1 L

8 x 1 L + egyenként 4x ferde és egyenes permetezőkupak    Cikkszám: 4450703200

Ergonomikus refillBOTTLE palack tisztítószerek be- és áttöltésére. Az optimális kie-
gészítést kínálja az integral 2GO adagolóval történő használathoz és a hygienicDES 
CAPS kész oldat elkészítéséhez. Ehhez igazodnak a CÍMKÉK, lásd: 74. oldal / 95. 
oldal.

szemetes zsák 120 l

4 × 10 darab a 120 l Cikkszám: 4450500600

Szemeteszsák kék színű, nagy terhelhetőségű műanyagból.

szemetes zsák light 40 l

30 × 50 darab a 40 l Cikkszám: 4120305500

50 × 63 cm, fehér.

tartó a wischPERFEKT-hez 

Cikkszám: 4450502100

Tartó a wischPERFEKT H3 falra szereléséhez.

kúpos teleszkópos nyél

Cikkszám: 4920303900

Tartalék kúp 240 cm-es teleszkópos nyél-hez.

pókháló tisztító

Cikkszám: 4450601500

Pókhálók és szennyeződések eltávolítására. Nehezen elérhető helyekhez a teleszkó-
pos nyéllel kombinálva használható.

adagoló mérce

a 1 l Cikkszám: 4450700200

Az 1 l rendszerflakonhoz készült. A flakon összenyomásával a kívánt mennyiség a 
mércébe kerül, amelyet onnan kényelmesen kiönthetünk. Maximálisan adagolható 
mennyiség: 100 ml.
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BRILLANT latexCOMFORT 100 darab/csomag

Latex  S Cikkszám: 4451000400

Természetes fehér  M Cikkszám: 4451000500

 L Cikkszám: 4451000600

 XL Cikkszám: 4451001900

Kiváló minőségű, rugalmas latex kesztyű kellemes tapintási és viselési érzettel. Még 
hosszabb ideig is kényelmes viselet. A texturált felület biztosítja a kellemes tapintást. 
Az orvosi szakterület követelményeinek is megfelel, de a szokásos vegyszerekkel tör-
ténő takarítás során is ellenálló.

BRILLANT nitrilCOMFORT 200 darab/csomag

Nitril  S Cikkszám: 4451000700

Kék  M Cikkszám: 4451000800

 L Cikkszám: 4451000900

 XL Cikkszám: 4451002000

Kellemes viseletet biztosító, rendkívül vékony, kiváló elaszticitású nitril kesztyű. Ki-
magasló mechanikai ellenállás. Latexallergiások is viselhetik. A bordázott ujjvégek 
segítik a biztos fogást a nedves területeken végzett munka során. Alkalmas orvosi 
területen való használatra és színének köszönhetően minden olyan területen hasz-
nálható, ahol a HACCP szabvány előírás. Jó védelmet biztosít zsírok, olajok és bőrt 
izgató anyagok, valamint tisztító- és oldószerek ellen.

permetezőhab fúvóka 

30 cm  Cikkszám: 4450701200

A habpumpáló flakon meghosszabbítására, nehezen elérhető helyek (pl. kombi gő-
zölők) kényelmes tisztítására szolgál. Kemény habot képez, mely megtapad a függő-
leges felületeken, növelve ezzel a tisztítószer hatását.

housekeepingTRAY

H × Sz × H        31 × 33 × 36 cm Cikkszám: 4450702700

Praktikus szállító kosár 3 eltolható rekesz-lappal és ergonomikus fogantyúval. Fla-
konok és takarító kellékek biztonságos szállításához. Kiválóan illeszkedik valamennyi 
safetyTROLLEY-hoz.

falisín

15 cm  Cikkszám: 4450702600

Öntapadós, keskeny fali sín laminált tervek és utasítások falra helyezéséhez.

univerzális  HIGIÉNIA 
BRILLANT védőkesztyű.

Felhasználási területek szerint különböző igények merülnek fel a tökéletes kesztyűvel 
szemben. A BRILLANT-kesztyűsorozat optimális biztonságot és egészséges viseletet 
nyújt a dolgozónak és környezetének. Optimális hordhatósági tulajdonságával, szakí-
tószilárdságával és stabilitásával emelkedik ki, és minden erre vonatkozó normának 
és ellenőrzésnek megfelel*. Minden termékünk ftalát-, lágyítószer- és hintőpormentes, 
ezzel csökkentik az allergiás reakciók kockázatát.
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habpumpáló flakon 

Cikkszám: 4450702500

A takarító,- és fertőtlenítőszer felületre vagy falra való hatékony, egyenletes és kis 
erőkifejtéssel történő felviteléhez. A szétszórás finomságát a fúvóka-beállító elteke-
résével lehet szabályozni. Maximálisan 1,3 l oldószertartalmú folyadék tölthető bele. BRILLANT nitrilX-TREME 100 darab/csomag

Nitril  S Cikkszám: 4451001000

Világoskék  M Cikkszám: 4451001100

 L Cikkszám: 4451001200

 XL Cikkszám: 4451002100

Stabil, kellemes viseletet biztosító nitril kesztyű extra hosszú szárral (30 cm-es hossz). 
Latex-protein mentes. Az átlagosnál nagyobb hossz biztosítja az alkar védelmét a 
vegyszerek alkalmazása során. Jó ellenálló képesség tisztítószerekkel, zsírokkal, ola-
jokkal szemben. Optimális a takarító személyzet számára, valamint olyan területeken, 
melyekre a HACCP szabvány vonatkozik.

BRILLANT nitrilSTYLE 100 darab/csomag

Nitril  S Cikkszám: 4451001300

Fekete  M Cikkszám: 4451001400

 L Cikkszám: 4451001500

 XL Cikkszám: 4451002200

Nyúlékony elegáns nitril kesztyű a kényelmes viselet érdekében. Nagy mechanikai el-
lenállóképesség. Latex-protein mentes. Megfelel a tetováló- és piercing terület orvo-
si követelményeinek. A tetováló-és szépségipar mellett a HACCP-releváns területen 
is alkalmazható, pl. ételosztásnál és ételkészítésnél.

*  Az egyes kesztyűtípusokra vonatkozó normák, vizsgálatok és vegyszerellenálló képesség részletes áttekinté-
sét a www.hagleitner.com oldalon találja.

habszórófej kék

Cikkszám: 4450702200

Állítható, kézi pumpa az 1 l-es rendszerflakonhoz a tisztító termékek habszórásához.

kiöntőcsap

a 5/10 l Cikkszám: 4450700700

a 25 l Cikkszám: 4450700800

Könnyen hozzáférhető kiöntőcsap a vegyszerek tiszta, gazdaságos áttöltéséhez az 5, 
10 és 25 l kiszerelésű tartóedényekből.

mérőedény 

Cikkszám: 4450700900

Műanyag mérőedény mérőskálával a pontos adagoláshoz 175 ml-ig.

szórófej fehér 

 Cikkszám: 4450702100

Állítható, kézi pumpa az 1 l-es rendszerflakonhoz a tisztító termékek permetezésé-
hez.

flakon tartó 

H × Sz × H        7 × 34 × 13 cm  Cikkszám: 4450701050

Flakon tartó 3 darab, 1 l HAGLEITNER rendszerflakonhoz. Ideális a konyhai munka-
felületekhez használt tisztító- és fertőtlenítőszerek tárolására. A HACCP-nek megfe-
lelő kényelmes és gazdaságos konyhaHIGIÉNIA-hoz.

adagoló pumpa

a 1 l Cikkszám: 4450700300

a 5/10 l Cikkszám: 4450700400

a 25 l Cikkszám: 4450700500

Könnyen hozzáférhető adagolópumpa a különböző kiszerelésű HAGLEITNER vegy-
szerekhez. Az adagoló pumpa-t a tartóedényre csavarjuk, és kimérjük a kívánt meny-
nyiségű folyadékot. Adagolási mennyiség: 4 ml az adagoló pumpába 1 l műveleten-
ként és 30 ml az adagoló pumpába 5, 10 és 25 l műveletenként.

flexiHANDLE HOLDER

B x H x L       3,5 x 7 x 5,5 cm Cikkszám: 4450703000

Puha műanyagból készült univerzális nyéltartó. Rugalmasan illeszkedik az alumíni-
um-, műanyag-, fa- és más anyagból készült nyelekre (23 mm átmérőtől). Így a mun-
kaeszközök egyszerűen rögzíthetők ott, ahol szükségesek. 
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hup GLASS 3 × 90 darab

H × Sz     30,5 × 32 cm Cikkszám: 4450301600

Felhasználásra kész, nedves, extra nagy méretű, szöszmentes, szakítószilárd üveg-, 
és tükörtisztító. Különösen alkalmas könnyen tisztítható szennyeződések gyors el-
távolításához, mint például bejárati ajtón, üvegpultokon, tükörfelületeken stb. lévő 
ujjlenyomatokhoz. Kitűnő LCD vagy plazma TV kijelzőjéhez (független Panasonic 
szakértői vélemény szerint).

univerzális  HIGIÉNIA 
hup – nedves kendő rendszer.

Egyszerű és – takarékos alkalmazás.
A hup rendszer higiéniai szempontból kifogástalan tisztítást és fertőtlenítést tesz lehe-
tővé. A nedves kendőket felhasználásig a praktikus hup BOX-ban tárolja. A visszazár-
ható fedő védi a kendőket a kiszáradástól és a szennyeződésektől.
Egy kendőtekercs 90 extra méretű kendőből áll, melyek kényelmesen, egyenként ki-
vehetőek a dobozból. Egy kendő 4-6 m²-es felület tisztítására illetve fertőtlenítésére 
alkalmas.

univerzális  HIGIÉNIA 
Orvosi kiegészítők.

A biztonság az egészségügy és ellátás területén első helyen áll. A medCOVER orvosi 
papírlepedő kiváló minőségű fehér tissue-alátét orvosi vizsgálókba és ambulanciákra, 
valamint masszőröknél, kozmetikai és tetováló szalonokban történő alkalmazásra. A 
teljes felület dombornyomásának köszönhetően nagy a szakítószilárdsága. A 2-rétegű 
minőségnek köszönhetően selymes tapintású és nagy nedvszívó képességű. Minden 
tekercs külön fóliázott, és a betegeknek kellemes közérzetet biztosít.

medCOVER 60 6 rolni/karton

Szélesség: 60 cm Cikkszám: 4451000100

188 lap/tekercs.

medCOVER 50 9 rolni/karton

Szélesség: 50 cm Cikkszám: 4451000200

132 lap/tekercs.

medCOVER PE 6 rolni/karton

Szélesség: 60 cm Cikkszám: 4451000300

132 lap/tekercs.
Polietilén rétegezéssel ellátott fedőanyag orvosi, kórházi vizsgáló ágyakra ahol a fo-
lyadék (pl. vér, vizelet) nem juthat a vizsgáló ágy felületére. Selymes hatású és rend-
kívül nedvszívó.

hup BOX + 1 × zárható fedél

blue H × Sz × M   20 × 25,5 × 16,5 cm Cikkszám: 4431202700

red H × Sz × M   20 × 25,5 × 16,5 cm Cikkszám: 4431202800

green H × Sz × M   20 × 25,5 × 16,5 cm Cikkszám: 4431202900

yellow H × Sz × M   20 × 25,5 × 16,5 cm Cikkszám: 4431203000

Újratölthető adagolóbox nedves hup kendők praktikus, egyenkénti adagolásához. 
A szűk keresztvágással ellátott zárható fedél megóvja a nedves kendőket a kiszá-
radástól. Négyszögletes, helytakarékos forma. Kiválóan alkalmas arra, hogy safety-
TROLLEY BASIC és ALLROUND takarítókocsikon magunkkal vigyük.

hup fali tartó 

H × Sz × H        5,5 × 24 × 20,5 cm  Cikkszám: 4431203100

Krómozott tartó a hup BOX higiénikus és helytakarékos falra történő elhelyezésére. 
Praktikus nyilvános helyek fertőtlenítéséhez, mivel a hup BOX a tartó segítségével 
lezárható.

hup ALLROUND 3 × 90 darab

H × Sz     30,5 × 32 cm Cikkszám: 4450301500

Felhasználásra kész, nedves, extra méretű, rojtosodás-mentes, szakítószilárd, uni-
verzális kendő, mely használható minden felület (pl.: fafelületen és acryl üvegen is) és 
tárgy azonnali tisztítására. 

hup DISINFECT* 3 × 90 darab

H × Sz     30,5 × 32 cm Cikkszám: 4450301400

Felületfertőtlenítés. A pontos termékleírást a 106.oldalon találja.

hup DRY 3 × 90 darab

H × Sz     30,5 × 32 cm Cikkszám: 4450301300

Száraz, magas nedvszívó képességű kendő kiváló minőségű, rojtosodásmentes vlies 
anyagból, mely könnyedén átitatható fertőtlenítőszerrel. Az így előkészített nedves 
kendővel gyorsan és egyszerűen elvégezhető a felületek tisztítása és fertőtlenítése.

Töltetek

univerzális  HIGIÉNIA
ILLATMARKETING.

MAGICUS

H × Sz × H     89 × 27 × 27 cm Cikkszám: 4450800100

A MAGICUS illatoszlop motivál, inspirál, megnyugtat és feléb-
reszti a szenvedélyt. A MAGICUS egyenletes, élénkítő illatot 
biztosít a helyiségben – mindkét elérhető illatkeverék az illatmar-
ketingben történő használatra van optimalizálva. Világító Eye-
Catcher. Az illatoszlop különböző színekben világíthat. Ezáltal 
optikailag is egybeolvad a környezetével. A színt a helyszínen 
higiéniai tanácsadójával közösen, a felhasználás helyén választ-
ják ki.

 MAGICUS greenTEA

 2,5 l Cikkszám: 4450900300

A zöld tea frissítő és élénkítő illata a bizsergető elé-
gedettség érzését adja, és felfrissíti a testet és a 
lelket. Egy vérpezsdítő és stimuláló alkotás, akár a 
meleg nyári eső.

 MAGICUS whiteMUSK

 2,5 l Cikkszám: 4450900200

A lágy és kifinomult pézsmaillatot már a rómaiak 
is kedvelték vágykeltő hatása miatt. A világ leg-
nemesebb illatai közé tartozik, amely az Ön he-
lyiségét kellemes időtöltés oázisává varázsolja.

* A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban 
 szereplő információkat.
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Fertőtlenítés – 
   helyesen.

A fertőtlenítőszerének teljesértékűen kell hatnia-  

bizonyíthatóan a lejárati dátumig? A tanúsítványok-

nak bizonyíthatóan hitelesnek kell lenniük? Minden 

egyes hatóanyag a lehető legjobban kell, hogy óvja az 

egészséget? Semmi olyan nem lehet benne, ami káros? 

Erre találták ki az Európai Unió Biocid Rendeletét. És az 

ennek való megfelelést igazolja ez a logo.

A kórokozók átvitele és szaporodása nagy veszélyt jelent.  

Ha a baktériumok és a vírusok akadálytalanul elterjednek, 

az súlyos következményekkel járhat az Ön intézményében 

és vendégeire nézve is. A Hagleitner kiváló termékekkel 

rendelkezik a fertőtlenítéshez és gondoskodik az Ön bi-

ztonságáról. Fertőtlenítő termékeink megfelelnek az Eu-

rópai Parlament és a Tanács 528/2012/EU biocid rende-

letének, és ezzel a legfejlettebb technológiát képviselik. 

Jól átgondolt és multifunkcionális termékeink számunkra 

előnyt, Önnek hasznot jelentenek – hiszen jól ismerjük 

ügyfeleink igényeit.
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Szolgáltatásunk az Önök részére

Az Önök otthonában

• Az Ön szükségleteire szabva adunk tanácsot a helyes 

termék kiválasztásában.

• Takarítási- és fertőtlenítési tervek elkészítése a külön-

böző területekre. 

• Termékoktatás a fertőtlenítő termékek helyes 

használatáról és adagolásáról.

• Kézhigiénia-oktatás: Hogyan kell helyesen használni 

a termékeket? 

• HigiéniaMANAGEMENT-oktatás a norovirus kitörése-

kor.
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A kórokozók átvitelében a kéznek van a legnagyobb szerepe. Jó érzés, ha olyan 
termékekre támaszkodhatunk, amelyek gyorsan hatnak, és egyben ápolják is a bőrt. 
Minden Hagleitner fertőtlenítőszer felhasználása, adagolása, hatása, hatóanyaga és 
tanúsítványa áttekinthető a 108. oldalon.

septDISPLAY OTC

30 × septDES GEL 50 ml + 1 × septDISPLAY OTC Cikkszám: 4120103809  

A septDISPLAY OTC egy mobil, értékesítést ösztönző POS-anyag a Hagleitner 
septDES GEL fertőtlenítő gél bemutatására és továbbértékesítésére - pulthoz és 
hotel recepcióra. Bármikor utántölthető, mely helyet biztosít akár tíz 50 ml-es fla-
konnak. Kínáljon biztonságérzetet vevőinek útközben is! A display 30 flakon sept-
DES GEL-el együtt érkezik Önhöz.

Fertőtlenítés
 Kézfertőtlenítéshez.

travelKIT

Cikkszám: 4120102800

A Hagleitner travelKIT ideális útközbenre. Ez az utazó szett Hagleitner 
papírzsebkendőt és 50 ml-es wcDISINFECT flakont tartalmaz: ezzel minden WC-
ülőkét könnyen fertőtleníthet. A careMOUSSE termékünk is megtalálható a szettben: 
toalettpapír nedvesítéséhez; ill. a septDESFOAM: kéztisztításhoz és fertőtlenítéshez 
- mindegyik 50 ml-es flakonban. Az átlátszó kozmetikai táska remekül passzol minden 
kézipoggyászba - repülőútra is.

Az edények higiénikus tisztításához a szokásos tisztítószerek és mosogatási 
hőmérsékletek legtöbbször nem elegendőek. A mosogatási idő gyakran túl rövid, 
vagy olyan anyagok (például műanyag vagy üveg) tisztítására kerül sor, amelyek nem 
érik el a szükséges hőmérsékletet. A gépben található baktériumok elpusztítására 
speciális fertőtlenítő termékeket fejlesztettünk ki: ezek alkalmazására közvetlenül a 
mosogatógépben kerül sor, és rendkívül hatékonyan védenek a kórokozók átvitele 
ellen. 

ecosol ECO DES

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210301111

Tartalom 30 kg Cikkszám: 4210301113

Tartalom 65 kg Cikkszám: 4210301115

Folyékony, magas koncentrációjú, oxigén bázisú, fertőtlenítő- és fehérítőszer ipa-
ri mosogatógépekhez. Eltávolítja a különösen makacs kávé-és teafoltokat. Minden 
Hagleitner-mosogatószer tisztítási hatását elősegíti, és megakadályozza a mosóflot-
ta csírásodását. Tanúsított fertőtlenítő hatás egy- és kéttankos mosogatógépeknél. 
ÖGHMP/EMMI (OTH) által listázva.

ecosol CLEAN DES

Tartalom 4 × 4 kg Cikkszám: 4220101019

Szilárd, magas koncentrációjú edénytisztító és fertőtlenítőszer tömb alakban.  
Kiválóan alkalmas 10 Nk vízkeménységig. Tanúsított fertőtlenítő hatás. ÖGHMP/
EMMI (OTH) által listázva.

A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban szereplő 
információkat.

A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban szereplő 
információkat.

Fertőtlenítés
 Edényfertőtlenítés.
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ecosolDES TABS

Tartalom 2 × 70 darab Cikkszám: 4210400500

Magas teljesítményű-többfázisú tabletta edények és poharak tisztítására és fertőt- 
lenítésére a háztartási mosogatógépekhez. A vízoldékony fólia védi Önt és a 
kollégáit. Az általános funkciók mellett, mint a tisztítás, leégett anyagok eltávolítá-
sa, korrózióvédelem, öblítés és a vízkövesedés elleni só, a tabletta környezetbarát 
oxigénkomplex-szel is rendelkezik. Ezért nincs szükség plusz géptisztítóra. Kiváló 
fertőtlenítő tulajdonságok, főleg a norovírusok ellen. Bevizsgált és igazolt hatás az 
MSZ EN 14476 alapján. Baktericid, levurocid az MSZ EN 1276, EN 13697 és EN 
1650 alapján 45°C -tól 15 perc hatóidővel.

septLIQUID SENSITIVE

Tartalom 6 × 700 ml Cikkszám: 4110705804

Tartalom 20 × 150 ml Cikkszám: 4120101012

Tartalom 5 l kanna Cikkszám: 4120101010

Felhasználásra kész, alkoholos oldat higiénikus és sebészi kézfertőtlenítéshez. 
Lábgomba megelőzésére is megbízhatóan alkalmazható, (tanúsítva, és kiválónak 
minősítve). Különösen az érzékeny és száraz bőrre is ajánlott. Norovírusok ellen 
pedig egy percen belül hat. Utazáshoz pumpás kiszerelésben is kapható. Megfelelő 
adagoló: XIBU DISINFECT (26. old.)

septLIQUID PLUS

Tartalom 6 × 700 ml Cikkszám: 4110704603

Alkoholtartalmú folyadék higiéniai és sebészeti kézfertőtlenítéshez. Teljes körű viru-
cid hatóspektrum és bőrápolás egyben. Norovírusok ellen hatásos 15 másodpercen 
belül. Megfelelő adagoló: XIBU DISINFECT (26. old.)

septDES GEL

Tartalom 5 × 1000 ml Cikkszám: 4110708639

septDES GEL

Tartalom 30 × 50 ml Cikkszám: 4120101909

Felhasználásra kész, alkoholos gél higiénikus és sebészi kézfertőtlenítéshez. Prakti-
kus felhasználás, gyakorlattal nem rendelkezőknek is. Teljes körű virucid hatóspek-
trum és bőrápoló hatás egyben. Norovírusok ellen hatásos 15 másodpercen belül. 
Praktikus 50 ml-es flakon útközbenre. Megfelelő adagoló: XIBU XL senseFLUID (40. 
old.)

septDES FOAM

Tartalom 6 × 600 ml Cikkszám: 4110708703

septDES FOAM

Tartalom 50 ml Cikkszám: 4120102209

Alkoholmentes hab kézfertőtlenítéshez az MSZ EN 1500 szerint, ill. tisztításhoz és hi-
giénikus kézmosáshoz MSZ EN 1499 szerint. Ez a kombináció lehetővé teszi a felhasz-
nálóknak a kéztisztítást és fertőtlenítést egyedi igény szerint. A septDES FOAM kitűnő 
ápoló összetevőket tartalmaz, hogy a kéz ne száradjon ki. A decens illat nem tartalmaz 
allergén anyagot és bőrgyógyászatilag tesztelt. MSZ EN 1500, EN 1499 és EN 13727 
szerint szakvéleményezve. Utazáshoz pumpás kiszerelésben is kapható. Megfelelő 
adagoló: XIBU FOAM (22. old.)

septDES FOAMSOAP

Tartalom 6 × 600 ml Cikkszám: 4110709603

Alkoholmentes habszappan tisztításra és higiénikus kézmosáshoz az MSZ EN 1499 
szerint. Optimális higiéniailag releváns területekre normál szappan helyett, hogy 
megakadályozzuk a más területekről áthordható kórokozó-keresztfertőződést. A 
decens grapefruit illat mentes az allergén anyagoktól. Bevizsgálva az MSZ EN 1499, 
EN 13727 és EN 13624 alapján. Megfelelő adagoló: XIBU FOAM (22. old.)

102 103

1



havon PERFECT

Tartalom 15 kg Cikkszám: 4310200100

Por alakú, általános mosószer minden higiéniai kihíváshoz. Valamennyi mosási 
hőmérséklethez, vízkeménységhez és textíliához (a gyapjú és a selyem kivételével). 
Optimális fehérítő hatás már 40°C-tól. Fertőtlenítő hatás pedig már 60°C-on, ezért 
különösen mophuzatok, törlőkendők és a konyhai személyzet ruháinak mosásához 
ajánljuk. Hatékonyan távolítja el a szövetből a makacs foltokat, mint a vér és a 
fehérje-szennyeződések- anélkül, hogy károsítaná azt. Gondoskodik a ragyogó, 
ápolt és friss illatú ruhákról. A szürkeséget és a kellemetlen szagokat eltünteti. Az 
ÖGHMP, a DGHM/VAH, az RKI és az OTH által bevizsgált.

havon DES 40

Tartalom 12 kg Cikkszám: 4310200738

Por alakú speciális mosószer minőségi anyagok mosásához, fertőtlenítéséhez és 
ápolásához már 40°C-on. Ideális kényes anyagokhoz, mint pl. alsóneműk, sport-és 
funkcionális öltözékek-vagy anyagok; ahol a hatékony fertőtlenítő mosásnak a texti-
liákon át fertőző betegségeket és szagokat kell eltüntetnie. Friss illatú. Bevizsgált 
hatékonyságú a burkos és burok nélküli vírusok ellen; minden baktérium ellen, 
beleértve a mikobaktériumokat és baktériumspórákat, bőr-és penészgombákat. 
Tanúsítva és listázva a VAH/ÖGHMP/RKI/EMMI (OTH) által. 

havon DES 60

Tartalom 15 kg Cikkszám: 4310200700

Por alakú, enyhén habzó speciális mosószer egy mosási folyamatban, 60°C –on 
történő mosáshoz, fehérítéshez, fertőtlenítéshez és ápoláshoz. A textiliákon, mint 
pl.: mopokon, törlőkendőkön, törülközőkön át fertőző betegségek megelőzésére. A 
ruha a kiváló mosóhatás elérése mellett fenségesen friss illatú és pihe-puha lesz. 
Ideális higiéniailag kihívások elé állított textíliákhoz, melyeket kórházban, ápolási 
otthonokban, orvosi rendelőkben, illetőleg konyhai-és élelmiszeripari munkaruhák 
mosásakor is használnak. Bevizsgált hatékonyság az összes burkos és burok nélkü-
li vírus ellen; valamint baktériumok és baktériumspórák ellen. Tanúsítva és listázva a 
VAH/ÖGHMP/RKI/EMMI (OTH) által.

A fertőzési lánc megszakításához számos különböző felületet kell fertőtleníteni. Min-
den alkalmazási területhez és minden anyagfajtához a megfelelő terméket nyújtjuk.

hygienicDES PERFECT 

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4460101211

Felületfertőtlenítő szer kitűnő tisztító hatással. Élelmiszeripari területre kiválóan 
alkalmas, mivel QAV mentes. Mentes továbbá aldehidektől, fenoloktól és alko-
holtól is, ezért különösen kényelmes felhasználást biztosít. A rövid hatóidőnek hála, 
alacsony adagolásnál is optimális egészségügyi és ápolási területre. Diszkrét illatú. Nem 
alkalmazható nyers fa, alumínium, akril üveg felületen. Polimer bevonat vagy linóleum 
padló esetén nem látható részen tesztelni szükséges, mivel az anyagok koncentrációtól 
függően reakcióba léphetnek.

hygienic3000 

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4460100411

Tisztító és fertőtlenítő koncentrátum minden felületre. Semleges pH-értékének és 
jó anyag kompatibilitásának köszönhetően érzékeny anyagokon, így pl. akrilüvegen 
(szolárium) vagy nyers fán (szauna) is alkalmazható. Szagtalan, nem tartalmaz illata-
nyagokat, ezért optimális az élelmiszerekkel érintkező felületeken is. Az élelmiszerrel 
érintkező felületen való alkalmazás után öblítse le vízzel. Az egyszerűbb adagoláshoz 
javasoljuk az easy2MIX adagolót (95. old.).

hygienicDES AC 

Tartalom 6 x 1kg*** Cikkszám: 4460101608

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4460101611

Tejsav alapú savas fertőtlenítő tisztítószer kiváló vízkőoldó-hatással. Hatékonyan tá-
volítja el a szennyeződést, és egyben fertőtlenít is. A legújabb EU-vizsgálati metódu-
sok alapján széles spektrum alapján tanúsítva, VAH és ÖGHMP által listázva. 
Széles hatóspektrum baktériumok ellen (beleértve TBC), gombák valamint burkos és 
burok nélküli vírusok ellen. Hígítatlanul ne használja márványra, plexiüvegre, polikar-
bonátra és ABS-re.

hygienicPLUS 

Tartalom 6 × 1 kg* Cikkszám: 4460100308

Felhasználásra kész gyorsfertőtlenítő az alkoholra érzékeny felületek tisztítására és 
fertőtlenítésére. Kifejezetten fekvőfelületeken, szoláriumokban, edzőtermi gépeken, de 
orvosi területen is alkalmazható. Különösen friss illata miatt kiválóan használható. Jó hab-
képző tulajdonságainak köszönhetően a mellékelt habszórófej segítségével optimálisan 
lehet elosztani a felületen. Széles körben használható papova /polyoma és rotavírusok 
ellen is.

hygienicDES FORTE 

Tartalom 6 × 0,9 kg** Cikkszám: 4460100808

Felhasználásra kész, alkoholos gyorsfertőtlenítő minden alkoholálló felületre. Alkalmas 
azonnali fertőtlenítéshez, a munkafolyamatok közben is használható. Higítatlanul, az 
egész felületre kell felvinni, végül egyszer használatos kendővel eloszlatni és száradni 
hagyni. Vegyszermaradványok nélkül felszárad, ezért nem kell vízzel leöblíteni. Noro-
vírusok ellen is 1 perc alatt hatásos! Gyorsfertőtlenítés esetére az előre átitatott hup 
DISINFECT kendőt ajánljuk.

Fertőtlenítés
 Felületfertőtlenítés.

A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban szereplő 
információkat.

A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban szereplő információkat.
*  1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén hat ingyen szórófej-et adunk!
**  1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén egy ingyen szórófej-et adunk!
*** 1 karton (6 × 1 kg) megrendelése esetén hat ingyenes habszórófej-et adunk!
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A ruha gyakran közvetlenül érintkezik a testtel és a bőrrel. A ruhában található kóro-
kozókat ezért mindenképpen el kell pusztítani. Ehhez két lehetőség áll rendelkezés-
re, de csak egy megoldás hatékony: vagy magas hőmérsékleten és hosszú ideig 
kifőzi a ruhát, vagy alacsony hőmérsékleten kímélve mossa ki és fertőtleníti azt. A 
választás az Öné, a megfelelő termékek pedig nálunk elérhetők.

havon T7

Tartalom 27 kg Cikkszám: 4310101613

Tartalom 64 kg Cikkszám: 4310101615

Folyékony, rendkívül hatékony ruhafehérítő és fertőtlenítőszer a havon PROFESSIONAL 
DISINFECT egyéb mosószer-összetevőivel kombinálva 40 és 60°-on. A Precursor tech-
nológiának köszönhetően a rendkívül hatékony fertőtlenítőszer csak a mosási ciklus 
közben jön létre a gépben. A havon T7 nem veszélyes anyag, kezelése teljesen veszély-
telen. Kitűnő fehérítő hatása mellett maximálisan színkímélő. A VAH/ÖGHMP/RKI 
jóváhagyásával és listázásával.

Fertőtlenítés
 Fertőtlenítő mosás.
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A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban szereplő 
információkat.
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hup DISINFECT 3 × 90 darab

H × Sz          30,5 × 32 cm Cikkszám: 4450301400

Felhasználásra kész, nedves, extra méretű, rojtosodás-mentes, szakítószilárd,  
fertőtlenítő kendő, mely azonnal használható minden, alkoholra nem érzékeny felület 
és tárgy gyorsfertőtlenítésére. A hup DISINFECT a VAH által listázott, szelektív viru-
cid, hatásos norovírus (MNV) és TBC ellen. Tartozékok a 99.oldalon.

wcDISINFECT

Tartalom 6 × 300 ml Cikkszám: 4110707901

Tartalom 50 ml Cikkszám: 4120102109

WC-ülőke fertőtlenítő hab gyors fertőtlenítő hatással. Gondoskodik a higiénikusan tisz-
ta és fertőtlenített WC ülőkéről. Azonnal és megbízhatóan hat. Alkoholmentes, ezért 
kíméli az anyagot, gyorsan és teljesen felszárad, és semmilyen bőrirritáló anyagot nem 
hagy maga után. Az ÖGHMP, a DGHM/VAH és az OTH által bevizsgált. Utazáshoz 
pumpás kiszerelésben is kapható. Megfelelő adagoló: XIBU SEATCLEANER (27. old.)

LABEL hygienicDES CAPS  

26 x 12,5 cm                                                                             Cikkszám: 4450703100

Piktogramokat tartalmazó címkék és színlogika a használatra kész hygienicDES 
CAPS oldat helyes megjelöléséhez. Az integrált szövegmező lehetővé teszi a hasz-
náló számára a tételszám, a dátum, az idő, a koncentráció és a hatóidő rögzítését. 
A könnyen értelmezhető felhasználási grafikák biztosítják a fertőtlenítő oldat gond-
talan előállítását. 2 címke ívenként.

hygienicDES 2GO

Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410300419

Parfümmentes, semleges felületfertőtlenítő-szer széleskörű mikrobiológiai hatás-
spektrummal, a gyakorlatban előforduló kórokozókkal szemben. Univerzálisan 
használható az élelmiszerfeldolgozás területén, hotelekben és a gasztronómiában, 
egészségügyi- és gondozó intézetekben. Optimális a takarító textíliák előzetes 
beáztatására. Illatmentes és nem irritáló hatású, érzékeny felületeken is használható. 
hygienicDES 2GO gondoskodik a higiénikusan tiszta környezetről. Manuális hasz-
nálatra. 2,6 liter 520 liter használatra kész oldatnak felel meg. Megfelelő adagoló:
integral 2GO (74. old.).

sanitaryDES 2GO

Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410300619

Fertőtlenítő szanitertisztító koncentrátum 3-szoros hatással: tisztít, eltávolítja a víz-
követ és fertőtlenít egyetlen lépésben. Már 5 perc hatóidő után biztonságot kínál a 
betegségek átvitele ellen. Ideális megoldás szaniter- és wellnesslétesítmények fertő-
tlenítő takarításához a szállodaiparban és a gasztronómiában, valamint az egész-
ségügyben és az ápolás terén. Kézzel és géppel is használható, 2,6 l folyadékból 
288 l kész oldat állítható elő. Optimális megoldás mosókendők beáztatására ( i.h.s. 
rendszer) Véleményezve és tanúsítva az ÖGHMP/VAH szerint.

hygienicDES CAPS 

Tartalom 80 x 5 g Cikkszám: 4460101333

Nagyon hatékony fertőtlenítőpor-koncentrátum, teljes mikrobiológiai hatás- 
spektrummal. Egyedi adagolási egységek vízben oldható fóliában a praktikus, 
pormentes és biztonságos adagoláshoz a Hagleitner refillBOTTLE 1 L palackkal. 
A fólia a vízben feloldódik, mikroműanyagoktól 100%-ig mentes. A gazdaságos  
adagolása és rövid hatásideje miatt optimálisan alkalmazható mindenféle felület 
rutinszerű fertőtlenítésére. Kiváló fertőtlenítéshez magas szervesanyag-jelenlét-, 
és jelentős fertőzések esetén, pl. norovírusok, rotavírusok és Clostridium difficile. 
Mentes továbbá aldehidektől, fenoloktól ezért szinte szagmentes, így különösen  
kényelmes felhasználást biztosít.
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Fertőtlenítés – 
helyesen.

személyi HIGIÉNIA

kézHIGIÉNIA

konyhaHIGIÉNIA

Az első piktogrammcsoport  
megmutatja a felhasználás területét:

habpumpáló flakon

biztonsági burkolat

szaniter terület

univerzális HIGIÉNIA

kendőre egyenesen

spriccelve felvinni

mosógép

automatikus adagolás

havon PROFESSIONAL

padlóHIGIÉNIA

egyenesen spriccelve

szaniter terület

automatikus adagolás

ecosol

mosásHIGIÉNIA

szóróflakon

housekeeping

adagolás / egyedi

vödrös módszer

lefolyó

medence

textíliák

Fertőtlenítés

rézsútosan spriccelve

biztonsági burkolat konyha

integral 2GO

szaniter HIGIÉNIA

kendőre szórva

konyha

TAB / CAP adagolás

integral 4PRO, 

COMPACT & FLUID

integral 4PLUS

Takarítógép kézi

padlótakarításhoz

Takarítógép, tárcsás 

takarítógép

toalett /piszoár

ablak

A második csoport leírja a  
termék felhasználási módját:

A harmadik csoport bemutatja,  
hol használják a terméket:

lúgos

semleges

savas

Az utolsó csoportban a pH  
értéket lehet leolvasni

Kérjük tartsa be az olvasási 
irányt: balról jobbra
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kiszórni

huphup

gépi lemosás

hőkezelő készülék

kézi adagolás mosógéphez

kézi lemosás

padló HIGIÉNIA

kézi mosás (ruha)

magas nyomású mosó berendezési tárgyak
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Ebben a csoportban az adagolásról 
van szó (tisztítószererek esetén: ha 
nincs más megadva, tisztán kell 
használni)
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Higiénikus kézfertőtlenítés

Sebészeti kézfertőtlenítés

Higiénikus kézmosás

Felületfertőtlenítés

Edényfertőtlenítés

Fertőtlenítő mosás

Nagy felületek/padlók

Kis felületek/
gyorsfertőtlenítés

Bevonatolt padlók

Savra érzékeny
felületek (márvány)

Szoláriumok

Szaniter terület

Konyhai terület

Baktericid

Levurocid

Tuberkulocid

Szelektív virucid hatású

Virucid az EN szerint

Rotavírusok

Norovírusok

Alkoholok

QAV

Tejsav

Alkilamin

Klóramin

Peroxidvegyület

Illatmentes

Használatra kész

ÖGHMP/VAH-tanúsítvánnyal
rendelkezik

Adagolás az
ÖGHMP/VAH szerint

* csak higiénikus kézmosásra
** csak havonnal kombinálva: B1/U9, A3, K5
*** Használatra kész 1L
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10L

30-60ml

2GO

1



www.hagleitner.com

Innovative Hygiene.Innovative Hygiene.

DE

AT

SI

HR

BH

HU

BG

RO

RS

SK

CZ

IT

A termékkatalógus a 2020/21 évben érvényes és helyettesít minden eddigi katalógust. Nyomdahibák előfordulhatnak.
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