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Igienă inovatoare.
Aceasta este contribuția noastră la succesul dumneavoastră.

Ce contează

Dispenserele funcționează: Avem hârtie, avem săpun; avem energie.

Aveți lucrurile sub control:

Nivel de încărcare, consum, costuri - bucuria clientului.

Spălătoria dvs. de vase și pahare simte: Totul curge.

Totul strălucește: Pahar cu pahar; cuțit, furculiță - întreaga veselă.

Rezultatul dvs.: strălucitor. – defecțiunile sunt excluse.

Lenjeria dvs. poate fi arătată,

Lenjeria dvs. poate fi simțită, mirosită și palpată.

Fiecare încăpere devine o experiență.

Căci fiecare încăpere a fost și este ușor curățabilă:

Cu costuri reduse prin tehnica de dozare inteligentă.

Dezinfectarea funcționează în siguranță, temeinic - și bine țintit,

pe cât posibil fără a afecta omul și mediul înconjurător.

Hagleitner cercetează, dezvoltă și produce în mijlocul Europei, în 
mijlocul Austriei.

Hagleitner operează 27 de locații de service în doisprezece țări.

Hagleitner este o companie de familie, rezistentă și sustenabilă de 
generații.

Descoperiți Hagleitner în acest catalog.

Cu stimă,

Hans Georg Hagleitner
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RADIKALIN

Conținut 6 × 1 kg* Cod art. 4210100208

Conținut 10 kg Cod art. 4210100211

Detergent lichid, degresant, concentrat. Îndepărtează cu ușurinţă grăsimile de pe 
toate suprafeţele și obiectele lavabile, cum ar fi pardoseală, hotă, etc. Nu face spu-
mă, poate fi folosit și la curăţarea cu aparate sub presiune. A nu se folosi pe aluminiu!

bellaVIT

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4210100308

Conținut 10 kg Cod art. 4210100311

Detergent lichid abraziv, vâscos, cu putere mare de acțiune. Destinat curăţării de-
punerilor persistente și a crustelor de pe suprafeţe tari. Lasă un miros plăcut de 
portocală. Se recomandă utilizarea cu ajutorul buretelui de spălare verde.

active ECO

Conținut 6 × 1 kg** Cod art. 4420100208

Conținut 10 kg Cod art. 4420100211

Solvent de grăsimi, universal, pentru suprafeţele de lucru, pardoseli, tavane, pereţi, 
cuptor microunde, hotă, etc. Îndepărtează grăsimile, murdăria chiar și în locurile mai 
greu accesibile. Indicat și pentru îndepărtarea resturilor arse din cuptor, de pe plită, 
etc. Pentru aluminiu vă recomandăm allround ECO sau neutral ECO.

10L

30-50
ml

100%100%

10L

50ml

100%100%
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Trăiți produsele 

Hagleitner

Alegeți ce este mai bun din catalogul dvs. de pro-

duse Hagleitner: Combinați-l cu aplicația scanME 

și beneficiați astfel de toate informațiile suplimen-

tare și faceți comenzile cu o simplă apăsare de 

buton.

Totul rapid la îndemână.

Aveți nevoie de o fișă cu date de siguranță sau alte 
informații despre produs? Trebuie doar să scanați 
cu aplicația Hagleitner scanME codul de bare de pe 
produsul respectiv - și deja aveți totul la îndemână. 

În mai multe limbi.

Indicații de dozare, utilizare corectă, domeniu de uti-
lizare: Toate aceste informații le puteți descărca sau 
partaja liber în aplicația Hagleitner scanME în limba 
dorită.

Comandare simplă.

Doriți să comandați din nou și rapid un produs? Tre-
buie doar să scanați codurile de bare de pe produse 
sau din catalog, să indicați cantitatea dorită și să tri-
miteți comanda. Odată ce aveți codul de bare la înde-
mână, aplicația oferă un instrument de căutare cu text 
complet. 

Istoricul dvs. de produs.

Aplicația Hagleitner scanME salvează produsele dvs. 
și oferă un istoric pe ecranul inițial. Astfel este garan-
tat un acces super-rapid.  

Controlați stocurile.

În istoric puteți indica și un stoc optim. Astfel veți ști 
cât ar trebui să existe pe stoc și evitați astfel lipsurile. 

Direct spre descărcare

Scanați codul QR și ajungeți direct pe pagina de des-
cărcare pentru aplicația Hagleitner scanME.

Cod art. 4210100208

Cod art. 4210100211

cu ușurinţă grăsimile de pe 
seală, hotă, etc. Nu face spu-
ne. A nu se folosi pe aluminiu!

Cod art. 4420100208

Cod art. 4420100211

1

50ml

100%
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  Producție chimică. proprie   

Hagleitner dezvoltă și produce singur toate produ-
sele chimice de curățare și igienă. Acest proces 
se efectuează pe linii de producție și de umple-
re complet automate. Peste 150 de rețete proprii 
sunt protejate prin drepturi de autor și garantează 
clienților cele mai bune rezultate posibile în utiliza-
re. Prin testări pe piață, prin cercetare intensă și 
printr-un control permanent al calității se promo-
vează dezvoltarea produselor existente și obține-
rea de detergenți noi și inovatori.

  Recipientul vacuumBAG, care se micșorează este 
cu 60 la sută mai ușor decât rezervele de săpun 
convenționale și în timpul utilizării își reduce vo-
lumul până la 10 la sută din volumul inițial. Astfel, 
conținutul nu se usucă și este ferit de contaminare 
cu germeni. Conceptul vacuumBAG a fost premiat 
la Geneva cu Premiul pentru inovație. 

Cartușul patentat multiFILL pentru sistemul inte-
gral de dozare simplifică realizarea de soluții de 
utilizare datorită greutății și dimensiunii reduse a 
recipientului.

„Made in Austria“ – 

totul dintr-o singură sursă

Construirea de dispensere inteligente, realizarea de 
detergenți și cosmetice eficiente de curățare și cre-
area unei hârtii de cea mai bună calitate – Hagleitner 
poate face toate aceste lucruri. Hagleitner cercetea-
ză, dezvoltă și produce de decenii propriile produse 
și se concentrează permanent pe interesul clientului. 
Căci Hagleitner vrea să fie diferit: mai bun. 
Cu această exigență și cu curajul de a păși pe căi noi, 
Hagleitner s-a impus la sediul său central din Zell am 
See printr-o unitate de producție, care nu ar putea fi 
mai modernă și mai inovativă. 
Trei coloane susțin succesul soluțiilor în domeniul igi-
enei, pe care le oferă Hagleitner clienților săi: 

  Producție chimică
  Prelucrarea hârtiei
 Construcția de dispensere/Linia de injecție mase 

   plastice

 Hagleitner dezvoltă și produce singur
 Efectuează cercetări intense
  Garantează cele mai  bune rezultate la utilizare

  Propriul sistem de construcție a dis-

penserelor, extrem de modern   

De la granule de plastic la dispenser finit  
înseamnă la Hagleitner 25 de metri. Pe o suprafață 
de 2.000 m2 am realizat cea mai modernă unitate 
construcție de dispensere din Europa. 

 Producția se axează pe principiile Lean Manage-
ment: Procesele trebuie optimizate, costurile și 
resursele protejate iar focusul trebuie întotdeau-
na pus pe om. Astfel apare eficiența și calitatea. 
Această unitate de producție care protejează re-
sursele este funcțională în Zell am See din ianuarie 
2015. 

  De la dezvoltare la fabricarea componentelor și 
până la dispenserul complet, toate sunt făcute di-
rect de Hagleitner. Aceasta face procedura de pro-
ducție unică și inegalabil de sustenabilă. 

  La asamblarea dispenserului este nevoie de o 
precizie maximă. Numai în acest fel produsele vor 
funcționa ulterior ireproșabil la client.

   Propria prelucrare sustenabilă a hâr-

tiei 

 Hagleitner trăiește sustenabilitatea. Acest lucru se 

observă deja de la selecția furnizorilor pentru ma-
teriile prime necesare. Faptul că deja de la achi-
ziția materiilor prime se pune un accent special 
pe responsabilitatea ecologică este confirmat de 
nenumăratele certificări și calități ale hârtiei la Ha-
gleitner. 

  Liniile noastre de prelucrare, de înaltă performan-
ță, fac posibilă înnobilarea automatizată și de cea 
mai bună calitate a hârtiei. Cu ajutorul a două utila-
je de convertire, hârtia igienică și prosopul de hâr-
tie este tăiat, embosată, lipită, perforată, iar ulterior 
ambalată. 

  Hârtia multiROLL pentru dispenserele pentru gru-
puri sanitare și pentru camerele de hotel sunt rula-
te compact pe un miez suplu din material plastic. 
Spre deosebire de rolele obișnuite de hârtie pro-
sop, acest lucru înseamnă până la de patru ori mai 
multă hârtie. Acest lucru reduce nu doar volumul de 
depozitare la client, ci și numărul de intervenții de 
întreținere. Volumul de transport redus protejează 
deja mediul înconjurător.

 Hagleitner oferă cea mai modernă construcție 
 de dispenser

 Conceput, dezvoltat și produs în locație
 Asigură un maxim de precizie la producția 

 propriilor produse

 Hagleitner dă dovadă de sustenabilitate prin  
    certificări

 Înnobilat la cel mai înalt nivel
 Furnizează de până la de patru ori mai multă 

   hârtie per rolă
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Valori puternice.

Calitate, entuziasm, viitor și tradiție: Aceste valori 
conturează cultura de companie a Hagleitner. Aici 
lucrează oameni care în fiecare zi așază în prim plan 
beneficiile clientului.

Ca o marcă internațională puterncă și independentă,
Hagleitner convinge prin inovații și servicii. Până în 
prezent, Hagleitner a implementat structură de vân-
zări directe în doisprezece țări europene. Aici puteți 
beneficia oriunde de aceleași produse, sisteme și so-
luții de curățenie.

Ca partener Hagleitner veți beneficia în fiecare țară 
de aceeași calitate a îngrijirii și serviciilor. Marfa se 
livrează franco la beneficiar începând cu o comandă 
minimă de RON 465,-. O echipă de tehnicieni bine 
instruiți va monta și va întreține echipamentele dum-
neavoastră, dar va instrui și personalul dumneavoas-
tră referitor la utilizarea produselor.

La alegerea celor mai bune sisteme, Hagleitner vă stă 
la dispoziție cu cele mai bune sfaturi.

 Hagleitner pune accent pe beneficiul clientului
 Convinge prin inovație și service
 Livrează gratuit de la o valoare a comenzii de 

 peste RON 465,-

Magazin online & Newslet-

ter: intuitiv & informativ.

Pe shop.hagleitner.com vă puteți comanda  
produsele Hagleitner nonstop, șapte zile pe săptă-
mână, în condițiile stabilite personal.  

Avantajele dvs. dintr-o privire: 

• Posibilitatea de a comanda 24/7
• Comandare rapidă eficientă a articolelor deja 

achiziționate
• Imagine de ansamblu unitară datorită 

statisticii de achiziție
• Oferte exclusive în webshop
• Certificate, fișe date de siguranță și fișe de 

produs permanent disponibile
• Recomandări autentice de produse de la clienți 

Hagleitner
• Imagini video cu produsele, cataloagele, 

directoarele, pentru și mai multe informații și 
inspirație 

Doriți să aflați despre cele mai recente inovații de 
igienă, oferte exclusive și evenimente? Cu Newslet-
terul Hagleitner sunteți întotdeauna perfect informat. 
Primiți conținuturi interesante, relevante și persona-
lizate individual pentru dvs. Abonați-vă cel mai bine 
direct pe website-ul nostru pentru Newsletter:  
https://www.hagleitner.com/at/newsletter/ 
newsletter-anmelden/

Doriți să fiți permanent 

bine acoperiți?

Cu Hagleitner sunteți.

Cu o experiență de zece ani și know-how în domeniul 
digitalizării, Hagleitner este inovatorul igienei profesi-
onale la nivel mondial. Digitalizarea este oferită acolo 
unde aduce beneficiile maxime pentru dvs. ca și client.
Aceasta înseamnă pentru dvs.:

• Transparența costurilor
• Optimizarea resurselor
• Standard mai înalt de igienă
• Nivel mai mare de satisfacție al clienților
• Full Service
• Întreținere proactivă

Controlul asupra igienei din grupul sanitar: Dispen-
serele XIBU transmit la fiecare acționare a dispense-
rului, starea de energie și multe altele fără fir într-un 
cloud de date. Cu propriul telefon puteți accesa aces-
te date. Astfel știți când și unde există un necesar de 
service și vă puteți utiliza țintit personalul. Chiar și 
setările de la dispenser funcționează prin aplicație: 
Modificați după cum doriți configurația: de la o frec-
vență economic întârziată până la una ultrarapidă și 
foarte frecventă. 
Cu Hagleitner senseMANAGEMENT grup sanitar  

aveți suplimentar și acces în orice moment la date live.

Vesela dvs.: curățenie lipsită de griji. La fel ca un 
dispozitiv de navigare, aplicația integral vă duce la 
țintă - pentru cele mai bune rezultate: la orice oră, în 
fiecare zi, întreg anul. Aplicația acționează înainte de 
a se întâmpla ceva - întotdeauna gata de utilizare 
printr-o întreținere proactivă. Micile probleme se pot 
șterge simplu de la smartphone - aplicația știe. La 
aceasta se adaugă: Faptele foarte clare vă oferă trans-
parență. Sarcinile sunt planificabile. Cât de multe feluri 
de mâncare sunt spălate? Cât de mult este folosit 
chimia? Cât curge apa? Câtă energie electrică gene-
rează? Aplicația știe sfatul. 

Service-ul dvs.: Informațiile sunt întotdeauna la 

îndemână: Preluarea de fișe cu date de produs și 
comandarea de completări - cu aplicația Hagleitner 
scanME. Trebuie doar să scanați codul de bare de pe 
produs sau din catalog și să plasați comanda. Aveți 
acces la toate informațiile și certificatele de produs și 
sunteți ajutați la menținerea depozitului – totul în 16 
limbi.

Bine aţi venit în lumea igienei digitale.
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Pachetul de service „fără 

griji“.

Prin ce se evidențiază igiena inovatoare? Prin bene-
ficii.

Căci orice ați avea de gând: Hagleitner vă poate asis-
ta; pe Dvs. personal – de la început. 

Până la urmă să fiți complet mulțumiți în totalitate – 
de ex. în grupul sanitar. Aici pur și simplu totul trebuie 
să corespundă: Forma, estetica și nu în ultimul rând: 
funcționarea.

Apropos de funcționare: Ați auzit de Industrie 4.0?  
Hagleitner dotează dispenserele cu senzori. Aceștia 
raportează atunci când este nevoie de service - ca la 
un automobil. Lăsați toate chestiunile organizatorice 
pe mâinile noastre și folosiți avantajele unui contract 
de întreținere pentru a vă concentra pe activitatea de 
bază.
Apropos concentrare: Dozați în mod corect? În 
spălătoria de vase și pahare? In spălătorie? Aici, ca 
și acolo ajută transparența. Vă putem oferi o analiză? 
Fără obligații – ca un serviciu special din partea noas-
tră? Să privim faptele: Ce anume spălați? Ce anume 
clătiți? Sunt mașinile umplute corect? Dozajul este 
adaptat la duritatea apei? La program? – Ce se poate 
schimba așadar? Câtă economie poate fi preconiza-
tă? Vă configurăm cu plăcere aparatura, le oferim cu 
plăcere consultanță angajaților Dvs.
Apropos consultanță: O pată vă dă bătăi de cap? Nu 
reușiți să o scoateți? Contactați-ne. Vă ajutăm rapid 
și cu plăcere, discutând recomandările sau dezvol-
tând un plan pentru îndepărtarea chimică a petelor, 
alias Plan pentru Îndepărtarea Petelor - personalizat 
după nevoile dvs. Dacă este necesar, efectuăm și 
analize de laborator. Pentru a vă oferi siguranța de 
care aveți nevoie.
Apropos siguranță: Aveți o întreprindere gastrono-
mică și căutați asistență pentru conceptul dvs. HAC-
CP*? Hagleitner vă oferă acest lucru. Sunteți respon-
sabil cu igiena într-o întreprindere industrială și lucrați 
la un plan de protecție a mâinilor și pielii? Hagleitner 
vă stă la dispoziție cu soluții de sistem inteligente. Vă 
școlarizăm și angajații cu plăcere. 
Apropos pregătire: Cunoștințele există pentru a fi 
împărtășite. De aceea ne consultăm pe multe planuri 
– cu partenerii, clienții și toți ceilalți. Doriți să ne vizi-
tați? De pildă la sediul nostru central din Zell am See? 
Rezervați-vă turul prin firmă personal – și pătrundeți 
în lumi fascinante ale igienei.

  Aveți întrebări? Telefonați-ne și vă vom oferi 
consultanță: +40 21 3032160

  Profitați în orice moment de cunoștințele  
concentrate Hagleitner.

  Consilierul Dvs. de igienă de la Hagleitner vă 
poate vizita în persoană.

Proactive Program.

Doriți și mai mult service? Cu plăcere. Decideți-vă 
pentru un dispenser hibrid. Căci dispenserele hibride 
furnizează date valoroase. Astfel vă putem oferi ser-
vice conform necesităților. Veți ști după câte predări 
un dispenser are nevoie de service. Veți ști ce se 
întâmplă în grupurile dvs. sanitare.

• 25 % mai puțin personal necesar prin utilizarea 
asistarea acestuia cu date

• 30 % mai multă satisfacție a utilizatorilor printr-o 
disponibilitate permanentă a articolelor de igi-
enă – Veți ști când e momentul pentru comple-
tare.

• Utilizarea aplicației: Păstrați în permanență con-
trolul asupra dispenserelor dvs.

• Număr nelimitat de utilizatori: Dumneavoastră 
stabiliți cine poate vedea datele dispenserelor 
dvs.

• Înregistrare: Hagleitner vă înregistrează dispen-
serele pentru dvs.

• Salvarea datelor: Hagleitner se ocupă de date-
le dvs., astfel aveți siguranță.

• Protecție completă
• Baza de date pentru aplicația XIBU: Când este 

timpul pentru următorul service? Știți întotdeau-
na cu exactitate.

• Întreținere proactivă: Curățarea preventivă și 
întreținerea asigură funcționarea de durată a 
dispenserelor dvs.

Full Service în grupul  

sanitar.

Clientul este la Hagleitner întotdeauna pe primul 
loc. Trebuie să fiți în permanență entuziasmați de 
dezvoltările noastre și trebuie să fiți sprijiniți activ. 
De aceea, oferta noastră merge dincolo de simpla 
vânzare a produselor. Suntem aici pentru dvs. La 
dispenserele noastre XIBU vă oferim un pachet de 
Full Service. Vă sprijinim prin aceste servicii:

• Consiliere: Ce produse vă îndeplinesc nevo-
ile cel mai bine? Consilierul dvs. personal 
de igienă are instruirea și experiența necesa-
ră pentru a vă consilia perfect.

• Determinarea necesarului:  Ce dispenser este 
potrivit unde? De câte aparate aveți nevoie? 
Aceste lucruri le stabiliți cu consilierul dvs. 
de igienă. 

• Instalarea și montarea: Instalatorii noștri ex-
perimentați vă livrează și vă montează profe-
sional și curat. 

• Instruiri: Cum se reglează corect dispenserul? 
Cum se îngrijește corect dispenserul? Con-
silierul dvs. de igienă oferă instruiri în locația 
dvs.

• Service pentru consumabile: Vă schimbăm 
consumabilele. Astfel, dispenserele dvs. sunt 
permanent disponibile. 

• Service capac dispenser: Hagleitner vă schim-
bă la nevoie capacul dispenserului.* Designul 
este important. Pentru ca dispenserul să 
strălucească mulți ani în grupul dvs. sanitar, 
vă oferim acest service special.

• Verificare tehnică anuală: Igiena trebuie să 
funcționeze. De aceea, Hagleitner verifică 
dispenserele dvs. o dată pe an. Astfel se 
asigură o funcționare fără probleme.

*Nu se aplică pentru dispenserele în variantă decor și în general pentru 
deteriorările prin vandalism.

*Hazard Analysis Critical Control Point, adică analiza riscurilor în 
punctele de control critice
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Planuri individuale 

De utilizare.

Planurile noastre de curățare, protecție a pielii și dez-
infecție se adaptează individual în funcție de necesi-
tăți. Pentru fiecare domeniu de utilizare poate fi creat 
un plan separat.

Acestea conțin fiecare produs de igienă pe care îl uti-
lizați. Modul de prezentare cu ilustrații și informațiile 
clare cu modalitățile și frecvența de utilizare fac pla-
nurile inteligibile pentru oricine.

Astfel puteți gestiona cu succes conformitatea cu 
solicitările HACCP sau Regulamentul EIP aplicabil, 
privind echipamentul individual de protecție. În do-
meniul igienei clădirilor și a lenjeriei, planurile ușu-
rează sarcinile zilnice ale personalului. Astfel obțineți 
rezultate optime.
 

 Explicate clar.
 Exemplificat prin imagini

Orientare simplă.

Toate produsele de dozare pentru igiena bucătăriei 
și a lenjeriei sunt prevăzute cu un simplu sistem de 
culori. În combinație cu racordurile adecvate, confun-
darea produselor este exclusă. Acest lucru vă oferă 
siguranță și control.

Pictogramele sunt simboluri care transmit informații 
importante prin reprezentarea grafică simplificată. Pe 
ultima pagină a catalogului găsiți o listă a pictogra-
melor, care vă va ajuta în citirea textelor de produse.

 Marcare color clară
 Nu mai există riscul de confundarea 

 produselor

 Aveți întrebări? Telefonați-ne și vă  
 vom oferi consultanță: +40 21 3032160

 Profitați în orice moment de cunoștințele  
 concentrate Hagleitner.

 Consilierul Dvs. de igienă de la Hagleitner vă  
 poate vizita în persoană. 

 Grup sanitar, bucătărie, lenjerie, igiena  
 clădirilor, dezinfectare

N
o

i 
d

e
s
p

re
 n

o
i

Inspecția: Service-ul nos-

tru pentru dumneavoastră 

– personal & individual.

Hagleitner oferă soluții individuale personalizate după 
nevoile dumneavoastră - pentru toate zonele în care 
igiena joacă un rol: în grupul sanitar, în bucătărie, la 
lenjerie, la igiena clădirilor precum și la dezinfecția 
mâinilor și a suprafețelor. Hagleitner
-  efectuează o inspecție cu analiză la dvs. în locație
-  vă consiliază cu privire la nevoile dvs. la selecția de 

produse corecte
-  vă instruiește pe dvs. și pe angajații dvs.

Inovația necesită  

educație.

Hagleitner știe: Igiena inovativă impune o educație 
corespunzătoare și o formare continuă a angaja-
ților Hagleitner. Căci: ”Învățatul este ca înotatul 
împotriva curentului: Staționarea înseamnă pași 
înapoi!“ (Erich Kästner)
De aceea, Hagleitner își școlarizează angajații în 
propria Academy. Pentru a vă transmite exact ace-
le competențe care asigură o inovație permanentă 
și beneficii optime pentru clienți. 

Căci cunoștințele există pentru a fi împărtășite, Ha-
gleitner Academy oferă și instruiri pentru parteneri, 
clienți și toți ceilalți interesați de tema igienă. Be-
neficiați și dvs. de know-how-ul nostru adunat în 
decenii! Cursurile noastre pe teme precum ”bună 
practică în igienă”, ”Housekeeping - Menaj de 
succes”, ”Îndepărtarea depunerilor de amidon”, 
”Protecția mâinilor și a pielii” și ”Managementul 
igienei în unitățile de sănătate” sunt ținute de ex-
perți certificați. 

Doriți să vă mențineți angajații la curent 
pe tema igienei? Atunci informați-vă des-
pre oferta noastră actuală de instruire pe  
http://academy.hagleitner.com

*Echipament personal de protecție
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HAGLEITNER academy
mind in progress.
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VAH
ÖGHMP

Vă simțiți bine în pielea 

Dvs.?

Hagleitner își propune acest sentiment ca și țintă.
De aceea, produsele Hagleitner pentru îngrijirea 
corpului sunt întotdeauna
• testat dermatologic,

• liberă de NTA, parabeni și siliconi,
• lipsită de substanțe care declanșează alergii,
• deosebit de bine tolerată de piele.
• fără microplastic

În plus, toate produsele noastre sunt lipsite de sub-
stanțe cancerigene.

Și parfumurile folosite sunt inofensive, deoarece ele 
corespund standardelor Asociației Internaționale a 
Parfumurilor (IFRA).

Distins. 

Simbol ecologic austriac și emblema Ecolabel a UE 
sunt mărci calitative pentru produse ecologice adap-
tate extrem de bine scopului lor de utilizare.

Emblema de calitate FSC® se orientează după criterii 
care asigură o exploatare responsabilă a pădurilor. De 
aceea fiți atenți la produsele certificate FSC®.

Nenumărate produse Hagleitner au obținut unul dintre 
aceste certificate. Aceasta subliniază încă o dată: 
Activitatea care protejează mediul și este sustenabilă 
este prioritatea maximă la Hagleitner.

Prin conceptul de „green efficiency“, Hagleitner se 
asigură de asemenea, că toate produsele chimice de 
dozaj din gama de IGIENĂ pentru bucătărie și lenjerie 
nu conțin materii prime periculoase pentru mediu și 
sănătate. 

Faptul că la Hagleitner sustenabilitatea joacă un rol 
important este indicată și de faptul că avem propria 
legătură de cale ferată la rețeaua publică, precum și 
instalația fotovoltaică de pe acoperișul producției de 
dispensere, care generează electricitatea pentru ma-
șinile de injecție. 

Certificările TÜV conform ISO 9001 și ISO 13485 
confirmă procesul de dezvoltare continuă a sistemului 
nostru de management al calității – pentru solicitările 
clienților, precum și pentru așteptările privind calitatea 
produselor și a serviciilor noastre.

Producătorii de produse cosmetice trebuie să produ-
că, conform regulamentului UE, în conformitate cu 
GMP, adică ”Bunele practici de producție”. Hagleitner, 
prin certificarea conform ISO 22716, se asigură că 
articolele cosmetice sunt produse după cele mai înal-
te standarde de igienă și calitate.

Regulamentul european privind produsele biocide 
asigură un nivel ridicat de protecție pentru mediul 
înconjurător și pentru sănătatea publică. Cu substan-
țele active utilizate de hagleitner ceva este clar: Toate 
produsele sunt inofensive. Numeroși dezinfectanți 
pentru mâini, lenjerie și suprafețe sunt listate în VAH 
și ÖGHMP*. 

Hagleitner dozează siguranță.
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greenovative

Inovație și sustenabilitate

Prin greenovative, Hagleitner înțelege responsabilita-
tea de a acționa sustenabil și inovativ în toate depar-
tamentele companiei. De aproape 50 de ani Hagleitner 
este un inovator. Scopul permanent, prioritățile prin-
cipale: Omul și mediul înconjurător – odată cu eficien-
ța economică și furnizarea celor mai multe beneficii 
pentru clienți. Astfel se obține plus-valoare pentru toți: 
Clienți, parteneri, angajați și furnizori de servicii.  
De aceea există greenovative.

Dezvoltarea sustenabilă de produse

• Concentratele puternice și sistemele de dozare 
reduc consumul de apă și căile de transport

• vacuumBAG-urile reduc deșeurile și optimizează 
reciclarea

• Omul și mediul înconjurător sunt protejate prin 
renunțarea la microplastic, NTA, EDTA și fosfați 
la toate produsele de îngrijire corporală

Politică sustenabilă de locație

• Prezență locală pe piață pentru service-ul dvs
• „Made in Austria“ pentru o calitate superioară a 

produsului și livrări conforme
• Management de clădire ecologic certificat - pen-

tru a trăi valorile sustenabile

Management sustenabil al personalului

• Persoană de contact în apropierea dvs.
• Cunoștințe de specialitate disponibile direct pen-

tru provocările dvs.
• Trăirea valorilor unui concern de familie interna-

țional

*VAH: Asociația pentru igienă aplicată. 
ÖGHMP: Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und 
Präventivmedizin

*Nitrilotriacetați

Aprobat de

Vă simțiți bine în pielea
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Sănătate & îngrijire

Dezvoltarea de soluții pentru domeniul sănătății și al 
îngrijirii reprezintă competențele centrale ale Hagleitner. 
Colaborarea de ani de zile cu unitățile de sănătate, 
spitale și cămine de îngrijire a arătat ce produse sunt 
necesare și cum poate ajuta Hagleitner în problemele 
apărute. Soluțiile satisfac standardele moderne de 
igienă, vă ușurează activitatea cotidiană datorită mo-
dului lor simplu de folosire și sporesc conformitatea. 
Colaborarea cu experți externi permite și oferirea de 
servicii de igienă extinse precum instruiri individuale 
și testări de igienă. 

Industrie & 

Instituții publice

Pentru domeniile industrial, comercial și instituții pu-
blice, Hagleitner pune la dispoziție o gamă variată de 
produse: De la sistemul cu dispensere pentru protec-
ția și igiena mâinilor și a pielii până la curățarea profe-
sională a suprafețelor, dotările personalizate pentru 
încăperile de baie sau managementul seducător al 
aromelor, totul dintr-o singură sursă. Completările 
noastre economisesc nu doar spațiu de depozitare ci 
și reduc deșeurile și fac acest lucru sortat. Prin solu-
țiile de produs eficiente și economice, suntem în 
măsură să oferim un pachet full-service.

Domeniul hotelier &  

gastronomie

Soluțiile de igienă de la Hagleitner se potrivesc perfect 
pentru utilizarea în hotelărie & gastronomie. Fie că le 
folosiți pentru grupurile sanitare, pentru bucătărie, 
pentru igiena clădirii, sau pentru lenjerie, datorită pa-
chetului nostru full-service câștigați timp prețios. Dacă 
doriți, Hagleitner poate face prezentări angajaților dvs. 
cu privire la normele HACCP, la Housekeeping - Menaj 
și la produsele noastre. Conceptul green efficiency vă 
garantează că produsele chimice de dozare nu conțin 
materii prime care să fie nocive pentru mediu sau 
pentru sănătate. Datorită conceptelor inteligente de 
igienă Hagleitner entuziasmează în egală măsură gas-
tronomi și oaspeți.

Proiectanți & arhitecți

Chiar și planificatorii și arhitecții sunt consiliați complet 
de Hagleitner. Alegeți dintr-un variat sortiment: aici 
dispensere elegante din oțel inoxidabil lustruit, acolo 
se potrivește oricărui grup sanitar, datorită celor șap-
te decoruri diferite.
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IGIENA
grupurilor sanitare 

 Prima impresie este decisivă.

Nici un sistem pentru grupurile sanitare nu este atât de 

complet și nu oferă atât de multe beneficii precum XIBU. 

Seria dispenserelor impresionează prin designul elegant în 

diferite decoruri, care se adaptează oricărei toalete. Func-

ţiile inteligente de refill și rezerve garantează un consum 

economic. Operarea cu senzor asigură o igienă maximă.

Sistemul Hagleitner senseMANAGEMENT pentru grup sa-

nitar folosește inteligența acestor XIBU dispensere pentru 

o formă cu totul nouă de management al igienei. Datele de 

consum ale fiecărui dispenser sunt furnizate independent 

de locație, în timp real și face posibilă planificarea interven-

ţiilor personalului de curăţenie și serviciu.

O mare parte din produsele noastre sunt certificate eco-

logic! Acestea atestă sustenabilitatea lor și demonstrează 

astfel importanţa pe care o acordăm protecţiei mediului 

înconjurător.  

Serviciul nostru pentru 

dumneavoastră

• Inspectarea și analiza nevoilor pentru grupul sanitar

• Ne adaptăm la nevoile dvs., vă sfătuim cum să alegeți 

corect produsul

• Instruirea privind produsele de către consilierii de ig-

ienă personali
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Cu o experiență de 10 ani în monitorizarea digitală a dispenserelor, vă 
oferim

Niciun dispenser gol 

 Cunoașteți nivelul de încărcare și acționați proactiv

Flux continuu de informații 

 informații non-stop în timp real pentru o supraveghere optimă

Utilizarea țintită a personalului 

 reducerea în funcție de necesități a timpilor pierduți cu deplasarea   
 personalului 

Transparența costurilor 

 datorită planificării logistice și a comenzilor pe măsura consumului

Date reale pentru analize exacte 

 posibilități adaptate individual de evaluare pentru grupul dvs. sanitar  
 cu informații de frecvență și stare

Creșterea conformării 

 în domeniile medicale

Mai multe informaţii? Vă rugăm să vă adresaţi consilierului de igienă.

Soluție digitalizată pentru 

dispensere

Siguranța pacienților

• Angajații noștri își dezinfectează mâinile des. Nu evaluați, știți.

• Conformare: Creșterea dovedibilă a igienei mâinilor cu 20%.

• Colectarea datelor per stație sau departament: Prevenire simplificată.

• Dețineți în orice moment imaginea de ansamblu: asupra nivelurilor de încăr-
care și a costurilor.

Controlul costurilor

• Creșterea indicatorilor: Nu evaluați, măsurați.

• Apelabil 24 h pe zi: pe mobil, laptop sau 
tabletă.

• Abordarea de tip LEAN-Management  
este ușor de implementat.

• Planificarea rundelor de curățare sau 
analize de cost? O joacă de copii.

Mulțumirea clienților

• Planificarea țintită a etapelor de control:  La 
momentul potrivit.

• Grupuri sanitare întreținute:  Acest lucru îl 
bucură în special pe clientul dvs.

• Evaluări pozitive.

Imaginați-vă că ați cunoaște întotdeauna care este nivelul de încărcare a tuturor 
dispenserelor din grupurile dumneavoastră sanitare. 

Cu Hagleitner vedeți în timp real în care zone dispenserele au fost întreținute și 
unde este necesar de reumplere.

Bine aţi venit în lumea grupului sanitar digital!
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Linia XIBU din generația următoare îmbină designul și funcționalitatea 
în grupul dvs. sanitar.

Grupul sanitar inteligent

 Niciodată gol și permanent disponibil

Economic și eficient - totul sub control

 Reglare simplă și service prin aplicația noastră inovativă XIBU

Calitate maximă

 Made in Austria

Raze mari de acțiune  

 Concept energetic sustenabil și ușor de utilizat 
 

Cu soluția sistem XIBU asigurați standardul 
de igienă din grupul dvs. sanitar

 25% mai puțin personal necesar, 30% mai multă mulțumire a clienților

Convinge-te.

Sistemul generației următoare
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    XIBU TISSUEPAPER analog white

Î × L × A       32,3 × 17 × 17 cm Cod art. 4110102350

    XIBU TISSUEPAPER analog black

Î × L × A       32,3 × 17 × 17 cm Cod art. 4110102367

  alte 5 variante de decor disponibile

Rezerve

hârtie igienică multiROLL Z4*

425 foi/rolă Cod art. 4110801400

4-straturi, alb deschis, lipite, 32 role/carton, em-
bosare microformă cu sigiliu de calitate a hârtiei. 
Pentru exigențe ridicate.

hârtie igienică multiROLL V3*

560 foi/rolă Cod art. 4110801300

3-straturi, alb deschis, lipite, 32 role/carton,  
embosare microformă cu sigiliu de calitate a hârti-
ei. Pentru exigențe ridicate.

hârtie igienică multiROLL B2*

850 foi/rolă Cod art. 4110801500

2-straturi, alb deschis, lipite, cu motiv albastru, 32 
role/carton, micro-embosare cu sigiliu de calitate 
a hârtiei.

hârtie igienică multiROLL W2*

950 foi/rolă Cod art. 4110800900

2-straturi, alb pur, rotunjită, 42 role/carton, embo-
sare punctiformă.

Opțiune decoruri pentru XIBU TISSUEPAPER

steel Cod art. XXXXXXXX53

tech w Cod art. XXXXXXXX68

carbon Cod art. XXXXXXXX57

tech Cod art. XXXXXXXX59

wood Cod art. XXXXXXXX60

Opţiuni

IGIENA grupurilor sanitare
 XIBU  DISPENSER PENTRU HÂRTIE IGIENICĂ.

XIBU TISSUEPAPER

   dispenser pentru hârtie igienică
   sistem de alimentare pentru două role
   a doua rolă cade automat
   alimentarea corespunde la 8 role de hârtie igienică obișnuită
   cu frână de derulare pentru consum economicos
   se închide, protejat antiefracţie

21

* Compatibile și cu dispenserul LUNA toilettPAPIER.
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    XIBU touchTOWEL white

Î × L × A      43,2 × 33,1 × 22,8 cm Cod art. 4110201250

    XIBU touchTOWEL black

Î × L × A      43,2 × 33,1 × 22,8 cm Cod art. 4110203767

  dispenser mecanic pentru hârtie prosop
  interval de timp reglabil pentru dozarea porţiei următoare
  indicarea nivelului rezervei de hârtie
  alte 5 variante de decor disponibile

XIBU TOWEL

  dispenser pentru hârtie prosop
  sistem de alimentare pentru două role
  schimbare automată pe cea de-a doua rolă de rezervă
  debitare automată a hârtiei, la lungime optimă, presetată
  se închide, protejat antiefracţie

Opțiune decoruri

pentru: XIBU TOWEL hybrid steel Cod art. XXXXXXXX53

XIBU touchTOWEL tech w Cod art. XXXXXXXX68

carbon Cod art. XXXXXXXX57

tech Cod art. XXXXXXXX59

wood Cod art. XXXXXXXX60

Opţiuni

Rezerve

prosop mâini multiROLL X Premium

90 metri/rolă Cod art. 4110901400

Calitate premium, 1-strat, de culoare albă, fabri-
cată prin metoda AIRLAID, 5 role/carton, embo-
sare microformă.

prosop mâini multiROLL X2

160 metri/rolă Cod art. 4110900900

2-straturi, alb, lipite, 5 role/carton, embosare 
microformă cu sigiliu de calitate a hârtiei.

prosop mâini multiROLL XB2

145 metri/rolă Cod art. 4110901000

2-straturi, albastru, lipite și rezistente la rupere,  
5 role/carton, embosare microformă cu sigiliul de 
calitate a hârtiei, certificat ISEGA.

prosop mâini multiROLL X1

205 metri/rolă Cod art. 4110901100

1-strat, alb, 5 role/carton, embosare microformă 
cu sigiliu de calitate a hârtiei.

21

IGIENA grupurilor sanitare 
 XIBU DISPENSER PENTRU HÂRTIE PROSOP.

3
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    XIBU TOWEL hybrid white

Î × L × A       42,1 x 33,3 x 22,9 cm Cod art. 4110203950

    XIBU TOWEL hybrid black

Î × L × A       42,1 x 33,3 x 22,9 cm Cod art. 4110203967

  dispenser cu senzor sau mecanic pentru hârtie prosop
  transmite datele de funcționare la aplicația XIBU
  consum regulat de hârtie
   alte 5 variante de decor disponibile
  alimentare electrică prin energyBOX

1

2

Baterie complet configurată pentru distribuitor XIBU 
TOWEL hybrid. Energie până la 40.000 de activității 
cu distribuitor.

energyBOX L

Î × L × A      72 x 45 x 340 mm  Cod art. 4111208100

1 2 2

4

1

3

ţ

B t
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Î×L
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septDES FOAMSOAP

6 × 600 ml Cod art. 4110709603

Dezinfectant pentru mâinilor. Veți găsi descrierea 
exactă a produsului la pagina 103. (** și ***)

    XIBU touchFOAM white

Î × L × A     30 × 13,3 × 11,9 cm Cod art. 4110201450

    XIBU touchFOAM black

Î × L × A     30 × 13,3 × 11,9 cm Cod art. 4110203567

   dispenser mecanic pentru săpun spumă
    indicare optică a conţinutului
  alte 5 variante de decor disponibile

    XIBU senseFOAM white

Î × L × A     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Cod art. 4110201050

    XIBU senseFOAM black

Î × L × A     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Cod art. 4110203467

   dispenser hârtie prosop cu senzor
   indicator LED pentru nivelul de umplere
   alte 5 variante de decor disponibile
 funcţionează cu baterii sau alimentare rețea electrică

XIBU FOAM

 dispenser pentru săpun spumă
 rezervor adiţional integrat
 porționare reglabilă
 se închide, protejat antiefracţie

foamSOAP PREMIUM*

6 × 600 g Cod art. 4110705403

Săpun de mâini luxurios, foarte nutritiv. Adecvat 
în special pentru piele sensibilă și uscată. Curăță 
excelent și oferă o senzație deosebit de catifelată 
a pielii. Aromă vitalizantă de frunze de portocal

foamSOAP PURE*

6 × 600 g Cod art. 4110708003

Săpun de mâini foarte nutritiv, de calitate superi-
oară fără parfum și coloranți. Adecvat în mod ideal 
pentru bucătăriile din domeniul hotelier & gastro-
nomic cât și pentru industria alimentară. Săpun de-
osebit de blând pentru piele sensibilă și uscată. A 
Capacitate de curățare excelentă.

Rezerve

foamSOAP*

6 × 600 g Cod art. 4110701503

Săpun lichid spumos pentru mâini, de calitate supe-
rioară. Face o spumă moale. Indicat mâinilor uscate 
și sensibile. Mâinile devin moi, catifelate. Miros plăcut 
de fructe exotice. 

septDES FOAM

6 × 600 ml Cod art. 4110708703

septDES FOAM

50 ml Cod art. 4120102209

Dezinfectant pentru mâinilor. Veți găsi descrierea 
exactă a produsului la pagina 102. (** și ***)

IGIENA grupurilor sanitare 
 XIBU DISPENSER PENTRU SĂPUN SPUMĂ.

* Compatibile și cu dispenserul LUNA foamSOAP.
** Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna  

eticheta produsului.
*** O prezentare generală a produselor de dezinfecţie găsiți la paginile 94.

Opţiuni

   Dispenserul are nevoie de 2 pachete

baterii sistem tip C

2 bucăți/pachet Cod art. 4111201200

Opțiune decoruri

pentru: XIBU senseFOAM steel Cod art. XXXXXXXX53

XIBU touchFOAM tech w Cod art. XXXXXXXX68

carbon Cod art. XXXXXXXX57

tech Cod art. XXXXXXXX59

wood Cod art. XXXXXXXX60

g
ru

p
u

ri
lo

r 
s
a

n
it

a
re

powerPACK ex Cod art. 4111202400

powerpackADAPTER foam

Cod art. 4111206800

powerPACK in Cod art. 4111203100
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clemă fixare albastră

Cod art. 4111200800

Clemă pentru fixarea XIBU sense/touchFOAM 
(1 bucată) la cărucioarele de curăţenie.

XIBU CROWN Cod art. 4111206367

XIBU CROWN Table Cod art. 4111206450

XIBU disinfectTABLE

Î × L × A     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Cod art. 4110600450

   suport cu picior scurt pentru dispenserul XIBU 
senseFOAM

   cu tavă de scurgere integrată
   ideal pentru recepții hotel, ghișee bancare, 

spitale, etc.

XIBU disinfectFLOOR

Î × L × A     89,5 × 39,5 × 38,5 cm Cod art. 4110601050

   suport stand pentru dispenserul XIBU 
senseFOAM pentru pozitionarea pe podea

   pentru instalarea mobilă a dozatoarelor de 
spumă

  ideal în combinație cu produsul de reumplere
  septDES FOAM 

XIBU LABEL foamSOAP

Cod art. 4111205700

XIBU LABEL foamSOAP PREMIUM

Cod art. 4111205600

XIBU LABEL foamSOAP PURE

Cod art. 4111205500

XIBU LABEL septDES FOAM

Cod art. 4111205800

XIBU LABEL septDES FOAMSOAP

Cod art. 4111206600

Alte opţiuni

21
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IGIENA grupurilor sanitare 
 XIBU  DISPENSER ODORIZANT.

Opțiune decoruri zu XIBU senseFRESHAIR 

steel Cod art. XXXXXXXX53

tech w Cod art. XXXXXXXX68

carbon Cod art. XXXXXXXX57

tech Cod art. XXXXXXXX59

wood Cod art. XXXXXXXX60

Rezerve

XIBU senseFRESHAIR white

Î × L × A     21,9 × 13,5 × 9,2 cm Cod art. 4110201350

XIBU senseFRESHAIR black

Î × L × A     21,9 × 13,5 × 9,2 cm Cod art. 4110203867

   odorizant high-tech, cu senzori
   multiple opţiuni de programare individuală
   dozare parfum la interval de timp și/sau mișcare
   rezervă de parfum ecologic, fără gaz propulsor
  funcţionează cu baterii sau alimentare rețea electrică
  alte 5 variante de decor disponibile
  se închide, protejat antiefracţie
   indicator LED pentru nivelul de umplere

baterii sistem tip D

2 bucăți/pachet Cod art. 4111201300

XIBU senseFRESHAIR mobile white

Î × L × A  22,3 × 12,2 × 8,8 cm Cod art. 4111202361

XIBU senseFRESHAIR mobile black

Î × L × A  22,3 × 12,2 × 8,8 cm Cod art. 4111202362

Dispenserul XIBU senseFRES- 
HAIR este un aparat inovativ 
pentru parfumarea încăperilor. 
Un suport face flexibilă așezarea 
aparatului oriunde în cameră.

* Compatibile și cu dispenserul LUNA airFRESH.

Opţiuni

powerPACK ex Cod art. 4111202400

powerPACK in Cod art. 4111203100

   Dispenserul are nevoie de 1 pachet

Alte opţiuni
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airFRESH GREEN*

8 × 290 ml Cod art. 4110700306

Parfum de primăvară – floral delicat, revigorant.

airFRESH NEW YELLOW*

8 × 290 ml Cod art. 4110710206

Parfum de vară – proaspăt și ușor - cu note odo-
rizante de lavandă și fructe citrice.

airFRESH RED*

8 × 290 ml Cod art. 4110700506

Parfum de toamnă – aromă de fructe coapte.

airFRESH BLUE*

8 × 290 ml Cod art. 4110700606

Parfum de iarnă – prospețime limpede, apă 
pură.

airFRESH SPICE*

8 × 290 ml Cod art. 4110704106

Parfum relaxant și liniștitor, compus din notele 
specifice unei grădini de plante aromatice.

airFRESH greenTEA*

8 × 290 ml Cod art. 4110708306

Parfum proaspat, floral. Oferă un sentiment de 
ordine și curățenie. Notele delicate de flori oferă 
senzație de bunăstare și relaxare.

airFRESH whiteMUSK*

8 × 290 ml Cod art. 4110708206

Aromă caldă, nobilă, ce transmite senzualitate și 
confort. Un parfum blând pentru relaxare totală.

airFRESH WELLNESS*

8 × 290 ml Cod art. 4110709906

Un amestec ideal mix, Conține 4 parfumuri de 
calitate superioară: SPICE, greenTEA, white-
MUSK și zenGARDEN.

airFRESH fourSEASONS*

8 × 290 ml Cod art. 4110700706

Un potpourri de parfumuri de cameră de calita-
te superioară airFRESH GREEN, NEW YELLOW, 
RED și BLUE.

airFRESH zenGARDEN*

8 × 290 ml Cod art. 4110709806

Parfum plăcut cu cedru, rose și bergamot din 
Himalaya. O aromă autonomă, care vă invită la 
relaxare.

powerpackADAPTER freshair

Cod art. 4111206700

g
ru

p
u

ri
lo

r 
s
a

n
it

a
re

IGIENA grupurilor sanitare 
 XIBU  COȘ DE GUNOI.

XIBU PAPERBOX 

  Coș de gunoi
 Volum 45 l
  Spațiu de depozitare integrat pentru o rolă de saci de gunoi
   Pentru montarea pe perete sau poziţionarea pe podea

    XIBU sensePAPERBOX white

Î × L × A      70 × 34 × 23,7 cm Cod art. 4110201761

    XIBU sensePAPERBOX black

Î × L × A      70 × 34 × 23,7 cm Cod art. 4110201762

  carcasă compactă din plastic rezistentă la șoc
   fantă de inserţie mascată
  indicator LED pentru nivelul de umplere
  funcţionează cu baterii sau alimentare rețea electrică

    XIBU touchPAPERBOX white

Î × L × A    70 × 34 × 23,7 cm Cod art. 4110201661

    XIBU touchPAPERBOX black

Î × L × A    70 × 34 × 23,7 cm Cod art. 4110201662

  carcasă compactă din plastic rezistentă la șoc
   fantă de inserţie mascată

Rezerve

Sac gunoi XIBU 45 l

6 × 25 bucăți Cod art. 4111101000

Sac de gunoi cu cordon practic și capacitate de 
45 l pentru XIBU inox/sense/touchPAPERBOX.

baterii sistem tip D

2 bucăți/pachet Cod art. 4111201300

Opţiuni

    sunt necesare 3 pachete

powerPACK ex Cod art. 4111202400

powerPACK in Cod art. 4111203100

Opțiune sense

Tehnologia sense lipește sacul de gunoi pe peretele interior al 
XIBU inox/sensePAPERBOX și astfel se optimizează volumul util 
al coșului. Astfel, în coșul XIBU inox/sensePAPERBOX va încăpea  
cu 40% mai multă hârtie.

21

1

2

white black
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+40%
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IGIENA grupurilor sanitare 
 XIBU DISPENSER DEZINFECTANT MÂINI.

XIBU DISINFECT

  dispenser, cu senzor, pentru soluţie dezinfectantă
   Indicator cu LED pentru nivelul de umplere
 rezervor adițional integrat
 porționare reglabilă
  funcţionează cu baterii sau conectare rețea electrică
  circuit etanș al lichidului dezinfectant
  se închide, protejat antiefracţie

    XIBU senseDISINFECT

Î × L × A     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Cod art. 4110600250

baterii sistem tip C

2 bucăți/pachet Cod art. 4111201200

Opţiuni

    sunt necesare 2 pachete

Rezerve XIBU disinfectWALL

Î × L × A     19,6 × 10,8 × 12,3 cm Cod art. 4110600550

  tavă de scurgere care se atașează la dispense-
rul XIBU senseDISINFECT
pentru montaj pe perete
protejează podeaua de soluția dezinfectantă

XIBU disinfectTABLE

Î × L × A     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Cod art. 4110600450

   suport cu picior scurt pentru dispenserul XIBU 
senseDISINFECT

   cu tavă de scurgere

XIBU disinfectFLOOR

Î × L × A     130 × 39,5 × 38,5 cm Cod art. 4110601050

 suport stand pentru dispenserul XIBU sense 
 DISINFECT, poziționare pe podea

ideal pentru instalarea unui dispenser mobil 
pentru dezinfectant la intrări în restaurante, 
hoteluri, spitale, bănci, etc.

septLIQUID SENSITIVE*

6 × 700 ml Cod art. 4110705804

septLIQUID SENSITIVE*

20 × 150 ml Cod art. 4120101012

Dezinfectant pentru mâini. Veți găsi descrierea 
exactă a produsului la pagina 102. 

septLIQUID PLUS*

6 × 700 ml Cod art. 4110704603

Dezinfectant pentru mâini. Veți găsi descrierea 
exactă a produsului la pagina 102.

Alte opţiuni
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powerPACK ex Cod art. 4111202400

powerPACK in Cod art. 4111203100

powerpackADAPTER foam

Cod art. 4111206800

XIBU CROWN Table

Cod art. 4111206450

XIBU CROWN DISINFECT

Cod art. 4111206350

XIBU LABEL septLIQUID PLUS

Cod art. 4111206000

XIBU LABEL septLIQUID SENSITIVE

Cod art. 4111206100

Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului.
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wcDISINFECT*

6 × 300 ml Cod art. 4110707901

wcDISINFECT*

50 ml Cod art. 4120102109

Dezinfectant pentru suprafețe. Veți găsi descrie-
rea exactă a produsului la pagina 106.  

    XIBU senseSEATCLEANER white

Î × L × A    23 × 12,8 × 10,7 cm Cod art. 4110101450

    XIBU senseSEATCLEANER black

Î × L × A    23 × 12,8 × 10,7 cm Cod art. 4110101467

   dispenser cu senzor pentru dezinfectarea și curățarea cu 
spumă a colacelor WC

   indicator LED pentru nivelul de umplere
 funcţionează cu baterii sau alimentare rețea electrică

    XIBU touchSEATCLEANER white

Î × L × A    25 × 12,8 × 10,7 cm         Cod art. 4110101550

    XIBU touchSEATCLEANER black

Î × L × A    25 × 12,8 × 10,7 cm         Cod art. 4110101567

   dispenser mecanic pentru dezinfectarea și curățarea cu 
spumă a colacelor WC 

   indicare optică a conţinutului 

XIBU SEATCLEANER 

 pentru dezinfectarea și curățarea cu spumă a  
 capacelor de toaletă 

  rezervor adiţional integrat 
  porționare reglabilă 
 se închide, protejat antiefracţie

Rezerve

XIBU LABEL wcDISINFECT

Cod art. 4111205900

Opțiune powerPACK

powerPACK in Cod art. 4111203100

Opţiuni

systemBATTERIEN AA-Typ

4 bucăți/pachet Cod art. 4111204300

XIBU CROWN Cod art. 4111206367

   Dispenserul are nevoie de 1 pachet

IGIENA grupurilor sanitare 
 XIBU DISPENSER DEZINFECTANT PENTRU TOALETĂ.

21

powerPACK ex Cod art. 4111202400

* Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta  
 produsului.

Alte opţiuni
1

2

XIBU DISINFEC 2
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IGIENA grupurilor sanitare 
 XIBU DISPENSER DE SPUMĂ PENTRU UMEZIREA HĂRTIEI IGIENICE.

Opțiune decoruri pentru XIBU senseMOISTCARE

steel Cod art. XXXXXXXX53

tech w Cod art. XXXXXXXX68

carbon Cod art. XXXXXXXX57

tech Cod art. XXXXXXXX59

wood Cod art. XXXXXXXX60

careMOUSSE

6 × 300 ml Cod art. 4110708501

careMOUSSE

50 ml Cod art. 4120102009

Alternativă ecologică la hârtia igienică umedă. Spu-
mă de curățat pentru umezirea hârtiei igienice us-
cate. Extrem de hidratantă datorită extractului de 
Aloe Vera. Lasă în urmă o senzație de curat pe pie-
le. Testat dermatologic. Disponibil și ca recipient 
cu pompiță pentru folosirea în călătorie.

Rezerve

systemBATTERIEN AA-Typ

4 bucăți/pachet Cod art. 4111204300

Opţiuni

   Dispenserul are nevoie de 1 pachet

XIBU senseMOISTCARE white

Î × L × A    23 × 12,8 × 10,7 cm Cod art. 4110101650

XIBU senseMOISTCARE black

Î × L × A    23 × 12,8 × 10,7 cm Cod art. 4110102167

  Dispenser de spumă, cu senzor, pentru  
 umezirea hărtiei igienice
   indicator LED pentru nivelul de umplere
   rezervor adiţional integrat 
  porționare reglabilă
  funcţionează cu baterii sau alimentare rețea electrică
   se închide, protejat antiefracţie

powerPACK ex  Cod art. 4111202400

powerPACK in Cod art. 4111203100

Alte opţiuni
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XIBU CROWN  Cod art. 4111206367

XIBU LABEL careMOUSSE

Cod art. 4111206200
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OPŢIUNE DECORURI

c
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careMOUSSE
for toilet paper moistening 

+ carbon

+ steel

+ tech w

+ wood

+ tech
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XIBU MULTIFOLD white

Î × L × A    39,5 × 33,6 × 14,8 cm Cod art. 4110201550

   dispenser pentru hârtie prosop pliată
   dispenser cu carcasă compactă
   pentru șervetele pliate de dimensiuni și calităţi diferite
   partea interioară ușor reglabilă
   alimentare ușoară
   economic
   fereastră pentru vizualizare conţinut
   se închide, protejat antiefracţie

Rezerve

Cartemani V H3*

2.880 bucăți/carton Cod art. 4111001500

3-straturi, pentru exigenţe ridicate, 100% celuloză, 
alb strălucitor, cu pliu în V, format 21 x 24 cm,  
x = 116 mm.

Cartemani V H2*

2.304 bucăți/carton Cod art. 4111001100

2-straturi, pentru exigenţe ridicate, 100% celuloză, 
alb strălucitor, cu pliu în V, format 21 x 24 cm,  
x = 116 mm.

Cartemani C H2*

2.880 bucăți/carton Cod art. 4111002000

2-straturi, pentru exigenţe ridicate, 100% celuloză, 
alb strălucitor, cu pliu în C, format 23 x 33 cm,  
x = 95 mm.

Cartemani Z W2*

3.000 bucăți/carton Cod art. 4111000400

2-straturi, 100% celuloză, alb, cu pliu în Z,  
format 24 x 23,5 cm, x = 80 mm.

Cartemani V N1*

5.000 bucăți/carton Cod art. 4111002200

1-strat, natur, cu pliu în V, format 25 x 21 cm,
x = 106 mm.

Cartemani Z B1*

3.000 bucăți/carton Cod art. 4111002300

1-strat, reciclare albastru, cu pliu în Z, format 
24,5 x 24 cm, x = 82 mm.

XIBU sanitaryBAG white

Î × L × A    10,9 × 13,7 × 6,6 cm Cod art. 4110101350

XIBU sanitaryBAG black

Î × L × A    10,9 × 13,7 × 6,6 cm Cod art. 4110101367

   dispenser de pungi igiena intimă femei, destinat toaletei
   acționare confortabilă cu o singură mână
   preluare optimizată a unei singure pungi

XIBU TISSUEFOLD white

Î × L × A    33 × 17,7 × 18,4 cm Cod art. 4110102050

XIBU TISSUEFOLD black

Î × L × A    33 × 17,7 × 18,4 cm Cod art. 4110102067

  Dispenser de hârtie igienică pliată
  Carcasă dispenser compactă
  Porționare a câte unei foi de hârtie
  Fereastră pentru controlul nivelului
  se închide, protejat antiefracţie

* Compatibile și cu dispenserul LUNA multiFOLD.

Pungă igienică pentru dame*

60 bucăți/pachet Cod art. 4111100100

Pungă igienică pentru dame pentru eliminarea
reziduurilor igienice lunare. 20 pachete/carton

onePIECE toilettPAPIER W2

5.600 bucăți/carton Cod art. 4110801700

Hârtie igienică pliată din 2 straturi în formă de V 
pentru dispenserul XIBU TISSUEFOLD white.

onePIECE toilettPAPIER V3

4.992 bucăți/carton Cod art. 4110801800

Hârtie igienică pliată din 3 straturi în formă de V 
pentru dispenserul XIBU TISSUEFOLD white.

* Compatibile și cu dispenserul LUNA hygieneBEUTEL.

IGIENA grupurilor sanitare 
  XIBU  DISPENSER.

Rezerve

Rezerve
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XIBU senseTAP

  robineţi cu senzor
  îndeplinește recomandările de igienă în conformitate cu 

HACCP
  până la 75% economie de apă și energie
  max. 4 l/min. debit de apă
  limpezire igienică programabilă a chiuvetei
  oprire de siguranță după aprox. 1 min.
  construcţie robustă din metal

Rece (C)

Cald  

decentralizat 

(L)

Cald  

central (H)

Cod art. Cod art. Cod art.

SMART chrom

1-baterie
2-sursă electrică

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom

1-baterie
2-sursă electrică

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom

1-baterie
2-sursă electrică

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom

1-baterie
2-sursă electrică

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt

1-baterie
2-sursă electrică

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox

1-baterie
2-sursă electrică

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

*  Cu pipă rotativă, adecvată în special pentru domeniu  
medical cât și pentru bucătăriile mari.

**  Cu pipă rotativă, adecvată în special pentru domeniu  
gastronomic.

Gama XIBU senseTAP a companiei Hagleitner oferă  ba-

terii pentru chiuvetă, cu senzor, pentru toate cerințele din 

domeniile hotelier, gastronomic și al sănătate.

Bateriile robuste, realizate integral din metal, surprind prin 

consumul economic de apă și energie.

IGIENA grupurilor sanitare 
XIBU senseTAP.

telecomandă

 Cod art. 4130200600

   telecomandă cu infraroșu pentru setarea 
ciclurilor de limpezire igienică a chiuvetei

   afișaj text
   utilizare facilă

systemBATTERIEN AA-Typ

4 bucăți/pachet Cod art. 4111204300

  Telecomanda necesită 2 bucăți
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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

Opțiune powerPACK

Dispenserele cu senzor pot fi alimentate cu energie electrică 
direct de la reţea. Alternativ, alimentarea poate fi asigurată de 
baterii.

powerPACK ex  

Cod art. 4111202400

   alimentator extern pentru conectarea la reţea
   lungime cablu: 150 cm

powerPACK in 

Cod art. 4111203100

   alimentator sub tencuială, pentru conectarea la reţea
   pentru instalarea în perete în doză de 6,8 cm 

(dimensiunea minimă)

senseMANAGEMENT BASE

Î × L × A     31,5 × 17 × 5,6 cm Cod art. 4131400100

Unitate de bază pentru colectarea și trimiterea datelor de la 
până la 50 de dispensere individuale.

IGIENA grupurilor sanitare 
DESCRIEREA OPȚIUNILOR.

Hagleitner senseMANAGEMENT

Pentru punerea optimă în aplicare a Hagleitner 
senseMANAGEMENT sunt necesare, pe lângă dis-
penserele compatibile cu senseMANAGEMENT, și 
următoarele componente suplimentare:

XIBU LABEL

Etichetă din carton pentru XIBU CROWN.

Opţiuni decoruri

Opțiune CROWN

Dispenserele XIBU se potrivesc perfect, ca un 
cameleon, în orice mediu. Alegeţi echipamentul 
perfect pentru grupul sanitar al dumneavoastră 
din trei decoruri deschise la culoare și patru în-
chise la culoare. În funcţie de opţiune, schimbaţi 
ultimele două numere ale codului. (Prezentare 
generală: A se vedea pagina: 29) 

steel Piesă centrală: albă Cod art. XXXXXXXX53

tech w Piesă centrală: albă Cod art. XXXXXXXX68

carbon Piesă centrală: neagră Cod art. XXXXXXXX57

tech Piesă centrală: neagră Cod art. XXXXXXXX59

wood Piesă centrală: neagră Cod art. XXXXXXXX60

powerPACK extension 

Cod art. 4111206500

  Cablu de 1,5 m pentru prelungirea cablului
   powerPACK in și powerPACK ex
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XIBU senseCOUNTER white

Î × L × A     16 × 4,8 × 2 cm Cod art. 4131301400

XIBU senseCOUNTER black

Î × L × A     16 × 4,8 × 2 cm Cod art. 4131301500

Senzor de detectare a accesului, pentru a determina cât de 
des este frecventată o încăpere.

XIBU CROWN

Cod art. 4111206367

XIBU CROWN TABLE

Cod art. 4111206450

Cu XIBU CROWN – suportul de etichetă de dea-
supra dispenserului – se poate citi dintr-o privire 
ce produs se găsește în interiorul dispenserului. 
Acesta se poate monta direct pe dispenser (XIBU 
CROWN), sau pe suportul pentru piciorul de montaj 
(XIBU CROWN Table). Pentru acest suport stau la 
dispoziţie opt etichete diferite (XIBU LABEL). Pen-
tru a asigura un înalt grad de securitate în domeniul 
dezinfectării, pe etichetele acestor produse este 
evidenţiat și timpul de acţiune recomandat.
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LUNA 2.0 showerMAID white

Î × L × A     23 × 7,8 × 10 cm Cod art. 4110400550

LUNA 2.0 showerMAID steel

Î × L × A     23 × 7,8 × 10 cm Cod art. 4110400553

  dispenser frumos pentru camere de hotel
  deservire comodă cu o singură mână
  fără risipă – datorită dozării porționate
   ideal pentru montaj în cabina de duș sau la chiuvetă
  Indicatorul nivelului de umplere crește eficiența 
   sistem antiefracţie
   este posibilă branduirea și personalizarea

showerMAID hair&BODY fresh

24 × 215 ml Cod art. 4110709436

Gel de duș de calitate superioară pentru piele și 
păr – cu parfum energizant. Lasă în urmă o sen-
zație răcoritoare și revigorantă.

showerMAID hair&BODY asia

24 × 215 ml Cod art. 4110709136

Cremă de duș pentru piele și păr. Amestecul de 
parfumuri asiatice conține ginseng și mirt, cu 
efect relaxant. Iar formula de îngrijire vă răsfață cu 
hidratare. Pentru piele deosebit de fină, moale și 
netedă.

showerMAID hair&BODY

lemongrass sensitive

24 × 215 ml Cod art. 4110709336

Gel de duș extra delicat pentru piele și păr. Sub-
stanțe de îngrijire fine curăță cu grijă și generea-
ză o stare de bine. Pielea este relaxată și suplă la 
atingere. Parfumul de lămâie proaspătă are efect 
revitalizant.

showerMAID handSOAP rose

24 × 215 ml Cod art. 4110709536

Săpun lichid de calitate superioară pentru mâini. 
Are miros plăcut de trandafir și magnolie. Ingre-
diente alese curăță cu delicatețe și vă hidratează 
pielea.

Rezerve

LUNA 2.0
Să ne aranjăm.

Ce elegant arată ea, seria LUNA 2.0 – cu 

liniile ei clare, fine. Atemporal se integrează 

rezervorul de gel de duș și lichid igienic în 

orice baie, în orice zonă de wellness. Și cât 

de ușor de manevrat sunt toate acestea! 

Efortul zilnic de completare este redus la 

minimum. Angajații dumneavoastră vă vor 

mulțumi. Și mai ales oaspeții dumneavoas-

tră Căci ei trebuie să se simtă bine. De 

aceea, noi folosim cele mai bune ingredi-

ente.

IGIENA grupurilor sanitare 
 LUNA 2.0.

showerMAID hand&bodyLOTION

white pearl

24 × 215 ml Cod art. 4110709236

Loțiune de răsfăț pentru corp și mâini. Extractele 
de îngrijire nobile, cum ar fi untul de shea, uleiul 
de trandafir și lavandă, asigură o hidratare intensă. 
Lotiunea se absoarbe rapid, lăsând o senzație de 
piele moale și suplețe.

Rezultat de wellness pentru oaspeții Dvs.:
  ingrediente prețioase, alese cu grijă 
  sistem complet de îngrijire: de la săpun de mâini, gel de 

 păr și corp până la loțiune de corp
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Opțiune de personalizare

O modalitate excelentă de a face publicitate locaţiei dumnea-
voastră. Faceţi uz de posibilitatea de a imprima logo-ul com-
paniei pe inelul de fixare a dispenserului LUNA 2.0 showerMAID. 
Astfel, se conectează brand-ul gazdei cu designul elegant și 
calitatea superioară a sistemului LUNA 2.0.

LUNA 2.0 showerMAID white

holder marked

Cod art. 4111201850

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder marked

Cod art. 4111201853

Suport de perete pentru dispenserele LUNA 2.0 
showerMAID, inclusiv brandingul de logo. Cea 
mai bună publicitate pentru afacerea dvs. Pen-
tru implementare, vizitaţi webshop-ul nostru la 
 www. hagleitner.com sau adresaţi-vă consultan-
ţilor.

LUNA 2.0 showerMAID white

holder blank

 Cod art. 4111201650

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder blank

Cod art. 4111201753

Suport pentru montajul pe perete al dispenserului 
LUNA 2.0  showerMAID.

Opțiuni
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hârtie igienică multiROLL Z4*

425 foi/rolă Cod art. 4110801400

4-straturi, alb pur, lipite, 32 role/carton, embosare 
microformă cu sigiliu de calitate a hârtiei. Pentru 
exigențe ridicate.

hârtie igienică multiROLL V3*

560 foi/rolă Cod art. 4110801300

3-straturi, alb pur, lipite, 32 role/carton, embosare 
microformă cu sigiliu de calitate a hârtiei. Pentru 
exigențe ridicate.

LUNA 2.0 paperBOY white

Î × L × A     24 × 14 × 17 cm Cod art. 4110400450

LUNA 2.0 paperBOY steel

Î × L × A     24 × 14 × 17 cm Cod art. 4110400453

   dispenser hârtie igienică pentru orice cameră de oaspeți
   un design unic Hagleitner combinat cu avantajele pe care le 

oferă hârtia igienică multiROLL
   dispenserul nu e niciodata gol
   economicos
   sistem antiefracţie
   reduce volumul pentru depozitarea hârtiei igienice

LUNA 2.0 wasteBOX S white

Î × L × A     26 × 22 × 24 cm Cod art. 4110400850

   coș de gunoi, din material plastic (PP), rezistent la șoc
   dimensiune ideală pentru baie și cameră de hotel
   manipulare confortabilă datorită găleţii interioare detașabile 

și a mecanismului stabil de deschidere cu piciorul
   igienă maximă datorită închiderii automate a capacului
   piciorușele din cauciuc antiderapant conferă stabilitatea 

necesară.

LUNA 2.0 multiBOX white

Î × L × A     15 × 26 × 6 cm Cod art. 4110500250

LUNA 2.0 multiBOX steel

Î × L × A     15 × 26 × 6 cm Cod art. 4110500253

   dispenser destinat păstrării și servirii economice de șerve-
ţele cosmetice soft, cât și a mănușilor de unică folosinţă

   practic și eficient
   se poate monta și pe perete
   se închide, protejat antiefracţie

LUNA 2.0 sanitaryBAG white

Î × L × A     10,9 × 13,7 × 6,6 cm Cod art. 4110400950

   dispenser de pungi igienice pentru dame pentru toaletele 
din camerele de hotel

   acționare confortabilă cu o singură mână
   preluare optimizată a unei singure pungi

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve
șerveţele cosmetice soft

40 × 100 bucăți Cod art. 4111101400

Șervețele cosmetice în 2 -straturi, albe, pufoase, 
de calitate. Ideale pentru buna întreținere a bă-
ilor și camerelor de oaspeți. Certificat cu sigiliul 
FSC® de calitate al hârtiei.

saci plastic S 12 l

10 × 50 bucăți à 12 l Cod art. 4120302000

36 × 45 cm, alb, rezistent la rupere

mănuși de unică folosinţă

25 × 250 bucăți Cod art. 4111100800

Mănuși de unică folosinţă din polietilenă în mă-
rime unică, pentru utilizare fără probleme. In-
dicate pentru protecţia împotriva murdăriei și 
a mirosurilor neplăcute, la manipularea cu ulei, 
combustibil, luare probe, resp. împotriva con-
tactului cu anumite produse, în diferite activităţi.

* Compatibile și cu dispenserul de hârtie igienică LUNA

*  Compatibile și cu dispenserul LUNA hygieneBEUTEL

Pungă igienică pentru dame*

60 bucăți/pachet Cod art. 4111100100

Pungă igienică pentru dame pentru eliminarea
reziduurilor igienice lunare. 20 pachete/carton
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IGIENA grupurilor sanitare 
 Planul de protecție a pielii

Expertul Hagleitner va lucra împreună cu dvs. și creați un plan 
de protecție a pielii pentru afacerea dvs.. Acesta definește pro-
dusele utilizate și modul în care acestea urmează a fi  
utilizate. Recipientele utilizate în sistemul XIBU XL senseFLUID 
respectă regulile echipamentului de protecție personală (PPE).

Protecția pielii și igiena mâinilor previne bolile profesionale ale 
pielii și astfel ajută la reducerea costurilor. Contactați  
consultantul de igienă pentru planul individual de protecție a 
pielii.

XIBU XL
 Protecția pielii și a  

 mâinilor în ateliere și  

 industrie.

Găleata cu pastă  de  spălare  a  mâinilor  
este  istorie. Cu XIBU XL senseFLUID  se 
efectuază o distribuire fără contact a pro-
tecției pielii, a curățării pielii, a produselor 
de îngrijire a pielii sau a dezinfectanților. 
Pentru fiecare tip de murdărie oferim un 
săpun abraziv de înaltă calitate: fără micro-
plastic, cu granule porumb. O suită de mai 
multe dozatoare este nu numai practică,  
de asemenea, o adevărată atracție!

Serviciul nostru pentru 

dvs.

• Inspecția și evaluarea la locul de muncă

• Adaptare la nevoile dvs., vă sfătuim 

cum să alegeți corect produsul

• Creăm planul individual de protecție a 

pielii

• Instruim angajații pentru utilizarea 

corectă a produselor de protecție a 

pielii Hagleitner

• Includem certificat de instruire

Innovative Hygiene. 

  
 

  

 

  
 

 
  

 
 
  
  

 

  

  

 
 

 
 
  
  

 
  

 
  

 

 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 

  
 

 

 
  
  
  

 

 
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

  

 

Uscare

CE CU CECÂND CUM UTILIZARE

handPROTECT
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XIBU XL senseFLUID white

Î × L × A    29,5 × 15,5 × 11,8 cm    Cod art. 4110301070

XIBU XL senseFLUID black

Î × L × A    29,5 × 15,5 × 11,8 cm    Cod art. 4110301067

   în special pentru ateliere și domeniul industrial
   protecție împotriva contaminării bacteriene și a uscării pro-

dusului dozat, datorită unității etanșe a furtunului de alimen-
tare și rezervei, fără picuri și fără, sensibilitate la rece

   sunt disponibile trei săpunuri abrazive calitative, vâscoase, 
hidratante și plăcut mirositoare, pentru fiecare tip de murdărie

   economie extremă în utilizare
 funcţionează cu baterii sau alimentare rețea electrică

abrasivCOLOR

5 × 1050 g Cod art. 4110703239

Această curățare abrazivă a pielii cu agenți de 
frecare organici (fără microplastic) acționează 
împotriva murdăriei prin vopsea, dispersii, lacuri, 
adezivi și cerneală de tipografie. Miroase a mere 
verzi. Fără săpun, fără silicon și fără parabeni. 

septDES GEL*

5 × 1000 ml Cod art. 4110708639

septDES GEL*

30 × 50 ml Cod art. 4120101909

Dezinfectant pentru mâini. Veți găsi descrierea ex-
actă a produsului la pagina 102.  

handCREAM PURE

6 × 450 ml Cod art. 4110710101

handCREAM PURE

30 x 50 ml Cod art. 4120103009

Cremă de mâini hidratantă pentru mâini îngri-
ji-te, catifelate. Hidratează rapid și nu lasă 
urme – păstrează echilibrul natural al pielii. 
Testată dermatologic. Fără silicon, fără spun, fără 
vopsea, fără parfum, fără parabeni, efect hidra-
tant, protejează pielea și prietenos cu alergicii.

Dispensere etanșe la apă, cu senzor, în design XIBU pentru pro-
dusele de protecție, îngrijire, curățare și dezinfectare a pielii. Un 
indicator LED vă arată nivelul de umplere a rezervei dispenserului și 
nivelul bateriei. Cu porționare reglabilă, senseTECHNOLOGY asi-
gură pentru perioadele de vârf eliberare rapidă a produsului. Mon-
tarea în serie este posibilă cu XIBU XL combiKIT.

SISTEM DE PROTECȚIE A PIELII ȘI A MÂINILOR
XIBU XL senseFLUID.

Rezerve

handPROTECT PURE

6 × 750 ml Cod art. 4110710005

handPROTECT PURE

30 x 50 ml Cod art. 4120102909

Loțiune de protecție a mâinilor cu absorbție ra-
pidă. Fără silicon, fără săpun, fără colorant, fără 
parfum precum și fără parabeni și neutră pe pie-
le. Caracteristici deosebite de îngrijire. Lasă o 
peliculă de protecție eficientă pe piele, extrem 
de etanșă la apă și de durată, care protejează la 
purtarea mănușilor. Testată dermatologic. Previne 
iritarea pielii și mâinile crăpate.

creamSOAP PURE

5 × 1050 ml Cod art. 4110701339

creamSOAP PURE

30 x 50 ml Cod art. 4120102509

Săpun vâscos, de calitate, pentru murdărie ușoa-
ră resp. medie – într-o pungă etanșă vacuum-
BAG. Fără parfum și coloranți, fără silicon, fără 
săpun și fără parabeni. Cu sidef. Asigură mâini 
curate, îngrijite. Nu usucă pielea. Testată derma-
tologic. Evidențiat cu EU Ecolabel.

creamSOAP PREMIUM

6 × 450 ml Cod art. 4110709701

Sapun gros, de înaltă calitate, pentru murdărire 
ușoară până la medie sau diverse murdarii. Oferă o 
spumă moale și asigură mâini curate și bine îngri-
jite. Împiedică uscarea pielii. Fără parabeni și sili-
coni. Cu un miros decent. Testată dermatologic. 
Evidențiat cu EU Ecolabel.

abrasivPOWER

5 × 1050 g Cod art. 4110703439

Curățare abrazivă a pielii de motorină, uleiuri 
minerale, vaselină, prafde frână și praf de grafit. 
Miros de lămâi verzi, cu agenți naturali de freca-
re (fără microplastice).
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abrasivUNIVERSAL

5 × 1050 g Cod art. 4110708939

abrasivUNIVERSAL

20 × 150 g Cod art. 4120102612

Curățare abrazivă a pielii de uleiuri minerale, vase-
lină, praf de frână, praf de grafit și funingine. Miros 
neutru, cu agenți naturali de frecare (fără micropla-
stic).

* Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta  
 produsului.

Opţiuni

powerPACK BOX

Cod art. 4111204700

Alimentator de rețea pentru operarea fără baterie a 
dispenserului XIBU XL senseFLUID în cazul utilizării 
foarte frecvente și simultane a mai multor dispense-
re. Conexiunea dintre unitatea de alimentare și dis-
penser trebuie realizată de către un electrician. Ca 
alternativă, dispenserul XIBU XL senseFLUID poate 
fi alimentat direct utilizând powerPACK ex/in.

Opțiune powerPACK

Dispenserele cu senzor pot fi alimentate cu energie electrică 
direct de la reţea. Alternativ, alimentarea poate fi asigurată de 
baterii.

powerPACK ex Cod art. 4111202400

   alimentator extern pentru conectarea la reţea
   lungime cablu: 150 cm

powerPACK in Cod art. 4111203100

   alimentator sub tencuială, pentru conectarea la 
reţea

   pentru instalarea în perete în doză de 6,8 cm 
(dimensiunea minimă)

baterii sistem tip C

2 bucăți/pachet Cod art. 4111201200

 Dispenserul are nevoie de 3 pachete

XIBU XL disinfectTABLE

 Î × L × A     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Cod art. 4110600950

   suport cu picior scurt pentru dispenserul XIBU 
senseFLUID

   cu tavă de scurgere integrată
   ideal pentru recepții hotel, ghișee bancare, 

spitale, etc.

XIBU XL combiKIT

Cod art. 4111204500

XIBU XL combiKIT este un set din elemente de legă-
tură care este recomandat pentru montarea în serie de 
până la cinci dispensere XIBU XL senseFLUID. Incl. 
suport cablu pentru utilizarea cablului Y combiCABLE.

Y combiCABLE

Cod art. 4111204600

Y combiCABLE alimentează dispenserele  
XIBU XL senseFLUID, când sunt conectate în 
serie. După primul dispenser, Y combiCABLE 
este conectat la sursa de curent electric cu aju-
torul unei unități de alimentare de 12 volți.

handHYGIENE KIT

Cod art. 4120101800

Setul handHYGIENE KIT Hagleitner este destinat înde-
osebi utilizării mobile - asigură curățarea și protecția 
ideală a mâinilor dvs. atunci când vă aflați în călăto-
rie. În funcție de tipul de contaminare și de domeniul 
de utilizare, sunt disponibile următoarele produse: 
handPROTECT PURE 50 ml pentru protecția pielii, 
creamSOAP PURE 50 ml și abrasivUNIVERSAL 150 
ml pentru curățare, handCREAM PURE 50 ml pentru 
îngrijirea pielii și septDES GEL 50 ml pentru dezinfec-
tarea mâinilor.

Alte opţiuni

XIBU disinfectFLOOR

Î × L × A     130 × 39,5 × 38,5 cm Cod art. 4110601150

   suport stand pentru dispenserul  
XIBU senseFLUID pentru pozitionarea  
pe podea

   pentru instalarea mobilă a dispenserelor  
de loțiune protecția pielii

   pentru montarea mobilă a  
dispenserelor XIBU XL senseFLUID

g
ru

p
u

ri
lo

r 
s
a

n
it

a
re

XL LABEL handPROTECT PURE

Art.-Nr. 4111208000

XL LABEL creamSOAP PURE

Art.-Nr. 4111207800

XL LABEL creamSOAP PREMIUM

Art.-Nr. 4111207700

XL LABEL abrasivUNIVERSAL

Art.-Nr. 4111205000

XL LABEL abrasivPOWER

Art.-Nr. 4111205100

XL LABEL abrasivCOLOR

Art.-Nr. 4111205200

XL LABEL septDES GEL

Art.-Nr. 4111205400

XL LABEL handCREAM

Art.-Nr. 4111207900

h

6666

hh

3030

Rezerve

Dispensere etanșe la
dusele de protecție

pensere etanșe la apă, cu senzor, în des
îngrijire curățare și de
aa 
î

a ă, cu senzor, în des

creamSOAP PREMIUMcreamSOAP PURE

handCREAM PURE
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Dispozitiv de derulare

FLOOR

Î × L × A   87 × 55 × 45 cm

Cod art. 4120304700

  derulator universal
  încărcare și realimentare facilă
   este posibil atât montajul pe masă 

cât și cel pe perete
   ideal pentru domeniul industrial și al 

întreprinderilor

Dispozitiv de derulare

WALL

Î × L × A   31 × 44 × 38 cm

Cod art. 4120305400

  derulator universal
  încărcare și realimentare facilă
   este posibil atât montajul pe masă 

cât și cel pe perete
   ideal pentru domeniul industrial și al 

întreprinderilor

Dispozitiv de derulare

COVER

Î × L × A   33 × 44 × 34 cm

Cod art. 4120300900

   derulator universal cu protecție 
împotriva stropirii cu apă

  încărcare și realimentare facilă
   este posibil atât montajul pe masă 

cât și cel pe perete
   ideal pentru domeniul industrial și al 

întreprinderilor

MINI dispenser V2

Înalţime ca. 27,5 cm, ø 16 cm Cod art. 4120302400

   dispenser practic, din plastic rezistent, pentru hârtia rolă prosop
   capac din plexiglas fumuriu pentru control consum
   ideal pentru domeniul gastronomic și industrial
  protecție împotriva stropirii cu apă
   se închide, protejat antiefracţie

MIDI dispenser

Înalţime ca. 35 cm, ø 26 cm Cod art. 4120300700

   dispenser practic, din plastic rezistent, pentru hârtia rolă prosop
   capac din plexiglas fumuriu pentru control consum
   ideal pentru domeniul gastronomic, industrial și al întreprin-

derilor
   protecție împotriva stropirii cu apă
   se închide, protejat antiefracţie

role mini H2 12R

12 role/colet Cod art. 4120203300

Fiecare rolă este ambalată individual, 100% celuloză, 
alb strălucitor, embosare plană, 2-straturi, 49 metri/
rolă, perforat, lungimea foii 30 cm, lățimea 22,5 cm, 
putere mare de absorbție, rezistentă la rupere în stare 
umedă, pentru domeniul industriei alimentare, dome-
niul hotelier și cel gastronomic.

role mini H1 12R

12 role/colet Cod art. 4120200900

100% celuloză, alb strălucitor, 1-strat, 120 me-
tri/rolă, perforat, lungimea foii 38 cm, lățime 20 
cm, putere mare de absorbție, rezistentă la ru-
pere în stare umedă, nu lasă fibre, pentru do-
meniul industriei alimentare, ateliere și cabinete 
medicale.

role mini N1

12 role/colet Cod art. 4120204600

calitate de reciclare, embosare plană, 1-strat, 
100 metri/rolă, neperforată, lățime 18 cm, putere 
mare de absorbție, rezistentă la rupere în stare 
umedă, nu lasă fibre, pentru domeniul industriei 
alimentare, domeniul hotelier și cel gastronomic.

role midi H2 6R

6 role/colet Cod art. 4120201500

Fiecare rolă este ambalată individual, 100% ce-
luloză, alb strălucitor, embosare plană, 2-straturi, 
115 metri/rolă, perforat, lungimea foii 30 cm, lă-
țimea 24,5 cm, putere mare de absorbție, rezis-
tentă la rupere în stare umedă, pentru utilizare în 
domeniul hotelier și domeniul gastronomic.

role midi W2 6R

6 role/colet Cod art. 4120204500

calitate de reciclare, alb, ștanțare plană, 2-stra-
turi, 150 metri/rolă, perforat, lungimea foii 30 
cm, lățimea 20,5 cm, putere mare de absorbție, 
rezistentă la rupere în stare umedă pentru utili-
zarea în domeniul industriei alimentare, dome-
niul hotelier și cabinete medicale.

role midi N1

6 role/colet Cod art. 4120204400

Calitate de reciclare, embosare plană, 1-strat, 
300 metri/rolă, perforat, lungimea foii 30 cm, lăți-
me 17,8 cm, putere mare de absorbție, rezistentă 
la rupere în stare umedă, pentru utilizare în indus-
tria alimentară.

IGIENA grupurilor sanitare  
 Articole sanitare speciale.

hârtie curăţare 
PREMIUM W2

hârtie curăţare 
STANDARD H2

hârtie curăţare  
PREMIUM VLIES

hârtie curăţare  
TOP B3

hârtie curăţare  
TOP B2 XL

hârtie curăţare  
R2

hârtie curăţare 
KREPP R1

Cod art. 4120501700 4120501800 4120500100 4120500200 4120502300 4120502200 4120500400

unitate de 
ambalare

2 2 2 2 2 2 1

greutate pe 
rolă/carton

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

diametru
miez

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

lăţimea rolei 27,0 cm 27,0 cm 30 cm 26,0 cm 33,0 cm 26,5 cm 48 cm

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

gramaj
pe strat

25 25 65 19 19 18 55

număr straturi 2 2 1 3 2 2 1

prelucrare
striat & 
perforat

gofrat  
& perforat

perforat
striat & 
perforat

gofrat, lipit 
& perforat

gofrat, lipit 
& perforat

metri liniari 405 m 137 m 152 m 209 m 190 m 380 m 1354 m

lungime foaie 38,0 cm 30,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 36,0 cm 38,0 cm

 lăţime foaie 27,0 cm 27,0 cm 30 cm 26 cm 33,0 cm 26,5 cm

număr foi 1065 456 390 550 528 1000

culoare alb alb gri albastru albastru/alb bej gri

material celuloză celuloză
celuloză si  

polipropilenă

celuloză & 
hârtie 

reciclată
celuloză

hârtie 
reciclată

hârtie 
reciclată

certificare FSC® FSC®  EU Ecolabel

dispozitiv de 
derulare

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

Rezerve Rezerve
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odorizant WC

Cod art. 4120302100

Conferă o prospeţime durabilă, plăcută și împiedică depunerea de calcar în vasul 
de toaletă.

set WC

alb Cod art. 4120301700

Garnitură WC modernă, practică. Se poate monta pe perete sau poziţiona jos.
Recipientul se poate scoate, pentru curăţare.

sită pișoar

verde Cod art. 4120302200

Sită din plastic pentru pișoare. Împiedică înfundarea pișoarelor cu țigări sau  
alte deșeuri. Asigură un miros plăcut de măr pe o perioadă îndelungată și astfel 
neutralizează mirosurile neplăcute.

perie WC

rotund Cod art. 4120300200

Perie WC albă, clasică.

IGIENA grupurilor sanitare
  Articole sanitare speciale.

coș hârtie M

Î × L × A  33 × 32 × 22,5 cm Cod art. 4120301300

Coș pentru hârtie, alb, din ţesătură oţel, înveliș PVC, pentru amplasarea pe podea 
sau montaj pe perete. Volum 23 l.

miniJUMBO dispenser

ø 29,5 cm, T 12,5 cm Cod art. 4120302500

Dispenser de hârtie igienică pentru zonele intens frecventate. Dispenserul poate fi 
încuiat cu cheie. Fereastră de vizualizare pentru control consum.

miniJUMBO 2-straturi      

Cod art. 4120203900

100% celuloză, 2-straturi, 161 metri/rolă, lungimea foii 30 cm, 16 role/colet

jumboTISSUE 2-straturi FSC®

Cod art. 4120202100

100% celuloză, 2-straturi, 287 metri/rolă, lungimea foii 30 cm, 8 role/colet.

jumboTISSUE 2-straturi

Cod art. 4120201600

100% celuloză, 2-straturi, 257 metri/rolă, lungimea foii 37 cm, 8 role/colet.

coș hârtie L

Î × L × A  61 × 36,5 × 26 cm Cod art. 4120301100

Coș pentru hârtie, alb, din ţesătură oţel, înveliș PVC, pentru amplasarea pe podea 
sau montaj pe perete. Volum 55 l.

sac de gunoi M 25 l

10 × 50 bucăți à 25 l Cod art. 4120301800

52 × 60 cm, alb/rezistent la rupere. Potrivit pentru coș hârtie M.

sac de gunoi L 90 l

4 × 15 bucăți à 90 l Cod art. 4120301900

70 × 94 cm, cu șnurul practic, alb/rezistent la rupere. Potrivit pentru coș hârtie L.

sac de gunoi 65 l

20 × 10 bucăți à 65 l Cod art. 4120305600

70 × 95 cm, cu șnurul practic, alb. Potrivit pentru paperBOX X-LARGE.

sac de gunoi S 12 l

10 × 50 bucăți à 12 l Cod art. 4120302000

36 × 45 cm, alb/rezistentă. Potrivit pentru coș de gunoi cu pedală metal small.

sac de gunoi M 25 l

10 × 50  bucăți à 25 l Cod art. 4120301800

52 × 60 cm, alb/rezistentă la rupere. Potrivit pentru coș de gunoi cu pedală metal 
medium.

paperBOX X-LARGE

Î × L × A  64 × 40 × 31 cm Cod art. 4120305100

Găleată de gunoi albă, din plastic, cu capac batant, pentru utilizare industrială.
Capacitate găleată de gunoi 45 l.

coș de gunoi cu pedală metal small

Î × L × A  28,7 × 20,2 × 25,5 cm Cod art. 4120304800

Găleată de gunoi metalică albă cu capac rabatabil. Capacitate găleată de gunoi 5 l. 

coș de gunoi cu pedală metal medium

Î × L × A 40 × 26 × 31 cm Cod art. 4120304900

Găleată de gunoi metalică albă cu capac rabatabil. Capacitate găleată de gunoi 12 l.

LUNA hygieneAUFLAGEN dispenser 

Î × L × A     29,6 × 43 × 6,9 cm Cod art. 4110100250

  dispenser pentru hârtie de protecţie a colacului WC, împiedică infecţiile prin 
contact la toaletă

  carcasă cu formă frumoasă și plată
  nu trebuie întreţinut
  până la 2 × 100 foi de protecţie, servire câte o foaie
  fereastră pentru control consum
  se închide, protejat antiefracţie

colace pentru capacul WC

10 × 100 bucăți Cod art. 4110800100

Hârtie moale, reciclată, pentru siguranţă perfectă și igienică. Colacele se elimină 
automat la tragerea apei.

LUNA kleiderHAKEN 

Î × L × A     7,1 × 5,5 × 2,5 cm Cod art. 4110500150

   cârlig multifunțional
   pentru agăţarea de haine și genţi
   greutate maximală de 50 kg
   se montează pe ușă și perete
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sac PE 40 l

6 × 20 bucăți à 40 l Cod art. 4111100900

43 x 69 cm, cu șnurul practic, Potrivit pentru LUNA papierBOX. 

hair&BODY PACIFIC

6 × 450 ml Cod art. 4110703601

Gel de duș de înaltă calitate pentru piele și păr. Miros de mare, cu nuanţă de fructe.

creamSOAP PREMIUM

6 × 450 ml Cod art. 4110709701

Săpun lichid vâscos, de înaltă calitate, pentru murdărire ușoară până la medie sau 
diverse murdării. Oferă o spumă moale și asigură mâini curate și bine îngrijite. Împie-
dică uscarea pielii. Fără parabeni și siliconi. Cu un miros decent.

abrasivPOWER

6 × 750 g Cod art. 4110703405

Săpun abraziv, cu microparticule și substanţe active pentru îndepărtarea murdăriei 
extreme, de motorină, ulei de motor, vaselină, praf de grafit și de frână. Miros proas-
păt de lămâie.

LUNA handPROTECT Furtun

1 × 3 bucăți Cod art. 4111204400

Furtun de transport pentru transferarea pe vacuumBAG handPROTECT PURE 750 
ml sau abrasivPOWER 750 ml în combinație cu dispenserul LUNA handPROTECT 
sau LUNA abrasivSEIFEN.

IGIENA grupurilor sanitare
  Rezerve pentru dispenserele LUNA.

hârtie igienică COMFORT H3

250 foi/rolă 72 role/colet Cod art. 4120201200

Hârtie igienică din celuloză, de calitate superioară, 3-straturi, 
absorbantă, pufoasă, structurată.

IGIENA grupurilor sanitare

  Hârtie igienică.

hârtie igienică STANDARD N2  

250 foi/rolă 64 role/colet Cod art. 4120200300

Hârtie igienică reciclată, moale, 2-straturi, embosare punctiformă.

IGIENA grupurilor sanitare

  Săpunuri.

quill LOTION

Conținut 5 kg Cod art. 4120101410

UC Conținut 12 × 1 kg Cod art. 4120101526

ES Conținut 10 × 1 kg Cod art. 4120101426

CW Conținut 20 × 0,5 kg Cod art. 4120101424

Săpun de mâini vâscos, extrem de blând și bine suportat de piele. Produce o spumă  
delicată și vă oferă mâini curate și îngrijite. Lasă în urma sa un parfum plăcut  
floral-fructat de primăvară. 

quill NATURELL

Conținut 5 kg Cod art. 4120101610

ES Conținut 10 × 1 kg Cod art. 4120101626

Cremă, ușor vâscoasă, foarte delicată, fără săruri și coloranți. Produce o spumă deli-
cată, este deosebit bine suportat de piele și vă oferă mâini curate și îngrijite. Adecvat 
în mod ideal pentru industria alimentară. Potrivit pentru urgențe sanitare.

hârtie igienică TOP W3

200 foi/rolă 60 role/colet Cod art. 4120200400

Hârtie igienică reciclată, 3-straturi, albă, Imprimeu floral . 

hârtie igienică PREMIUM W4  

150 foi/rolă 72 role/colet Cod art. 4120200500

Hârtie igienică din celuloză, 4-straturi, albă, embosare structurată.

guestSOAP  

Conținut 500 bucăți Cod art. 4120101100

Săpun mic în formă cubică. Împachetat igienic, separat, pentru a oferi oaspetelui 
confort. Ideal pentru camere de oaspeţi. Lasă în urma sa un parfum subtil de iarbă. 
Format: 4,6 × 4,6 cm.

flüssigSEIFE  

Conținut 10 kg Cod art. 4120100211

Săpun lichid de mâini, care oferă o spumă moale. Asigură curăţarea și îngrijirea  
mâinilor. Nu usucă pielea. Lasă un miros plăcut de flori exotice de piersic.
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IGIENA bucătăriei 
 Pentru rezultate strălucitoare.

Curățenia, îngrijirea și igiena sunt esențiale în bucătărie. Cu 

produsele de curățare și de îngrijire de la HAGLEITNER, 

acoperiți toate zonele de igienă a bucătăriei.

În bucătărie se numără numai rezultatele perfecte.  

HAGLEITNER oferă soluții de sistem, ca să aveți totul de la o 

singură sursă  HAGLEITNER: 

• mașini de spălat vase

• calitatea optimă a apei

• dozare technică 

• curățare, clătire și uscare 

Serviciul nostru pentru dvs.

În bucătăria dvs.

• Facem inspecție și evaluare

• Ne adaptăm la nevoile dvs., vă sfătuim cum să alegeți 

corect produsul

• Creăm planuri individuale de curățare și dezinfecție

• Instruim angajații dvs. cum să utilizeze produsele

În spălătoria dvs. de vase

• Analizăm costul de spălare (calitatea apei ...) 

• Ne adaptăm la nevoile dvs., vă sfătuim cum să alegeți 

corect produsul

• Instruim personalul din spălătoria dvs. de vase 

• Tehnicienii noștri asamblează, instalează și întrețin 

dispozitivele și aplicațiile HAGLEITNER

• Furnizăm rapoarte și evaluări operaționale

Cerințele de igienă în bucătărie

• Instruirea angajaților dvs. – inclusiv documentația de 

instruire

• HACCP dosar cu verificare și liste de verificare

• Reguli, pictograme – igiena bucătăriei
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IGIENA  bucătăriei
 integral 4PLUS.

Foarte concentrat, pentru vase și pahare mai curate. Un limpezitor care oferă 
strălucire. Un sistem de dozare. Imaginați-vă: bucătăria dumneavoastră cum 
ar funcționa singură: 24 de ore pe zi. Cu rezultate excelente pentru vase și 
pahare fără dâre, impecabile - 7 zile pe săptămână. Genial, fără eșec - 365 
de zile pe an. Cum vă place să vă imaginați asta? Nouă ne place. De aceea, 
noi, HAGLEITNER, am inventat integral 4PLUS: un sistem de dozare - atât de 
inteligent încât toate grijile sunt anulate.

 Flexibil

 Montaj pe perete sau sub masă.

 Simplu

 Un singur produs de curățare: pentru vase și pahare.

 Productiv

 Aplicația HAGLEITNER oferă securitate. Pentru mâncăruri fără griji – 

sănătoase.

 Eficient

 4 kg detergent oferă până la 1.500 de coșuri curate – datorită unei 

formule brevetate.

 Foarte concentrat

 Mai puțină greutate, mai puțin efort – mai mult spațiu, mai multă 

libertate.

 Măsurat corect

 Ingredientele active și apa pot găsi modalități inovatoare de spălare 

și clătire.

 Niciodată gol

 Un rezervor oferă autonomie.

 Sigur

 integral 4PLUS face imposibilă confuzia produsului – folosind teh- 

nologia RFID.

IGIENA  bucătăriei
 Curățenie fără griji.

Aplicația acționează înainte să se întâmpe ceva:

 Întotdeauna gata

 Există întreținere? Jurnalele de aplicații.

 Control complet

 Cât de mult se spală aici? Atât de mult.

 Informat la timp

 Este curățarea existentă? Sau desalinizarea?

 Întrebări despre curățenie?

 Dicționarul de spălare dă sfaturi.

 Pur și simplu îndepărtați problemele mici

 Nu sunteți mulțumit de rezultat? Aplicația știe sfatul.

 Profitați de serviciul HAGLEITNER VIP

 Trei până la șapte minute – și ajutorul vine.

IGIENA  bucătăriei
 integral: 
 soluții unice de sistem.

Atunci când selectați sistemul potrivit și produsele potrivite, clienții 
HAGLEITNER se pot baza pe suportul profesional. Soluțiile noastre 
sunt la fel de individuale ca și nevoile clienților noștri.
Cu integral HAGLEITNER oferim sistemul potrivit pentru fiecare  
cerință.

 Dezinfectare: 

 În multe zone, curățarea convențională și temperaturile de 
spălare nu sunt de obicei suficiente pentru a menține reci-
pientele igienice curate. Cu ecosol CLEAN DES și ecosol ECO 
DES, HAGLEITNER a dezvoltat două produse pentru dezin-
fectarea vaselor care îndeplinesc cele mai înalte cerințe.

 Asigurarea calității în bucătărie: 

 Dispenserele integral COMPACT și integral 4PRO inteligente 
permit achiziționarea detaliată a datelor de operare, cum ar fi 
temperaturile de spălare și clătire. Aceasta ajută la respecta-
rea ghidului HACCP și la încadrarea în parametrii ceruți. 

IGIENA  bucătăriei
 Totul dintr-o singură sursă.

Mașini de spălat vase 
Eficiență cu oțel inoxidabil

Tratarea apei 
Apă de clătire optimă pentru rezultate de spălare fără lustruire și pentru protejarea 
mașinii

Tehnologie inovatoare de dozare 

Inteligentă, simplă și sigură

Curățare și uscare 

Foarte concentrat, economic și individual adaptat la vesela dvs.

Serviciu

Pregătire proactivă cu contract de întreținere

Cu conceptul de eficiență ecologică, HAGLEITNER asigură că toate 
produsele de dozare chimică din bucătărie și spălătorie HYGIENE sunt 
fără NTA, EDTA și fosfați. 

În locul lor au venit alternative inofensive: o pretenție care stabilește 
tendințele - pentru întreaga industrie.
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IGIENA  bucătăriei
 Mașini de spălat vase  
 hagomat.

hagomat GL

Î × L × A      71 × 46,5 × 55 cm Cod art. 4700501000

Mașină de spălat vase cu o dimensiune a coșului de 40 × 40 cm. Echipată cu o ușă 
din oțel inoxidabil cu pereți dubli, hagomat GL funcționează extrem de silențios. 
Brațele de spălare și clătire de înaltă calitate sunt fabricate din oțel inoxidabil. Are 
programe speciale, cum ar fi auto-curățare, apă de osmoză și dezinfecție termică. 
Poate funcționa în diverse cicluri de spălare.

hagomat UT

Î × L × A      82 × 60 × 60 cm Cod art. 4700501100

Mașină de spălat vase cu o dimensiune a coșului de 50 × 50 cm. Echipată cu o ușă 
din oțel inoxidabil cu pereți dubli. Brațele de spălare și clătire sunt fabricate din oțel 
inoxidabil. Are programe speciale, cum ar fi auto-curățare, apă de osmoză și dezin-
fecție termică. Poate funcționa în diverse cicluri de spălare.

hagomat HB

Î × L × A      156,5 × 72,1 × 83,6 cm Cod art. 4700501200

Mașina de spălat vase cu capotă, cu o dimensiune a coșului de 50 × 50 cm. Corpul, 
brațele de spălare și clătire, ușa cu pereți dubli, sunt fabricate complet din oțel 
inoxidabil. Are programe speciale, cum ar fi auto-curățare, apă de osmoză și de-
zinfecție termică. Poate funcționa în diverse cicluri de spălare. Capota hagomat HB 
este montată pe șine cu frecare redusă și este deschisă printr-un sistem de pârghie, 
astfel încât hota poate fi deplasată ușor.

hagomat HB XL

Î × L × A      156,5 × 78,8 × 83,5 cm Cod art. 4700501400

Hota pentru această mașină de spălat vase XL are spațiu de spălare cu lățimea 
de 60 cm pentru o coș de dimensiuni de 50 × 60 cm. Corpul, brațele de spălare și 
clătire, ușa cu pereți dubli, sunt fabricate complet din oțel inoxidabil. Are progra-
me speciale, cum ar fi auto-curățare, apă de osmoză și dezinfecție termică. Poate 
funcționa în diverse cicluri de spălare. Capota hagomatului HB XL este montată pe 
șine cu frecare redusă și este deschisă printr-un sistem de pârghie, astfel încât hota 
poate fi deplasată ușor.

hagomat HB-NRG

Î × L × A      226,4 × 72,1 × 83,4 cm Cod art. 4700501300

Mașină de spălat vase cu capac, cu recuperare de căldură. Economisește energie și 
mărește confortul utilizatorului: atunci când hota este deschisă nu mai scapă aburul 
umed. Dimensiunea coșului este de 50 × 50 cm. Corpul, brațele de spălare și clătire, 
ușa cu pereți dubli, sunt fabricate complet din oțel inoxidabil. Are programe speci-
ale, cum ar fi auto-curățare, apă de osmoză și dezinfecție termică. Poate funcționa 
în diverse cicluri de spălare.

hagomat TS

Î × L × A       196 x 85 x 147 cm Cod art. 4700500800

Masina de spălat oale cu o dimensiune a coșului de 131× 70 cm. Corpul, brațele de 
spălare și clătire, ușa cu pereți dubli, sunt fabricate complet din oțel inoxidabil. Are 
programe speciale, cum ar fi auto-curățare, apă de osmoză și dezinfecție termică. 
Poate funcționa în diverse cicluri de spălare.

hagomat TS small

Î × L × A       196 x 85 x 85 cm Cod art. 4700501500

Mașină de spălat oale small cu o dimensiune a corpului de doar 70 x 70 cm. Realizat 
complet din inox cu ușă cu perete dublu, chiar și brațele de spălare și clătire sunt 
din inox. Dispune de programe speciale precum autocurățarea, apă de osmoză și 
dezinfectare termică. Poate înregistra ciclurile de spălare.

Cu seria hagomat, HAGLEITNER a dezvoltat șase mașini de spălat vase diferite care 
acoperă o gamă largă de aplicații și satisfac cerințele ridicate ale mașinilor de spălat vase 
industriale.

IGIENA  bucătăriei
 hagomat waterSOFT – cea mai bună apă  
 de spălare.

Secretul vaselor spălate ideal se află în coordonarea perfectă a mașinilor, a apei și a de-
tergenților dozați optim. Cu hagomat waterSOFT obțineți apă de clătire perfectă pentru 
vase impecabile.

hagomat waterSOFT CLEAN

Î × L      52,6 × 17,6 cm Cod art. 4700600500

Cu desalinizarea parțială HAGLEITNER pentru mașinile profesionale de spălat vase, 
în apă există mai puțin calcar și sare. Acest lucru protejează mașina și asigură un 
efect optim de curățare și de clătire.
• Reduce conținutul de calcar și de sare din apă
• Ideal pentru pahare, tacâmuri și veselă închisă la culoare
• Rezultatele sunt bune fără polisare
• Capacitate la o duritate carbonatată de 8 ° dH: 10.000 litri

hagomat waterSOFT EXTRA 

Î × L      52,6 × 17,6 cm Cod art. 4700600400

Cu demineralizarea HAGLEITNER aveți apă pură - fără calcar și sare. Pentru rezultate 
de spălare fără lustruire. Acest lucru protejează mașina în mod deosebit și mărește 
considerabil durata ei de viață. 
• Calcarul și sarea sunt îndepărtate complet din apă
• Nu lasă murdărie
• Perfect pentru vase, tacâmuri și pahare - fără lustruire
• Capacitate cu o duritate totală de 8 ° dH: 5000 litri
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IGIENA  bucătăriei
 sistem de dozare integral COMPACT.
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integral 4PLUS

integral 4PLUS este un dozator inteligent, controlat prin apli-
cație IT și utilizat la mașinile de spălat vase. integral 4PLUS 
distribuie substanțele de curățare lichide extrem de concen-
trate de la linia ecosol POWER , precum și uscătoarele  foarte 
concentrate din linia ecosol BRITE.

Pentru mașini de spălat vase cu capotă, mașini de spălat 
pahare sau mașini de spălat oale. Se poate monta chiar și sub 
blatul mesei.

Piese de schimb dispenser

Toate piesele de schimb sunt incluse în contractul de întreți-
nere, fiind, de asemenea, schimbate proactiv.

Piese de schimb dispenser

Toate piesele de schimb sunt incluse în contractul de întreți-
nere, fiind, de asemenea, schimbate proactiv.

SET integral 4PLUS POWER WALL

Î × L × A     46,5 × 17,8 × 22,2 cm Cod art. 4220901470

   integral 4PLUS: dispozitiv automat de dozare
   integral 4WALL: accesorii pentru montare pe perete
  integral 4PLUS FLOWMETER: dispozitiv de contorizare a  

  apei
  integral 4PLUS powerPACK ex: alimentator electric
  integral 4PLUS PUMP POWER: pompă pentru detergent
  integral 4START POWER: set de instalare pentru 

  dispozitivul automat de dozare detergent: furtun, 
  conector, intrare rezervor

SET integral 4PLUS BRITE WALL

Î × L × A     46,5 × 17,8 × 22,2 cm Cod art. 4220901670

  integral 4PLUS: dispozitiv automat de dozare
   integral 4WALL: accesorii pentru montare pe perete 
  integral 4PLUS PUMP BRITE: pompă pentru limpezitor
  integral 4START BRITE: set de instalare pentru dispozitivul  

  automat de dozare limpezitor: furtun, conector, supapă de  
  reținere

SET integral 4PLUS BRITE

Î × L × A     40 × 17,8 × 22,2 cm Cod art. 4220901770

   integral 4PLUS: dispozitiv automat de dozare
   integral 4PLUS PUMP BRITE: pompă pentru limpezitor
   integral 4START BRITE: set de instalare pentru dispoziti-

vul automat de dozare limpezitor: furtun, conector, supapă 
de reținere

SET integral 4PLUS POWER

Î × L × A     40 × 17,8 × 22,2 cm Cod art. 4220901570

 integral 4PLUS: dispozitiv automat de dozare
 integral 4PLUS FLOWMETER: dispozitiv de contorizare a  

  apei
 integral 4PLUS powerPACK ex: alimentator electric
 integral 4PLUS PUMP POWER: pompă pentru detergent
 integral 4START POWER: set de instalare pentru  

 dispozitivul automat de dozare detergent: furtun,  
 conector, intrare rezervor

SET integral 4PRO

Î × L × A     51 × 23,5 × 22 cm Cod art. 4220902270

 integral 4PRO: dispozitiv de dozare controlat prin  
 calculator

 integral COMPACT DISPLAY: afișaj date curente de  
 funcționare, precum și mesaje importante privind dispozitivul  
 de dozare.

 integral COMPACT CONNECTOR: pentru prelucrarea 
 ulterioară a datelor de funcționare (cutie de conectare)

 Electrod de carbon: dispozitiv de măsurare a conductanței

SET integral COMPACT

Î × L × A     56,5 × 23,5 × 22 cm  Cod art. 4220902170

 integral COMPACT: dispozitiv de dozare controlat prin 
 calculator

 integral COMPACT DISPLAY: afișaj date curente de  
 funcționare, precum și mesaje importante privind dispozitivul  
 de dozare.

 integral COMPACT CONNECTOR: pentru prelucrarea 
 ulterioară a datelor de funcționare (cutie de conectare)

 Electrod de carbon: dispozitiv de măsurare a conductanței

integral FLUID

Î × L × A     51 × 23,5 × 22 cm  Cod art. 4700203170

integral FLUID este un dispozitiv de dozare controlat de cal-
culator pentru mașini de spălat vase profesionale. integral 
FLUID este utilizat în combinație cu integral 4PRO sau integral  
COMPACT – pentru dozarea agenților de clătire foarte con-
centrați și a componentelor suplimentare.

integral 4PLUS DISPLAY 

Cod art. 4220901170

integral 4PLUS DISPLAY: afișaj date funcționare, 
când  montajul se face sub blatul mesei. Transferul 
de date este fără fir, iar afișajul vizualizează până la 
trei dozatoare complete integral 4PLUS.

Monitorizarea temperaturii

Cod art. 4910500400

Spălarea și monitorizarea temperaturii de clătire conform HACCP 
cu ajutorul sondei de conductivitate inductivă. Inclusiv accesul 
la software-ul HAGLEITNER COMMUNICATION light.

integral 4PLUS PUMP POWER 

Cod art. 4220900370

 Pompă pentru detergent
 Momentul când pompa trebuie înlocuită se  

 poate urmări prin 4PLUS APP. 

integral 4PRO PUMP POWER 

Cod art. 4220900370

 Pompă dozare pentru lichide foarte 
 concentrate 

integral 4PLUS PUMP BRITE  

Cod art. 4220900470

 Pompă pentru limpezitor
 Momentul când pompa trebuie înlocuită se  

 poate urmări prin 4PLUS APP.

integral FLUID PUMP BRITE  

Cod art. 4700200200 

 Pompă dozare pentru agenți de clătire cu 
 concentrație ridicată 

integral 4PLUS FLOWMETER  

Cod art. 4220900270

 Debitmetru
 Momentul când pompa trebuie înlocuită se  

 poate urmări prin 4PLUS APP.

integral 4PRO

integral 4PRO este un dispozitiv de dozare controlat prin cal-
culator pentru mașinile de spălat vase profesionale tip tunel, 
cu bandă transportoare. Utilizează detergenții lichizi foarte 
concentrați din linia ecosol POWER.

integral COMPACT

integral COMPACT este un dispozitiv de dozare controlat 
prin calculator pentru mașinile de spălat vase profesionale tip  
tunel, cu bandă transportoare. Dozează detergenții solizi din 
linia ecosol CLEAN.
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IGIENA  bucătăriei 
Produse adiționale ecosol COMPACT.

IGIENA  bucătăriei 
Agenţi de clătire ecosol COMPACT

ecosol CLEAN ALU

Conținut 4 × 3,8 kg Cod art. 4220100619

Detergent solid foarte concentrat, recomandat la îndepărtarea murdăriei persistente 
de pe oale, tăvi, tigăi, etc., în mod special a celor din aluminiu. Conţine substanţe 
speciale de protecţie a aluminiului și a metalelor neferoase. Adecvat și pentru duri-
tăţi ridicate ale apei. Se utilizează la mașinile de spălat vase și pahare prin interme-
diul dispozitivului de dozare HAGLEITNER integral COMPACT.

IGIENA  bucătăriei 
Detergenţi ecosol COMPACT.

ecosol CLEAN

Conținut 4 × 4 kg Cod art. 4220100119

Detergent solid concentrat foarte economic. Pentru o duritate a apei de până la 
15°dH. Pentru o duritate a apei mai mare se recomandă folosirea suplimentară de 
ecosol LC. Se utilizează prin intermediul dispozitivului de dozare HAGLEITNER  
integral COMPACT.

ecosol BRITE N

Conținut 2 × 2,5 l Cod art. 4220200319

Agent de clătire, ultraconcentrat, neutral, pentru vase și pahare. Utilizabil pentru 
o duritate a apei de până la 15°dH. Se utilizează prin intermediul dispozitivului de 
dozare integral 4PLUS sau integral FLUID.

* Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului.

ecosol CLEAN DES*

Conținut 4 × 4 kg Cod art. 4220101019

Detergent dezinfectant utilizat la mașinile de spălat vase și pahare prin intermediul 
dispozitivului de dozare HAGLEITNER integral COMPACT. Descrierea exactă a pro-
dusului poate fi găsită la pagina 101.

ecosol CLEAN WS

Conținut 4 × 4 kg Cod art. 4220100519

Detergent solid concentrat, utilizabil la o duritate a apei de până la 5°dH. Curăță 
foarte eficient și puternic. Pentru o duritate mai mare a apei, vă recomandăm să 
utilizați suplimentar ecosol LC. Se utilizează la mașinile profesionale de spălat vase 
și pahare prin intermediul dispozitivului de dozare HAGLEITNER integral COMPACT.

ecosol BRITE S 

Conținut 2 × 2,5 l Cod art. 4220200419

Agent de clãtire, ultraconcentrat, pentru vase și pahare. Utilizabil pentru o duritate 
a apei peste 15°dH. Se utilizează prin intermediul dispozitivului de dozare integral 
4PLUS sau integral FLUID.

ecosol LC

Conținut 3,1 kg Cod art. 4220300219

Concentrat lichid pentru dedurizarea apei. Neutralizează ionii de creștere a durității 
și previne formarea calcarului. Componentele mașinii sunt protejate și durata de 
viață a mașinii este extinsă. Poate fi folosit numai în combinație cu unul dintre deter-
genții din linia ecosol CLEAN. Se utilizează prin intermediul dispozitivului de dozare 
HAGLEITNER integral FLUID.

ecosol OSMO PLUS 

Conținut 2,5 kg Cod art. 4220300319

Aditiv special pentru îmbunătățirea rezultatelor curățării și protecția mașinii împo-
triva coroziunii. Protejează și subansamblele mașinii. Se utilizează la mașinile de 
spălat vase cu centuri și coșuri cu sisteme de osmoză sau instalații de înmuiere 
sau desalinizare completă. Se utilizează prin intermediul dispozitivului de dozare 
HAGLEITNER integral FLUID.
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DISHES

Conținut 6 × 700 ml Cod art. 4210800103

Detergent concentrat pentru spălarea manuală a veselei. Ideal contra depunerilor de 
grăsime și proteine. Conține  extracte speciale de îngrijire, ceea ce îl face deosebit de 
bine suportat de piele.

IGIENA  bucătăriei 
Detergent de spălat vase manual.

XIBU senseDISHES

Î × L × A     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Cod art. 4210800250

   dispenser cu senzor, pentru dozarea economică și corectă  
a detergentului concentrat DISHES în chiuvetă sau direct pe burete

   se poate regla cantitatea unei porții
   monitorizare electronică a nivelului rezervei și a bateriei
   nu picură
   rezervor adiţional integrat
   se închide, protejat antiefracţie
   alimentare cu baterii, sau la rețea electrică 

  (vezi XIBU senseFOAM, pagina 20)

ecosol POWER

Conținut 4 × 4 kg Cod art. 4220101119

Detergent lichid foarte concentrat pentru vase si pahare. Extrem de economic. Pen-
tru apă de la 0 la 20 ° dH. Puternic și intens împotriva murdăriei, aduce rezultate ra-
dicale. Este utilizat la mașinile profesionale de spălat vase și pahare prin intermediul 
dispozitivului de dozare integral 4PRO HAGLEITNER sau integral 4PLUS.

ecosol POWER ALU

Conținut 4 × 4 kg Cod art. 4220101319

Detergent lichid foarte concentrat pentru vase din aluminiu. Este adecvat pentru dizol-
varea murdăriei de pe cratițe, tigăi sau tăvi de copt. Cu protecție suplimentară pentru 
aluminiu și metale neferoase. Chiar și la duritatea mare a apei. Se utlizează la mașinile 
profesionale de spălat vase și pahare prin intermediul dispozitivului de dozare integral 
4PRO HAGLEITNER sau integral 4PLUS.

ecosol POWER OSMO GL

Conținut 2 × 3,5 kg Cod art. 4220101219

Detergent lichid foarte concentrat - în special pentru pahare. Îndepărtează cu ușu-
rință murdăria și oferă pahare strălucitoare, impecabile. Se utilizează la mașinile pro-
fesionale de spălat pahare prin intermediul dispozitivului de dozare integral 4PRO 
HAGLEITNER sau integral 4PLUS.

Lichid, foarte concentrat pentru curățare COMPACT 

Solid foarte concentrat pentru curățare COMPACT
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ecosol PROFESSIONAL
 Spălare automată vase.

ecosol PLUS

Conținut 13 kg Cod art. 4210300111

Conținut 33 kg Cod art. 4210300813

Conținut 80 kg Cod art. 4210300115

Detergent lichid pentru mașini profesionale de spălat vase. Îndepărtează cu ușurinţă 
murdăria dificilă (cofeină, amidon, ș.a.). Până la o duritate a apei de 25°dH. Folosind 
ecosol PLUS, apa din cuvă se va înlocui foarte rar. Pentru vesela din aluminiu și 
metal neferos vă recomandăm ecosol ALU.

ecosol PROFESSIONAL
 Spălare automată pahare.

ecosol NEUTRAL

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4210600108

Conținut 10 kg Cod art. 4210600111

Conținut 25 kg Cod art. 4210600113

Conținut 60 kg Cod art. 4210600115

Agent de clătire concentrat, utilizat la spălarea automată a vaselor și paharelor. Îm-
piedică formarea dârelor sau petelor și garantează un efect de strălucire. Nu face 
spumă. Utilizabil la o duritate a apei de până la 15°dH. La o duritate mai ridicată a 
apei, vă recomandăm ecosol CIT.

ecosol PROFESSIONAL Agenţi de clătire.

ecosol GLASS 

Conținut 6 x 1kg Cod art. 4210500508

Conținut 12 kg Cod art. 4210500611

Detergent lichid pentru mașinile profesionale de spălat pahare, cu dozare manuală 
sau automată. Îndepărtează cu ușurinţă murdăria persistentă, cum ar fi petele de ruj 
de buze sau teina. Paharele devin strălucitoare, impecabile. Protejează sticla și părțile 
decorative. Indicat pentru o duritate a apei de până la 15°dH. 

ecosol OSMO GL

Conținut 11 kg Cod art. 4210500711

Lichid de curăţare pentru mașini de spălat pahare profesionale cu instalaţii de osmo-
ză. Îndepărtează fără efort întreaga murdărie și asigură un luciu strălucitor. Protejează 
sticla și părțile decorative.  

ecosol ALU

Conținut 30 kg Cod art. 4210300313

Detergent lichid pentru mașinile profesionale de spãlat vase. Indicat pentru îndepãr-
tarea petelor dificile de pe oale, tigãi, tăvi de copt, instrumente de amestecat, etc.
Protejeazã aluminiul și metalul neferos. Utilizabil la o duritate a apei foarte ridicatã, 
pânã la 25°dH, fără depuneri de calcar.

ecosol R

Conținut 12 kg Cod art. 4210300911

Conținut 30 kg Cod art. 4210300213

Conținut 75 kg Cod art. 4210300215

Detergent lichid pentru mașinile profesionale de spălat vase. Foarte eficient contra 
crustelor, depunerilor. Utilizabil la o duritate de apă până la 10°dH. Pentru vesela din 
aluminiu și metal neferos vă recomandăm ecosol ALU.

 

ecosol SHINE GL

Conținut 10 kg Cod art. 4210600511

Soluție pentru uscare rapidă și luciu, utilizată la mașinile de spălat pahare cu in-
stalaţie de osmoză. Asigură o uscare rapidă a obiectelor spălate și evită, astfel, 
formarea de dâre sau pete. Antispumant, garantează un efect extraordinar de luciu 
în profunzime. 

ecosol CIT

Conținut 10 kg Cod art. 4210600211

Conținut 25 kg Cod art. 4210600213

Conținut 60 kg Cod art. 4210600215

Agent de clătire concentrat, utilizat la spălarea automată a vaselor și paharelor. Îm-
piedică formarea dârelor sau petelor și garantează un efect de strălucire. Nu face 
spumă. Utilizabil la o duritate a apei mai mare de 15°dH. La o duritate mai scăzută a 
apei, vă recomandăm ecosol NEUTRAL.

ecosol PROFESSIONAL dezinfectare.

ecosol ECO DES*

Conținut 10 kg Cod art. 4210301111

Conținut 30 kg Cod art. 4210301113

Conținut 65 kg Cod art. 4210301115

Dezinfectant pentru mașini de spălat vase. Descrierea exactă a produsului poate fi 
găsită la pagina 101.

ecosol detergent praf pentru spălare automată vase.

ecosol POWDER

Conținut 15 kg Cod art. 4210400438

Detergent ultraconcentrat, sub formă de praf, pentru veselă. Se dozează manual. 
Îndepărtează murdăria persistentă. Utilizabil și ca detergent pentru veselă cu depu-
neri, cum ar fi cafea, ceai, etc. Până la o duritate a apei de 25°dH.

* Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului.

ecosol OSMO

Conținut 10 kg Cod art. 4210301011

Aditiv special pentru îmbunătățirea rezultatelor de spălare și pentru protec-
ția mașinii împotriva coroziunii. Protejează subansamblele mașinii. Aditiv pentru  
mașinile de spălat vase tip tunel cu instalație de osmoză sau cu instalații de deduri-
zare completă resp. instalații de desalinizare.
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ecosol DES TABS*

Conținut 2 × 70 bucăţi Cod art. 4210400500

Dezinfectant tablete pentru mașina de spălat vase. Descrierea exactă a produsului 
poate fi găsită la pagina 101.
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ecosol întreţinere.

ecosol REGENERIERSALZ

Conținut 7,5 kg Cod art. 4210200532

Sare de calitate superioară pentru regenerarea instalaţiilor de dedurizare. Sporește 
durata de funcționare în bune condiții a mașinilor de spălat vase și a automatelor de 
cafea. Se dizolvă integral, nu lasă resturi.

ecosol REGENERIERSALZ TABS

Conținut 25 kg Cod art. 4210200431

Tablete speciale de sare, de înaltă calitate, pentru regenerarea instalaţiilor de dedu-
rizare. Sporește durata de funcționare în bune condiții a mașinilor de spălat vase și
a automatelor de cafea. Se dizolvă integral, nu lasă resturi.

ecosol INTENSE POWDER

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4210200722

Praf de curățare cu putere mare de acțiune – utilizat la mașinile profesionale de spălat 
vase – care îndepărtează crustele de amidon și alte reziduuri depuse pe vase. Se reco-
mandă și ca detergent de bază pentru prevenirea depunerilor de amidon. Se adaugă în 
lichidul de clătire, imediat după umplerea cuvei mașinii de spălat. Vasele vor avea un 
aspect strălucitor, lucios. De evitat folosirea pe sticlă, tacâmuri sau aluminiu.

ecosol TAUCHREINIGER

Conținut 10 kg Cod art. 4210200211

Detergent lichid, cu efect rapid pentru curățarea veselei și îndepărtarea depunerilor 
de amidon și albumină. Conferă veselei un aspect nou, lucios.

ecosol ENTKALKER

Conținut 6 × 1,1 kg Cod art. 4210200608

Conținut 11 kg Cod art. 4210200611

Decalcifiant lichid, cu efect rapid. Îndepărtează calcarul din mașinile de spălat vase 
și rufe. Produsul ecosol ENTKALKER prelungește considerabil durata de viaţă a 
mașinii.

fox 3in1

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4210101208

Conținut 10 kg Cod art. 4210101211

Detergent manual cu acțiune puternică, lichid, cu control al mirosurilor. Pentru cu-
rățarea manuală a veselei și a a paharelor, precum și pentru curățarea suprafețelor 
înainte de dezinfectare. Împiedică formarea mirosurilor în întreaga zonă de spălare. 
Conține extras de Aloe Vera și, prin urmare, este foarte delicat cu pielea. Un parfum 
subtil de caise conferă o stare de bine. 

RADIKALIN

Conținut 6 × 1 kg* Cod art. 4210100208

Conținut 10 kg Cod art. 4210100211

Detergent lichid, degresant, concentrat. Îndepărtează cu ușurinţă grăsimile de pe 
toate suprafeţele și obiectele lavabile, cum ar fi pardoseală, hotă, etc. Nu face spu-
mă, poate fi folosit și la curăţarea cu aparate sub presiune. A nu se folosi pe aluminiu!

bellaVIT

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4210100308

Conținut 10 kg Cod art. 4210100311

Detergent lichid abraziv, vâscos, cu putere mare de acțiune. Destinat curăţării de-
punerilor persistente și a crustelor de pe suprafeţe tari. Lasă un miros plăcut de 
portocală. Se recomandă utilizarea cu ajutorul buretelui de spălare verde.

STEAMER

Conținut 10 kg Cod art. 4210100411

Detergent lichid pentru spălarea manuală a aparatelor de afumat și a convectoma-
telor din bucătărie. Îndepărtează murdăria și crustele de arsură. Fără miros, prote-
jează materialul și este plăcut la folosire. Se recomandă pentru bidonașul cu pompă 
pulverizator.

combiCLEAN

Conținut 10 kg Cod art. 4210100511

Detergent lichid pentru curăţarea automată a cuptoarelor prevăzute cu echipamente 
de autocurăţare din bucătărie. Îndepărtează ușor resturile de mâncare arsă, fără a 
ataca suprafeţele. Se evită depunerile de calcar, respectându-se astfel normele im-
puse de HACCP pentru curăţare și cea mai bună calitate a mâncărurilor. Pentru clă-
tire vă recomandăm agentul de clătire ecosol NEUTRAL. A nu se folosi pe aluminiu!

grillBLITZ

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4210100608

Detergent sub formă de gel cu efect optim, pentru curăţat plita și grătarul. Dizolvă 
depunerile de grăsime arsă și crustele de pe orice suprafaţă. Plăcut la folosire, nu 
provoacă iritaţii ale căilor respiratorii. A nu se folosi pe aluminiu!

niroGLANZ

Conținut 6 × 0,8 kg Cod art. 4210100708

Soluţie de calitate superioară pentru suprafeţe inox. Lasă un film protector omogen 
împotriva remurdăririi. Conferă suprafețelor un aspect îngrijit, lucios.

*  La achiziţionarea de 6 x kg – 1 pulverizator spuma gratuit!
**  La achiziționarea de 6 x 1 kg – 1 pulverizator spray gratuit!

IGIENA  bucătăriei 
Curăţare & întreținere.

active ECO

Conținut 6 × 1 kg** Cod art. 4420100208

Conținut 10 kg Cod art. 4420100211

Solvent de grăsimi, universal, pentru suprafeţele de lucru, pardoseli, tavane, pereţi, 
cuptor microunde, hotă, etc. Îndepărtează grăsimile, murdăria chiar și în locurile mai 
greu accesibile. Indicat și pentru îndepărtarea resturilor arse din cuptor, de pe plită, 
etc. Pentru aluminiu vă recomandăm allround ECO sau neutral ECO.
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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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IGIENA lenjeriei 
    Pentru o puritate  
  radiantă.

Spălare curată, economică și ecologică: Sistemul 

havon face posibil. Conceptul de rufe impecabile de la  

Hagleitner stăpânește fiecare provocare din domeniul 

know-how.

Fie că este vorba de dozare manuală sau automată: Accen-

tul se pune pe îngrijire și curățenie la un raport preț-perfor-

manță optim.

Sistemul havon este împărțit în două domenii de aplicare:

• havon PROFESSIONAL – componente de detergent 

lichid pentru dozare automată

• havon MANUAL – puterea manuală de spălare – lichid 

sau granule

Serviciul nostru pentru dvs.

În spălătorie

• Experții noștri Hagleitner fac evaluarea  

proceselor

• Analizăm costurile de spălare

• Ne adaptăm la nevoile dvs., vă sfătuim cum să 

alegeți corect produsul dorit

• Creăm împreună cu dvs. planuri de spălare personal-

izate pentru mașina dvs. și pentru spălătoria dvs.

• Optimizăm procesele din spălătorie

• Elaborăm cicluri optime de spălare, prin dozare  

eficientă a detergenților și agenților de clătire

• Instruim personalul dvs.(semnificații coduri, picto-

grame, etc.)

Tratarea petelor

• Facem inspecția rufelor și oferim variante de  

scoatere a petelor

• Oferim consultații despre diferențierea petelor și cum 

se pot scoate de pe rufe 

• Întocmim și afișăm – Plan de scoaterea petelor – în 

spălătoria dvs. 
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IGIENA  lenjeriei 
green efficiency.

Culori strălucitoare și un miros de prospeţime – aceasta înseamnă 

sistemul Hagleitner de igienă a lenjeriei. Odată cu punerea în apli-

care a conceptului green efficiency este garantată utilizarea ingre-

dientelor sustenabile pentru fabricarea detergenților. Nici unul din 

produsele folosite alături de sistemul havon PROFESSIONAL nu 

conțin NTA, EDTA sau fosfaţi. Toate produsele din IGIENA lenjeriei 

sunt de asemenea fără microplastic. 

Mai mult, sistemul havon PROFESSIONAL oferă și alte avantaje: 

 Sisteme de pompare inteligente și moderne, care permit doza-

rea exactă a detergenților realizați din materii prime ecologice.

Tehnologia de ultimă generație asigură operare simplă, fără  

erori și fără intervenție la mecanismul mașinii de spălat.

 Ingredientele de înaltă calitate asigură buna funcționare și lon-

gevitatea mașinii de spălat.

Hagleitner oferă pentru dozarea manuală havon MANUAL, deter-

genți granule și detergenţi lichizi puternici, de înaltă calitate, reali-

zați din materii prime ecologice.

IGIENA  lenjeriei 
Serviciu perfect.

Domeniul rufelor este unul foarte sensibil în igiena profesională. Aici este 

nevoie de un partener care, prin competenţa sa este autorizat să vă ofere 

sprijin. Specialiștii noștri Hagleitner în spălarea rufelor vă susțin în fiecare 

zi cu know-how-ul lor. Analiza costurilor oferă transparență  

cheltuielilor totale, optimizează alegerea celor mai bune produse și a 

sistemului de dozare. Un plan personalizat de spălare simplifică fluxul de 

lucru în spălătoria dumnea-

voastră. Cu setul Hagleitner 

pentru îndepărtarea petelor 

scoateți ușor chiar și cele mai 

dificile pete. O broșură separa-

tă de rufe oferă sfaturi valoroa-

se pentru spălarea corespun-

zătoare. Consultanţa și instruc-

tajele oferite ajută personalul 

dvs. să fie în siguranță în tim-

pul lucrului.

IGIENA  lenjeriei 
havon PROFESSIONAL.

Cele 8 componente de bază.

havon PROFESSIONAL cuprinde 8 componente de bază, care pot fi combinate în 

funcţie de cerinţe. Unul dintre aceste produse lichide, se poate utiliza și în afara siste-

mului havon PROFESSIONAL: detergentul ultraconcentrat havon V8. Ceilalţi deter-

genţi speciali se pot utiliza numai în cadrul sistemului havon PROFESSIONAL.

havon V8

Conținut 25 kg Cod art. 4310100113

Detergent lichid, ultraconcentrat. Poate fi folosit și în prespălare, în combinaţie cu 
alţi detergenţi. Excelent pentru curăţarea rufelor de bucătărie foarte murdare sau a 
celor pătate cu uleiuri minerale. Temperatura de spălare 30-70°C.

havon B1

Conținut 25 kg Cod art. 4310100813

Conținut 60 kg Cod art. 4310100815

Detergent lichid, cu un parfum plăcut, pentru rufele colorate, ca parte componentă a 
sistemului havon. Pentru spălarea și îngrijirea rufelor colorate din bumbac, ţesătură 
mixtă, precum și la spălarea rufelor fine (feţe de masă, lenjerie de pat și prosoape) la 
30-95°C. Nu este indicat pentru lână și mătase. Îndepărtează murdăria și grăsimea.
Protejează culoarea. Substanţe inovative reduc remurdărirea. Fără agenţi de înălbire 
sau înălbitori optici.

havon U9 PLUS

Conținut 25 kg Cod art. 4310100913

Conținut 60 kg Cod art. 4310100915

Detergent universal lichid, concentrat, pentru spălarea și prespălarea rufelor la 
30-95°C. Conținut înălbitor și enzime. Oferă rufelor prospeţime plăcut mirositoare și 
un alb strălucitor. Îndepărtează murdăria și grăsimea din ţesăturile de bumbac, fibre 
sintetice și mixte. Substanţe inovative reduc remurdărirea. Optim pentru spălarea și 
întreţinerea rufelor de bucătărie și wellness.

Plan de spălare havon MANUAL
Miele 10 kg duritatea apei 6°dH

  Denumire
tem-

pera-

tură

prespălare spălare de bază clătire finală
mașină 

nr. programprodusul dozare 
(ml)

produsul dozare (ml) produsul dozare 
(ml)

frotir alb, normal, fără prespălare
60-
90°C 

havon 
PERFECT

XXX havon
SOFT 4

XXX

lenjerie wellnes, normal, cu prespălare
60-
90°C 

havon 
PERFECT

XXX havon 
PERFECT

XXX havon
SOFT 4

XXX

  lenjerie fină , ușoară, fără prespălare
30-
60°C

havon 
FEIN

XXX 5

  feţe de mese colorate, puternică, cu prespălare
60-
90°C 

havon 
COLOR

XXX havon 
COLOR

XXX havon
P6 PLUS

 XXX 5

havon 
ACTIVE

XXX

  rufe albe, normal, fără prespălare
60-
90°C

havon 
PERFECT

XXX

% conținut Tip de rufe Murdărie Procedura de spălare Tratare Temperatura cost(lei)/kg rufe

40% Lenjerie care necesită apă fiartă rezistentă cu prespălare cu dezinfectare             60°C xxx

35% Lenjerie colorată normal cu prespălare cu dezinfectare                40°C xxx

10% Ușor de întreținut normal fără prespălare fără dezinfectare 30-60°C xxx

10% Mop/lavete rezistentă cu prespălare cu dezinfectare             60°C xxx

5% Lenjerie pătată de urină rezistentă cu prespălare cu dezinfectare             40-60°C xxx

Timpul mediu per kg de lenjerie: EUR xxx Costuri totale/an:  LEI xxx

Produse utilizate:

Detergenți universali
Detergenți pentru  

rufe colorate
Dezinfectanți Balsamuri

Amplificatori 
alcalini

Agenți de îndepărtare a 
petelor

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

Analiza costurilor de spălare havon PROFESSIONAL
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Componentele de spălare din sistemul havon MANUAL.

Componentele sistemului havon MANUAL reprezintă domeniul manual de dozare a 

detergenților lichizi și granule, concepute special pentru firmele mici și mijlocii. 
Sistemul este constituit fie din detergenții universali  havon INTEXO, havon  PERFECT 
sau havon ULTRA, detergenți pentru rufe colorate dintre care havon INTEXO COLOR 
și havon COLOR, fie și din detergentul pentru rufe sensibile de la havon  FEIN, dezin-
fectanții de rufe havon DES 40 și havon DES 60, precum și componente suplimentare. 

Hagleitner folosește materie primă de calitate superioară, ecologică, care face deter-

gentul să acţioneze puternic, dar în același timp și blând, pentru ca spălarea să aibă 

rezultate excelente. În plus, pe lângă curăţire și întreţinere la raport preţ – performanţă 

optim, Hagleitner oferă valoare și printr-un parfum plăcut, atrăgător,  

proaspăt.

Balsamul de rufe și componentele adiţionale ajutătoare întregesc conceptul havon 
MANUAL și oferă curățenie, miros proaspăt și aspect pufos.

Dimensiuni optime ale recipientelor.

Indiferent dacă sunt necesare cantităţi mici pentru dozarea manuală sau consumul de 

soluţii de curăţare este mare – Hagleitner are dimensiunea ideală a recipientului pentru 

necesităţile dvs. individuale. De la flaconul de un 1 l până la canistra de 60 de l, pro-

dusele de igienă sunt umplute la Hagleitner în funcţie de utilizare.

IGIENA  lenjeriei 
havon MANUAL.

havon INTEXO

Conținut 5 kg Cod art. 4310200510

Detergent lichid foarte concentrat, pentru curăţarea și întreţinerea lenjeriei albe, din 
bumbac, amestec sau poliester. Rezultă rufe de un alb strălucitor, chiar și la tempe-
raturi scăzute. Datorită formulei sale speciale, se dizolvă într-un timp foarte scurt, 
prin tehnologia inovativă intenseTEX pătrunde adânc în fibre și dizolvă petele în mod 
eficient și ușor. În același timp, mirosurile neplăcute și culoarea cenușie dispar.

chemTRAY

Î × L × A   19 × 120 × 65 cm 60 l Cod art. 4450702800

Tavă de scurgere pentru depozitarea în siguranță a canistrelor și a recipientelor mari 
în zona de spălătorie și bucătărie. Potrivit pentru stocarea în recipiente de până la 
60 l. Variantă omologată și testată.

havon T7*

Conținut 27 kg Cod art. 4310101613

Conținut 64 kg Cod art. 4310101615

Dezinfectant și înălbitor de rufe, cu mare putere de înălbire, care se folosește în 
combinație cu alte componente ale detergenților de la havon PROFESSIONAL 
DISINFECT. Descrierea exactă a produsului poate fi găsită la pagina 102.

havon F12

Conținut 25 kg Cod art. 4310101213

Agent neutralizator pentru textile și apa de clătire. Adăugat la clătirea finală previne 
decolorarea și îngălbenirea lenjeriei sau alcalinitatea cauzate de reziduurile de detergent 
și/sau apa dură. Rufele capătă un aspect frumos pufos, culori învigorate și miros de 
prospețime. Previne iritarea pielii și îmbunătățește calitatea rufelor.

havon K5

Conținut 27 kg Cod art. 4310101413

Conținut 64 kg Cod art. 4310101115

Soluţie lichidă pentru dedurizarea apei. Împiedică depunerea de calcar și păstrează 
aspectul alb, strălucitor, al rufelor.

havon E4

Conținut 30 kg Cod art. 4310100513

Conținut 65 kg Cod art. 4310100515

Înălbitor lichid pe bază de oxigen. Component de bază în sistemul havon 
PROFESSIONAL. Acţionează împotriva petelor de vin roșu, ketchup, fructe și legume. 
Rufele nu devin cenușii. Înainte de utilizare, citiți întotdeauna marcajul/eticheta și infor-
mațiile referitoare la produs. 

havon A3

Conținut 32 kg Cod art. 4310101013

Conținut 75 kg Cod art. 4310101015 

Catalizator alcalin, lichid. Componentă de bază a sistemului havon PROFESSIONAL.
Sporește capacitatea de curăţare și acţionează excelent împotriva petelor cauzate de 
proteine, grăsimi sau uleiuri.

havon INTEXO COLOR

Conținut 5 kg Cod art. 4310200610

Detergent lichid foarte concentrat, pentru curăţare și îngrijirea lenjeriei colorate din 
bumbac, amestec și poliester. Datorită formulei sale speciale, se dizolvă într-un 
timp foarte scurt, prin tehnologia inovativă intenseTEX pătrunde adânc în fibre și 
dizolvă petele în mod eficient și ușor. Ingredientele inovative împiedică întrepătrun-
derea culorilor, sau transferul lor pe alte ţesături.

havon DES 60*

Conținut 15 kg Cod art. 4310200700

Dezinfectant pentru rufe. Descrierea exactă a produsului poate fi găsită la pagina 102.

havon DES 40*

Conținut 12 kg Cod art. 4310200738

Dezinfectant pentru rufe. Descrierea exactă a produsului poate fi găsită la pagina 102.

havon PERFECT*

Conținut 15 kg Cod art. 4310200100

Detergent dezinfectant universal pentru rufe. Descrierea exactă a produsului poate fi 
găsită la pagina 102.

* Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului. * Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului.
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havon MILD

Conținut 10 kg Cod art. 4310300211

Balsam de calitate superioară. Face rufele plăcute și antistatice. Reduce uscatul 
rufelor în uscător cu până la 10%. Datorită substanţelor de îngrijire ușurează călca-
tul rufelor și îmbunătăţește contactul cu pielea. Are un miros plăcut de primăvară.

havon FEIN

Conținut 6 × 1 kg* Cod art. 4310200408

Detergent lichid de calitate superioară pentru lână, mătase și rufe sintetice (Goretex, 
Microfibră). Nu conține enzime. Lasă rufele catifelate și cu un miros plăcut de flori.
Ideal pentru spălarea și întreţinerea rufelor colorate la temperaturi de până la 
30-60°C. Protejează culoarea ţesăturilor prin ingrediente speciale. Nu conține înăl-
bitor.

havon ULTRA

Conținut 18 kg Cod art. 4310200300

Detergent universal de spălat rufe cu performanţe profesionale. Utilizabil indiferent 
de duritatea apei sau temperatura de spălare. Înălbește de la o temperatură de 
40°C. Oferă rufelor strălucire și un aspect îngrijit. Lasă un miros proaspăt plăcut.

havon SOFT4

Conținut 10 kg Cod art. 4310300111

Conținut 25 kg Cod art. 4310300113

Balsam de calitate superioară, de 4 ori mai concentrat decât un balsam obișnuit. 
Face rufele plăcute și antistatice. Reduce uscatul rufelor în uscător cu până la 10%. 
Datorită substanţelor de îngrijire ușurează călcatul rufelor și îmbunătăţește contactul 
cu pielea. havon SOFT4 prelungește durata de viaţa a rufelor. Are un miros plăcut 
de fructe. Se poate folosi manual sau cu aparatura de dozare havon PROFESSIONAL.
Setarea se face de către tehnicienii calificaţi Hagleitner.

IGIENA  lenjeriei 
Componente suplimentare.

havon CALC

Conținut 6 kg Cod art. 4310300732

Granule pentru dedurizarea apei. Împiedică depunerile de calcar pe rufe și în mași-
nile de spălat. Prelungește durata de viaţă a mașinii de spălat și rufele nu devin 
cenușii. Prin utilizarea de havon CALC de la o duritate a apei de la 16°dH se redu-
ce consumul de detergent.

havon ACTIVE

Conținut 5 kg Cod art. 4310300632

Produs universal împotriva petelor, sub formă de praf. Îndepărtează petele colorate 
de cafea, vin roșu, fructe, etc., precum și petele de sosuri de fripturi, ruj, etc. la o 
temperatură de 30°C. Rufele devin albe și strălucitoare.

havon RUSTEX

Conținut 6 x 1 kg Cod art. 4310301108

Soluţie specială de îndepărtare a petelor de rugină de pe rufe. Adecvată pentru 
toate tipurile de rufe, cu excepţia celor din lână și mătase.

havon FS

Conținut 6 x 1 kg Cod art. 4310300508

Pentru îndepărtarea profundă a tuturor petelor de grăsime și ulei, de ex. pe rufele 
de bucătărie foarte murdare, feţe de masă și îmbrăcăminte de lucru cu pete de ulei 
mineral. Adecvat și pentru îndepărtarea petelor de ulei de seminţe.

havon CHLOR TABS

Conținut 6 x 1 kg Cod art. 4310300428

Înălbitor ultraconcentrat, sub formă de tabletă. Se dizolvă efervescent, declanșându- 
și efectul instantaneu. Îndepărtează petele problematice cum ar fi cele de fructe, 
boia, ulei de dovleac. Folosiţi produsul în mod corect. Citiţi instrucţiunile înainte de 
folosire.

havon P6 PLUS

Conținut 10 kg Cod art. 4310300811

Apret lichid de rufe pentru toate ţesăturile în afară de mătase. Fixează ţesutul și 
întărește rezistenţa la întindere. Ideal pentru feţe de masă, perdele și cămăși, se 
poate aplica și sub formă pulverizată în momentul călcării. Poate fi utilizat atât prin 
intermediul tehnicii de dozare automată Hagleitner în sistemul havon PROFESSIONAL, 
cât și manual. Setarea profesională a sistemului de dozare Hagleitner este asigurată 
de către experții noștri.

havon POWER

Conținut 6 x 1 kg Cod art. 4310300908

Înălbitor lichid, special pe bază de oxigen activ. Îndepărtează pete dificile, cum ar fi 
cele cauzate de vin roșu, curry, fructe, etc., de la 30°C și are proprietăți antibacte-
riene și fungicide de la 20°C. Este ideal pentru țesături care sunt predispuse la 
mirosuri neplăcute, cum ar fi haine de sport, lenjerie de corp, etc. Nu este indicat 
pentru mătase, poliamidă și elastomeri.

havon COLOR

Conținut 15 kg Cod art. 4310200200

Granule de calitate superioară pentru spălat rufe colorate și sensibile la culoare. Nu 
conțin înălbitor, nu atacă culoarea și ţesutul. Îndepărtează petele de grăsime și de 
proteine, de aceea este foarte indicat pentru feţele de masă colorate. Menţine 
culoarea proaspătă și frumoasă. Indicat indiferent de duritatea apei și la temperaturi 
de până la 30-95°C.

* La achiziționarea de 6 x 1 kg – un ajutor dozare gratuit!

IG
IE

N
A

 l
e

n
je

ri
e

i

IG
IE

N
A

 l
e

n
je

ri
e

i

69



71

IG
IE

N
A

 c
lă

d
ir

il
o

r

IGIENA clădirilor
  Progres prin inovare.

În igiena clădirilor este vorba despre curăţare delicată și 

eficientizarea lucrului, la costuri optime. Acest lucru nece-

sită sisteme de curăţare perfect armonizate între ele.

Soluțiile noastre sunt răspunsul la toate provocările din 

domeniul curățeniei moderne. Sistemele automate de 

reumplere, dispozitivele de dozare de ultimă generație și 

serviciile eficiente sunt oferta noastră pentru fiecare uti-

lizator. Sistemul de ghidare prin culori specifice fiecărei 

zone de lucru oferă o imagine de ansamblu clară și facili-

tează efectuarea curățeniei în clădiri și instituții.

Serviciul nostru pentru 

dumneavoastră

În casa dumneavoastră

• Inspectăm și evaluăm la fața locului (materiale încor-

porate, materiale de curățare actuale, procese ...)

• Ne adaptăm la nevoile dumneavoastră, vă sfătuim 

cum să alegeți corect produsul de curățenie

• Creăm împreună cu dvs. planuri personalizate de 

curățenie și dezinfecție pentru diferite domenii de 

menaj

• Identificăm pașii în procesul de curățenie și 

dezinfecție (de exemplu, în ceea ce privește 

curățarea podelei sau dozarea)

• Vă oferim consultații în ceea ce privește igiena  

pardoselii: întreținerea și curățarea de bază

• Vă sfătuim cum să curățați covoarele și mobilierul 

tapițat

• Vă ajutăm să răspundeți concret la întrebările: Cum 

economisiți chiar și 30% din timpul alocat curățeniei? 

Cum reduceți cu 30% costurile din bugetul de 

curățenie?
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IGIENA  clădirilor
 integral 2GO.

Atât de mult loc este într-un cartuș integral 2GO. Restul este ma-
nipulat de tehnologia de dozare cu precizie ridicată - direct pe pe-
rete, unde este apă și electricitate. Pur și simplu duceți o sticlă la 
robinetul dozatorului, apăsați în sus - soluția de aplicare gata de 
utilizare curge în ea. Sau umpleți un recipient mai mare cu furtunul 
- cum ar fi o găleată sau un automat de curățare.

Doar ștergeți. Și nimic nu este în găleată!

Ce epuizare!
Înmuiați. Stoarceți. Curățați. Timpul se scurge printre lavete.  Dar nu 
se face niciodată cu adevărat curat. Vă mișcați într-un cerc vicios - 
cu cele două găleți?
Funcționează și altfel – inovator: mai igienic, mai comod și mai rapid. 
Hagleitner a inventat sistemul i.h.s. aici este un cerc, dar al unei bune 
organizări, deoarece:

1. Luați un mop proaspăt umezit. Preferați o lavetă din microfibră 
proaspăt umezită? - Și treceți la treabă. Puteți curăța până la 
25 mp cu un mop. 

2. Aruncați mopul și laveta în sac - și de acolo în mașina de spălat: 
reglați temperatura la 60 °C: spălați dezinfectant. Rezultatul va 
fi curățenie și prospețime completă.

3. Pregătiți pentru următoarea repriză? Umpleți safetyBOX cu 
soluție de înmuiere. Introduceți în ea 20 mopuri. Sau introduceți 
18 lavete din microfibră în safetyBOX mică. Și adăugați apoi 
soluția de înmuiere. Lăsați lavetele și mopurile doar 15 minute. 
Și cercul poate începe din nou. 

IGIENA  clădirilor
 sistemul i.h.s.

Concentrați-vă

pe elementele esențiale pentru ștergere, curățare și dezinfectare.

Concentrați-vă pe integral 2GO.

Deoarece integral 2GO se concentrează pe elemente esențiale pen-
tru Dvs:
• Cartușul de 2,6 litri este productiv, oferind până la 1.300 de litri 

de soluție gata de utilizare. Deoarece apa este adăugată exact 
în cantitatea potrivită. Imaginați-vă că trebuie să ridicați 1300 
kg. Aici ridicați  numai 2,6 kg - și obțineți același efect.

• Șapte detergenți extraordinari. Nu este nevoie de mai multe, 
fiecare are propria lui culoare. Deci totul este acoperit în zona 
de întreținere a clădirii - inclusiv dezinfectarea suprafețelor: vezi 
pagina 92. Completați ceea ce vă place: de la flacon la găleată 
și pănă la mașinile de curățat.

• Tindeți spre o deservire intuitivă? Integral 2GO este firesc. În 
loc de text se pot vizualiza pictograme - fără barieră de limbă. 
Iar cartușul poate fi înlocuit într-o clipă - cartuș greșit? Ime-
diat afișajul semnalează eroarea. Apropo de cartuș: ce agent 
de curățare este folosit acum? Un cip RFID oferă automat 
informații și orientează întreaga funcționare ținând cont de 
acest lucru - confuzia produsului: exclusă.

• Ce înseamnă asta în practică? Greutate redusă. Mai puține 
transporturi. Mai puțin timp. Nici o picătură pierdută de produs 
pentru curățenie. De aceea, este mai mult spațiu în depozit. Și 
mult timp - de concentrare pe lucruri esențiale.

Cât de multe chimicale sunt necesare pentru a curăța o pardoseală de 

108.333 metri pătrați? 2,6 l.

Cât costă 500 mp de pardoseală curată?

1,– euro. Și într-un mod foarte comod – cu sistemul i.h.s.

Cercul i.h.s.:

i.  de la integral 2GO: 
Un cartuș are 2.6 l. Din el rezultă până la 1.300 l de agent de curățare 
finit - pentru o suprafață echivalentă cu 15 terenuri de fotbal. 

h.  de la havon: 
Puterea de spălare Hagleitner. Dozat manual? Sau pentru spălare 
complet automată? – Cum preferați.

s.  de la safetyMOP: 
Mopul de ștergere rămâne blocat în suport, fără ca Dvs. să fiți nevoiți să 
vă aplecați. Sistemul de ghidaj din patru culori vă ajută să știți ce folosiți 
- unde folosiți. Iar cu flaconul de 650 ml din  safetySPRAYER puteți aco- 
peri chiar și cele mai mari suprafețe. 

Înmuiere? Stoarcere? Ștergere? Ștergeți o singură dată, este sufici-
ent. Deoarece murdăria și agenții patogeni nu se răspândesc: Pentru  
fiecare spațiu există mopul său, pentru fiecare spațiu există laveta sa  
din microfibre – și apoi simplu: în mașina de spălat. Fiecare unde 
aparține. Și unde virusurile și bacteriile nu au nicio șansă: 0% germeni 
transmiși. 100% igienă. Cu 30% mai mult timp. Cu 30% mai puține 
cheltuieli. Apropo de cheltuieli:

integral 2GO
havon PROFESSIONAL/     

   MANUAL

sistemul safety MOP

ergonomic în toate 

procesele
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2GO

2GO

2GO

2GO

2GO

allround 2GO

Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410200919

Degresant cu proprietăţi de îndepărtare a murdăriei de pe sticlă sau alte suprafeţe, 
cu formulă anti-amprente. Pentru toate suprafețele lucioase și netede, precum  
oglinzi, sticlă, obiecte de inventar. Produsul se pulverizează și prin ștergere se 
asigură strălucire intensă și un parfum floral proaspăt. Distins cu eticheta ecologică 
europeană Ecolabel și simbolul ecologic austriac. Se utilizează în curăţarea manuală. 
Din 2,6l concentrat se obțin până la 1.300 l de soluție gata de folosit. Optim pentru 
umezirea safetyWIPES pentru curățenia de întreținere în sistemul i.h.s.

IGIENA  clădirilor
 integral 2GO – multiFILL.

IGIENA  clădirilor
 integral 2GO. Șapte concentrate puternice acoperă întregul domeniu de Housekeeping - Menaj -  

inclusiv dezinfecția suprafețelor. Volumul de stocare și de transport se reduce 
substanţial, datorită cartușelor multiFILL care necesită foarte puțin spațiu.

integral 2GO

Î × L × A     38,3 × 19,8 × 19,2 cm Cod art. 4410100650

Dozator electronic pentru concentratele integral 2GO. Dis-
penserul integral 2GO permite un dozaj sigur și precis al con-
centratului de curățare și apei pentru prepararea unei soluții 
de curățare sau dezinfectare gata pentru aplicare.  Cantitate 
dozată: Cantitate mică: de la 0,4 l la 1,5 l în pași de 0,1 l. Canti-
tate mare: de la 1,0 l la 50 l în pași de 0,5 l.

integral 2START

Cod art. 4410100800

 Kitul de montaj include un furtun de 3 metri (diametru de 12 
mm), o piesă de racordare la apă de  ¾ țoli, 5 cleme de fixare, 
precum și un șablon portocaliu pentru un montaj perfect pe 
perete a mai multor dispensere în serie.

Piese de schimb dispenser

SHORTCUT integral 2GO 

Cod art. 4920501000

   Pentru scurtarea corespunzătoare a furtunului 
PIPE integral 2GO (max. 40 cm)

DOSE integral 2GO 

Cod art. 4920501000

   Ștuț de ieșire cu siguranță împotriva stropirii 
pentru predarea de cantități mai și mici 

PIPE integral 2GO

Cod art. 4920500800

   Furtun din silicon
  cu conector pentru racordul la ștuţul de ieșire, 

  pentru dozarea în găleată.

Opţiuni

powerPACK extension 

Cod art. 4111206500

  Cablu de 1,5 m pentru prelungirea cablului
   powerPACK in și powerPACK ex

powerPACK BOX 

Î × L × A   31,5 × 17 × 5,6 cm Cod art. 4111204700

Transformator pentru alimentarea cu energie 
electrică a aparatelor integral 2GO montate în serie, 
care urmează a fi acţionate concomitent. Legătura 
între alimentator și dispenser trebuie efectuată de 
un electrician. Alternativ, integral 2GO poate fi 
alimentat cu curent direct de la rețea prin interme-
diul powerPACK BOX.

powerPACK ex  

Cod art. 4111202400

   alimentator extern pentru conectarea la reţea
  lungime cablu: 150 cm

powerPACK in 

Cod art. 4111203100

   alimentator sub tencuială, pentru conectarea 
la reţea

  pentru instalarea în perete în doză de 6,8 cm 
    (dimensiunea minimă)

LABEL sanitary 2GO

Cod art. 4410400900

LABEL sanitaryDES 2GO

Cod art. 4410401000

LABEL hygienicDES 2GO

Cod art. 4410400600

LABEL active 2GO

Cod art. 4410400800

LABEL allround 2GO

Cod art. 4410400700

4 etichete adezive per coală - pentru etichetarea flaconului 
de realimentare de 0,5 l sau a sticlei de sistem de 1 l. La ale-
gere sunt 17 limbi. Cu pictograme și logica cromatică pentru 
marcarea corectă a soluției de curățare gata de utilizare din 
dozatorul integral 2GO. (p. 95)
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active 2GO

Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410200719

Concentrat lichid alcalin, pentru curățenia zilnică de întreținere. Putere ridicată de 
dizolvare a grăsimilor. Optim pentru curățarea tuturor suprafețelor de bucătărie, 
de ex.: suprafețele de lucru, hote, rafturi, pardoseli. Distins cu eticheta ecologică 
europeană Ecolabel și simbolul ecologic austriac. Se utilizeză la curăţarea manuală 
sau automată. Din 2,6l concentrat se obțin până la 866 l de soluție gata de folosit.

floorstar 2GO

Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410200819

Concentrat lichid de curățare pentru pardoseli cu o proprietate excelentă de umezi-
re. Se usucă repede și îndepărtează rapid mizeria. Optim pentru îmbibarea mopurilor 
(sistem i.h.s. ). Aromă proaspătă de portocale. Se utilizeză la curăţarea manuală sau 
automată. Din 2,6l concentrat se obțin până la 1.300 l de soluție gata de folosit.

power 2GO

Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410300519

Superconcentrat lichid alcalin, cu efect puternic de scoatere a murdăriei din pori, 
crăpături. Este specializat pentru gresiile antiderapante din bucătării, centre well-
ness și grupuri sanitare. Optim pentru îmbibarea mopurilor (sistem i.h.s. ). Aromă de 
portocale. Se utilizeză la curăţarea manuală sau automată. Din 2,6l concentrat se 
obțin până la 866 l de soluție gata de folosit.

hygienicDES 2GO

Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410300419

Dezinfectant pentru suprafețe. Descrierea exactă a produsului poate fi găsită la pa-
gina 106. 

sanitaryDES 2GO

Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410300619

Detergent sanitar dezinfectant. Veți găsi descrierea exactă a produsului la pagina 
106.

sanitary 2GO

Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410200619

Concentrat lichid sanitar, pentru curățarea zilnică de întreținere. Optim în spațiile 
umede, de ex.: toaletă, chiuvetă, faianță, robinete. Produsul se pulverizează și prin 
ștergere se asigură un luciu de profunzime și curățenie durabilă. Lichidul de curățare 
sanitară răspândește un parfum proaspăt de lămâie. Se utilizează în curăţarea 
manuală sau cu mașina automată. Din 2,6l concentrat se obțin până la 866 l de 
soluție gata de folosit. Optim pentru îmbibarea mopurilor (sistem i.h.s. ).

PUMP integral 2GO  

Cod art. 4920500900

   Pompă controlată magnetic, care este schimbată 
în intervalul detimp valabil pentru întreținerea 
dispenserului integral 2GO. 

   Pompa este inclusă în contractul de întreținere, 
deci este schimbată proactiv.
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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

Conceptul de cărucior de curățare al HAGLEITNER este realizat modular. Cărucioarele permit aplicarea paralelă a metodei cu 2 găleți (pro-
cedeu de ștergere în 2 etape), precum și implementarea i.h.s. (procedeu de ștergere dintr-o etapă).

IGIENA  clădirilor 
safetyMOP sistem.

safetyTROLLEY BASIC E1 
Cod art. 4431101600

safetyTROLLEY ALLROUND E1
Cod art. 4431102000

safetyTROLLEY BASIC S2
Cod art. 4431101700

safetyTROLLEY ALLROUND S2
Cod art. 4431101900

safetyTROLLEY ALLROUND T3
Cod art. 4431101800

presă pentru profiMOP
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IGIENA  clădirilor 
integral 2GO – prezentare generală a aplicației.

aplicații
sanitary 

2GO

sanitary-

DES 2GO

allround 

2GO

hygienic-

DES 2GO

active  

2GO

floorstar 

2GO

power  

2GO

chiuvetă

baie

duș

cabine de duș

armături

oglindă

toaletă/pișoar

pardoseli din gresie/pereți

suprafețe din sticlă

sticlă acrilică/policarbonat, plexiglas

suprafețe din plastic

echipamete din lemn tratat cu ulei sau ceară

mobilier din lemn lăcuit

mobilier din lemn natur

obiecte din metal

obiecte din metal vopsit

obiecte din oțel inoxidabil, inox

PVC / linoleum tratat

PVC / linoleum netratat

acoperire epoxidică*

cauciucuri, elastomere tratate

cauciucuri, elastomere netratate

suprafețe din marmură, 

terrazzo, beton

suprafețe de granit, 

ardezie

suprafețe din plăci de sticlă

antiderapant (R9-R13)

parchet lăcuit, 

plută

pardoseală din plută lubrifiată, ceruită

pardoseală din plută brută

* Verificați în fișa tehnică a produsului, date informative
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safetyTROLLEY BASIC   

Î × L × A      128 × 55 × 85 cm  Cod art. 4431101000

Cărucior de bază, compact, mic, manevrabil și stabil. Ideal pentru curățarea podelelor 
și a suprafețelor, precum și pentru eliminarea deșeurilor din clădiri mici sau mijlocii 
(birou, grădiniță, pensiune, restaurant). Dotat cu un separator al sacilor de gunoi de 
90l/30 l și un suport suplimentar pentru 4 flacoane sistem de 1 l.

safetyTROLLEY ALLROUND

Î × L × A      110 × 55 × 120 cm  Cod art. 4431102500

Căruciorul de curățenie compatibil. Poate fi asamblat împreună cu toate articolele 
din sistemul safetyMOP sau din sistemul de Ștergere Umedă. Pentru curățarea in-
ventarului și a suprafețelor de pardoseală din clădirile de dimensinii medii până la 
mari. Dispune de o separare a sacului de deșeuri de 2 x 70 l, un suport pentru planul 
de curățenie în interiorul capacului, precum și de o funcție soft-CLOSE pentru o 
închidere silențioasă a capacului. Opțional, se pot comanda și sertarele spațioase 
de 20 de 40 de litri, protejate antiefracție (modul SW 20 și SW 40): fie 4 x modul SW 
20, fie 2 x modul SW 40 (posibil și combinat: 2 x modul SW 20 și 1 x modul SW 40). 

safetyTROLLEY TRANSPORT

Î × L × A      92 × 36 × 61 cm  Cod art. 4431100700

Cărucior utilizat pentru transportul și susținerea recipientelor safetyBOX. Poate fi fixat 
pe safetyTROLLEY ALLROUND atunci când este utilizat cu modulul T3. Sau poate fi 
utilizat individual. Un cârlig de fixare suplimentar pentru safetySPRAYER îl face util și 
la curățarea pardoselii.

safetyTROLLEY ROOM

Î × L × A      128 × 53 × 157 cm  Cod art. 4431100800

Oferă confort și un spațiu extrem de generos, fiind adecvat pentru aprovizionarea 
etajelor hotelurilor și caselor de oaspeți. Cele 4 suprafețe de depozitare importante 
garantează transportul perfect al rufelor, băuturilor și rezervelor pentru dispensere, 
precum și al ustensilelor de curățare. Căruciorul este dotat cu un sac de colectare de 
120 l pentru rufe murdare, un sistem de separare a gunoiului cu 4 diviziuni și un suport 
pentru safetyBOX, în care pot fi stocate 20 de mopuri. Este inclusă cutia de transport 
pentru ustensile de curățare.

modul S2 

Cod art. 4431101200

Cadru din plastic pentru fixarea pe safetyTROLLEY BASIC și ALLROUND. Pot fi ampla-
sate 1 safetyBOX sau 3 safetyBOX SMALL/hupBOX în fiecare cadru.

modul T3 

Cod art. 4431101400

Set format dintr-un cârlig și un suport pentru montarea unui safetyTROLLEY TRANS-
PORT pe căruciorul de curățenie safetyTROLLEY ALLROUND.

safetyBOX

blue Î × L × A      27 × 56 × 24 cm Cod art. 4431201300

red Î × L × A      27 × 56 × 24 cm Cod art. 4431203700

Recipient de 21 l în care se prepară și se depozitează până la 20 bucăți de  
safetyMOP stivuite. Capacul cu clapete pentru safetyMOP închide etanș safetyBOX. 
Astfel, aceasta poate fi întoarsă cu capacul în jos iar safetyMOP-urile vor fi îmbibate 
uniform cu soluție de curățare.  

capac cu clapete pt. safetyBOX

Cod art. 4431203200

Sistem de închidere ermetică pentru safetyBOX. Folosind cele 8 clapete de pe ca-
pac puteţi verifica acustic închiderea corectă a acestuia. Se folosește doar în com-
binaţie cu safetyBOX.
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safetyMOP PARKETT

40 cm Cod art. 4431201900

Ideal pentru toate podelele din lemn, special pentru podelele uleiate, cerate sau 
netratate. Performanţă de curăţare optimă și alunecare pe suprafaţa podelei datorită 
dungilor de fibre maro. Amestec de bumbac/poliester durabil ce poate fi spălat și 
dezinfectat până la 60°C. Spălat separat și fără balsam de rufe.

safetyMOP POWER

40 cm Cod art. 4431201800

Pentru pardoseli din piatră, cum ar fi marmură, granit, gresie. Îndepărtează murdăria 
de pe suprafeţele microporoase. Murdăria și depunerile persistente se îndepărtează 
mai ușor decât cu un mop textil obișnuit, datorită barei cu perie. Se poate spăla și 
dezinfecta la temperaturi de până la 60°C.

safetyMOP

40 cm Cod art. 4431201100

safetyMOP este realizat 100% din microfibre de calitate superioară care excelea-
ză printr-o foarte mare capacitate de absorbţie. Produsul nu conține bumbac sau 
vâscoză, deci e foarte igienic și e indicat pentru dezinfecţie și curăţenie. Se poate 
folosi universal pe toate pardoselele netede. În funcţie de utilizare, husele se pot 
alege pe baza codului de culori cusut pe dos. Produsul acţionează pe o suprafaţă 
mare și e durabil. Lavabil, cu dezinfectare la temperaturi de până la 60°C.

suport pentru safetyMOP

40 cm Cod art. 4431202000

Suport rabatabil din plastic, pentru safetyMOP, safetyMOP POWER și safetyMOP 
PARKETT. A se folosi cu mâner din aluminiu. Datorită cârligului care se află pe su-
portul de 40 cm, mopul se poate monta și îndepărta fără nici o atingere sau aplecare.

safetySPRAYER

40 cm Cod art. 4431201200

safetySPRAYER este un sistem de dozare pentru curăţirea ergonomică și econo-
mică a podelelor. Indicat pentru curăţenia pe coridoare, scări, etc. Se folosește 
în combinaţie cu sistemul safetyMOP. Cu ajutorul flaconului de 650 ml montat pe 
suport, soluţia de curăţat se poate doza optim, prin apăsarea butonului, când este 
nevoie. 

safetyBOX SMALL   + 1 × capac batant

blue Î × L × A   20 × 25,5 × 16,5 cm Cod art. 4431201400

red Î × L × A   20 × 25,5 × 16,5 cm Cod art. 4431201500

green Î × L × A   20 × 25,5 × 16,5 cm Cod art. 4431201600

yellow Î × L × A   20 × 25,5 × 16,5 cm Cod art. 4431201700

În găleata safetyBOX SMALL (4 l) cu capac batant se prepară safetyWIPES cu so-
luţia de curăţat și se poate lua câte o bucată în fiecare încăpere. Diferitele culori 
servesc la împărţirea și organizarea pe zone de curăţenie. Fiecare găleată poate 
conține 18 bucăţi safetyWIPES.

modul SW 20 

Î × L × A     17x37,5x46,5 cm Cod art.4431102300

Sertar spațios de 20 de litri protejat antiefracție, pentru introducerea în  
safetyTROLLEY ALLROUND.

modul SW 40 

Î × L × A     35x37,5x46,5 cm Cod art. 4431102400

Sertar spațios de 40 de litri protejat antiefracție, pentru introducerea în  
safetyTROLLEY ALLROUND.

safetyLAUNDRY BAG 

Î × L × A     57 × 57 × 93 cm Cod art. 4920303000

Sac de rufe de 70 de litri. Adecvat pentru utilizarea sacilor de deșeuri de 2 x 70 litri. 
Cu ajutorul sistemului de închidere cu scai, conținutul poate fi scos cu ușurință. Ideal 
în combinație cu sistemul i.h.s. 

safetyHANDLE HOLDER 

Cod art. 4920302200

Suport robust de coadă pentru fixarea pe modulul S2 (colier de plastic pentru fixarea 
pe safetyTROLLEY BASIC și ALLROUND). Poate fi montat și direct pe căruciorul de 
curățenie în locașul special prevăzut.



8180

IGIENA  pardoselei 
mopSISTEM.

suport pentru profiMOP 

45 cm  Cod art. 4431200100

Suport rabatabil din plastic pentru profiMOP ECO și profiMOP MICRO. Se folosește 
cu mâner din aluminiu.

profiMOP ECO 

45 cm  Cod art. 4431200200

Mop din bumbac lavabil pentru ștergerea umedă și spălarea pardoselei rezistente la 
apă. La stoarcerea mopului profiMOP în presa pentru profiMOP, mopul rămâne fixat 
în suport. Lavabil în mașina de spălat, până la 90°C.

profiMOP MICRO 

45 cm  Cod art. 4431200300

Mop de calitate superioară cu inele din microfibre pentru spălarea umedă și uscată 
a pardoselilor etanșe la apă. Peria integrată desprinde mizeria, microfibrele o fixează 
în capilare. Lavabilă până la 60 °C.

suport pentru uni cleanPAD 

25 cm  Cod art. 4431203300

Velcro din plastic durabil, prevăzut cu articulație rotativă flexibilă și funcție de bloca-
re. Poate fi folosit împreună cu aluSTIEL și cleanPAD pentru curățarea podelei și cu 
cleanGLASS PAD pentru curățarea ferestrelor (p.82).

cleanPAD 

25 cm  Cod art. 4431200500

Pentru frecarea suprafeţelor inaccesibile (de ex. margini de pardosea) la decapare.

IGIENA  pardoselei 
Paduri universale.

BULS – PAD 432 mm

alb  Se folosește la lustruire. Cod art. 4431300400

roșu Se folosește la curăţenia menajeră. Cod art. 4431300300

verde Se folosește la curățenia zilnică. Cod art. 4431300100

maro  Se folosește la decapare. Cod art. 4431300200

IGIENA  pardoselei 
Paduri speciale.

carpetPRO PAD 

43 cm  Cod art. 4431400100

Pad special pentru sistemul carpetPRO de curăţare eficientă a covoarelor.
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presă pentru wetMOP 

Cod art. 4431000200

Presă din plastic, rezistentă la șoc, pentru stoarcerea mopului wetMOP. Compatibilă 
cu mopTROLLEY, safetyTROLLEY BASIC și ALLROUND.

presă pentru profiMOP 

Cod art. 4431000500

Presă cu rolă din plastic, rezistentă la șoc, pentru stoarcerea eficientă și ușoară a hu-
sei profiMOP. Compatibilă cu mopTROLLEY, safetyTROLLEY BASIC și  ALLROUND.

wetMOP 

 Cod art. 4431200700

Mop din bumbac lavabil pentru ștergerea udă a pardoselei rezistente la apă. Mop-ul 
se poate stoarce cu ușurintă, cu ajutorul presei pentru wetMOP.

bandă pentru aplicator sigilare 

 Cod art. 4431203500

Husă fină din microfibre utilizabilă în combinație cu aplicator sigilare. Perfect adec-
vat pentru distribuirea fără dungi și uniformă pe suprafețe a sigilărilor de pardoseală.

suport pentru wetMOP 

 Cod art. 4431200600

Suport din plastic pentru wetMOP. Utilizabil cu mâner din aluminiu sau tele.

aplicator sigilare 

 Cod art. 4431203600

Suportul adecvat pentru acoperirea pardoselei, care, împreună cu bandă pentru 
aplicator sigilare asigură o aplicare uniformă a straturilor de acoperire. 

mopTROLLEY 

Î × L × A      66 × 43 × 88 cm  Cod art. 4431102100

Cărucior mic din plastic, ideal pentru procedeul de ștergere în 2 etape. Mânerul de 
ghidare ergonomic patentat poate fi manipulat confortabil din toate părțile. În funcție 
de cerințe, se dotează cu presa wetMOP sau presa profiMOP. Dotat cu 2 găleți × 15 l 
pentru soluția de curățare și apa murdară.

microPAD  

25 cm Cod art. 4431203400

Lavetă de mână cu peri special prelucrați pentru dizolvarea murdăriei. Ideal pentru 
curățarea suprafețelor de gresie verticale. Utilizabil în combinație cu suportul pentru 
uni cleanPAD sau suport pentru cleanGLASS.

mătură fină 

40 cm  Cod art. 4430700100

Mătură pentru încăperi mari, cu perie moale, sintetică. Adună și cea mai fină mizerie.

mătură multifuncţională 

33 cm  Cod art. 4430700300

Mătură universală, netedă, cu bară telescopică de 200 cm cu filet. Perie înaltă, spin-
tecată ideală pentru colţuri și scări. Fără mâner, se poate folosi și ca perie de mână în 
bucătărie.

perie igienică pt. frecat podele  

28 cm  Cod art. 4430700400

Teu cu perie foarte tare pentru o muncă fără efort.

IGIENA  pardoselei 
Perii profesionale – profesional.

modul S1 

Cod art. 4431102200

Husă practică pentru ustensile pentru fixarea pe mopTROLLEY. Oferă spațiu pentru 
detergenți și mopuri. 

IGIENA  pardoselei 
Sistem de curățare umedă.

modul E1 

Cod art. 4431101300

Un set compus din 2 găleți × 15 l de culoare roșie și albastră și un mâner de susținere 
pentru fixarea presei wetMOP sau a presei profiMOP. Compatibil cu safetyTROLLEY 
 BASIC și ALLROUND.
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perie profesională podele

23 cm Cod art. 4430800600

Mătură cu perie aspră pentru o muncă fără efort.

racletă profesională podele

40 cm Cod art. 4430800700

Ștergător cu perie aspră, pentru curăţarea pardoselei, cu ajutorul unei lavete rolă sau 
pentru frecarea suprafeţelor foarte mari. 

mătură profesională de mână

15 cm Cod art. 4430800800

Mătură cu mâner stabil din plastic și perie din amestec de plastic și păr de cal, pen-
tru îndepărtarea prafului și a mizeriei fine. 

făraș metalic pentru prafl 

Î × L × A      6 × 23 × 39 cm Cod art. 4430800900

Făraș practic, din metal, lăcuit, cu buză din cauciuc.

suport pentru uniMOP

60 cm Cod art. 4430900200

80 cm Cod art. 4430900300

110 cm Cod art. 4430900400

Suport rezerve mop din oţel rezistent la rugină, pentru uniMOP. Lăţimi între 60 și 
110 cm. Este flexibil, cu articulaţie roșuativă (ideal pentru suprafeţe greu accesibile). 
Utilizabil cu mâner din aluminiu sau tele.

uniMOP

60 cm Cod art. 4430900600

80 cm Cod art. 4430900700

110 cm Cod art. 4430900800

Mop din bumbac, pentru ștergerea uscată și umedă a pardoselei. Lăţime între 60 și 
110 cm. Ca ajutor la ștergerea uscată vă recomandăm mopSPRAY. Se folosește cu 
suportul pentru uniMOP. Lavabil în mașina de spălat până la 90°C.

suport pentru klettMOP

55 cm Cod art. 4430901700

Suport pentru klettMOP din plastic robust cu articulație rotativă mobilă (ideal pentru 
zone greu accesibile). Datorită greutății reduse, perfect pentru curățarea scărilor 
în combinație cu klettMOP MICRO. Chiar și în combinație cu klettMOP spumă ca 
suport pentru lavetă cerată.

klettMOP MICRO 

55 cm Cod art. 4430901600

Mop din microfibre ce absoarbe apa și are bandă de fixat. Pentru ștergerea umedă 
ergonomică a scărilor. Benzile active gri contribuie la efectul de curățat. 

klettMOP spumă 

55 cm Cod art. 4430901500

Strat de spumă pentru suport pentru klettMOP.

vliesTUCH MAGNET  

100 bucăți/pachet Cod art. 4430901000

Șervețele de pâslă moi, rezistente la rupere, de 30 x 60 cm. Fibrele colectează și 
fixează praful și murdăria în mod magnetic. Substanțele de îngrijire din șervețel lasă 
în urmă o ușoară strălucire. Perfect adecvat pentru curățarea de întreținere uscată.

mâner din aluminiu

fără filet 140 cm Cod art. 4430901300

Se folosește cu suport pentru profiMOP, suport pentru uni cleanPAD, suport pentru 
wetMOP, suport pentru lavetă cerată, suport pentru uniMOP, suport pentru safe-
tyMOP, aplicator sigilare.

mâner tele 

97-184 cm Cod art. 4430901400

Coadă telescopică cu mâner sferic ergonomic și înveliș antialunecare. Lungime de 
desfacere între 97 și 184 cm, reglabilă prin rotație în funcție de dimensiunile corpu-
lui și utilizare. Utilizabilă cu suport pentru profiMOP, suport pentru uni cleanPAD, 
suport pentru wetMOP, suport pentru uniMOP, suport pentru safetyMOP, suport 
pentru klettMOP și aplicator sigilare.

IGIENA  pardoselei 
uniMOP sistem.
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IGIENA  pardoselei 
Perii profesionale – menaj.

mătură profesională pentru stradă

40 cm Cod art. 4430800100

Mătură de stradă foarte stabilă, cu perie sintetică foarte dură. Îndepărtează murdăria 
cu ușurinţă.

mătură profesională universală

30 cm Cod art. 4430800200

Mătură universală, cu perie semidură din polipropilenă. Indicată în special pentru 
suprafeţe și scări inaccesibile.

mătură profesională din păr de cal

29 cm Cod art. 4430800300

40 cm Cod art. 4430800400

60 cm Cod art. 4430800500

Mătură din amestec sintetic cu păr de cal. Ușor de folosit. Durată lungă de viaţă.

suport bară pt. instrumente 

51,7 cm  Cod art. 4430700800 

Șină de aluminiu cu 3 suporturi pentru cozi. Optimă pentru mături cu perii moi, ca 
să nu se îndoaie. Se poate folosi și pentru agăţarea aparatelor ude, ca să se poată 
usca. Inclusiv set de fixare pentru montaj.

mâner sistem 

145 cm  Cod art. 4430700900

Coadă din aluminiu, anodizată, foarte rezistentă. Ușor de manevrat datorită mâne-
rului ergonomic. Sistemul de înșurubare, în combinaţie cu piuliţa olandeză, asigură 
o mătura foarte stabilă.

perie igienică pt. spălare 

22 cm  Cod art. 4430700500

Perie rotunjită pentru pentru curățarea vaselor de dimensiuni mari și a ustensilelor. Perii 
proeminenți sunt ideali pentru curățarea colțurilor.

ajutor pentru îndepărtare apă  

61,5 cm  Cod art. 4430700600

Cauciucul alb îndepărtează repede și eficient apa și urmele de detergent, fără a lăsa 
dungi de cauciuc pe podea.
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10L

1-1,5L

10L

50ml-2L

10L

1-2,5L

1:1
100%100%

10L

100-200ml

10L

100-200ml

10L

50-100ml

Secretul unei pardoseli îngrijite constă în utilizarea de produse specifice aferente și de 
ustensile ajutătoare, precum și de executarea corectă a curățeniei. 
HAGLEITNER vă pune la dispoziţie o gamă largă de produse, precum și pregătirea 
personalului pentru a satisface toate cerinţele în acest domeniu.

IGIENA  pardoselei 
Soluţii pentru un aspect strălucitor.

IGIENA  pardoselei 
Decaparea pardoselei.

IGIENA  pardoselei 
Sigilarea pardoselei.

IGIENA  pardoselei 
Curățenie de întreținere.

wp3

Conținut 10 kg Cod art. 4430300111

Detergent de întreţinere pentru curăţarea tuturor tipurilor de pardoseli rezistente la 
apă. Ideal pentru pardoseli sigilate cu tsWACHS. Efect antiderapant. Indicat pentru 
săli de sport, de gimnastică, spitale și case de bătrâni. Lasă un miros proaspăt.

hartex2000

Conținut 10 kg Cod art. 4430200311

Sigilant pentru toate pardoselile rezistente la apă. Formează un film de protecţie 
strălucitor. Indicat pentru metoda ULTA-HIGH-SPEED. Pentru meţinerea luciului pe 
un timp îndelungat vă recomandăm floorstar ECO.

BASIS

Conținut 10 kg Cod art. 4430200511

Soluţie de umplut porii suprafeţelor absorbante, cum ar fi linoleu, piatră natur și 
beton. Nu se recomandă folosirea pe suprafeţele lustruite și din gresie porţelanată.

SIVEX

Conținut 10 kg Cod art. 4430200611

Sigilant pentru pardoseli naturale, cum ar fi marmură, lemn, piatră și beton. Formează 
un film de îngrijire mat, care poate fi lustruit mecanic sau manual foarte ușor. Pentru 
curăţirea universală vă recomandăm floorstar ECO sau wp3.

asphaltGLANZ

Conținut 10 kg Cod art. 4430200411

Soluţie pentru împrospătarea culorilor și pentru sigilarea suprafețelor de pardoseală 
negre, rezistente la apă. Stratul protector format nu este sensibil la zgârieturi. Ideal 
astfel ideal pentru suprafețele cu uzură intensă, cum ar fi pistele de bowling, hale-
le pentru târguri, etc. Are caracteristici anti-alunecare și este adecvat pentru metoda 
ULTRA- HIGH-SPEED. Strălucirea de durată a stratului de acoperire este asigurată de 
curățarea de întreținere cu floorstar ECO.

SKAT

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4430100108

Conținut 10 kg Cod art. 4430100111

Decapant pentru toate tipurile de podele rezistente la apă, sensibile la alcali, cum ar 
fi linoleu și cauciuc. Îndepărtează cu ușurinţă straturile sigilante vechi. Utilizabil și ca 
soluţie intensivă de curăţat pe toate suprafeţele nesigilate. Plăcut la folosire, deoare-
ce nu are miros penetrant. Pentru curăţarea podelelor rezistente la apă și insensibile 
(de ex. PVC) vă recomandăm ZACK.

ZACK

Conținut 10 kg Cod art. 4430100211

Decapant pentru toate tipurile de podele rezistente la apă, insensibile la alcali, în 
afară de linoleu, cauciuc și lemn. Îndepărtează cu ușurinţă straturile sigilante vechi.
Utilizabil și ca soluţie intensivă de curăţat pe toate suprafeţele nesigilate. Economi-
cos în utilizare. Citiţi instrucţiunile înainte de folosirea produsului.

stoneCLEAN

Conținut 10 kg Cod art. 4430100311

Decapant special pentru suprafeţele microporoase, pe gresie porţelanată și piatra 
natur. Indicat pentru pardoselile insensibile la alcali. Tensidele speciale asigură o 
curăţenie strălucitoare. Nu se pretează pentru întreținerea zilnică a pietrei naturale 
(ex. marmură).

utilitULTRA

Conținut 10 kg Cod art. 4430200111

Sigilant pentru toate pardoselile rezistente la apă. Formează un film protector, stră-
lucitor, transparent. Nu este sensibil la zgârieturi, ideal pentru suprafeţele foarte 
solicitate. Recomandat pentru podele deschise la culoare, deoarece sigilantul nu 
îngălbenește. Cu efect antiderapare. Indicat pentru metoda ULTRA-HIGH-SPEED.
Efectul strălucitor se menţine folosind produsul floorstar ECO.

tsWACHS

Conținut 10 kg Cod art. 4430200211

Sigilant pentru toate pardoselile rezistente la apă. Formează un film de protecţie 
ușor strălucitor, antiderapant, elastic. Indicat pentru pardoseli în săli de sport, săli 
de gimnastică, spitale, case de bătrâni. Pentru a se păstra timp îndelungat efectul 
antiderapant, vă recomandăm curăţarea regulată cu wp3.
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floorstar ECO

Conținut 10 kg Cod art. 4420100411

Produs anti-alunecare pentru curățarea și îngrijirea podelelor impermeabile (linoleu, 
PVC, cauciuc, cotto, etc). Repară zgârieturile. Curăță în profunzime, murdăria este 
înlăturată din porii materialului. Nu formează strat. Miroase plăcut a lavandă și ierburi 
proaspete.

schmierSEIFE

Conținut 10 kg Cod art. 4430300311

Detergent lichid, pe bază de săpun. Ecologic, produs pe bază de plante. Pentru 
curăţarea manuală a pardoselei nesigilate. Se recomandă și pentru pardoseli din 
lemn, piatră, etc.
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10L

50-100ml

10L

25-100ml

10L

25-100ml

10L+1L

indicat 

* La achiziționarea de 6 × 1 kg – un pulverizator spray gratuit!

IGIENA  pardoselei 
Curăţare specială.

carpetPRO

Conținut 10 kg Cod art. 4430400311

Concentrat lichid pentru curăţirea covoarelor. Nu conține tenside și enzime.  
Recomandat pentru toate covoarele colorate natural. Concentratul se aplică diluat 
1:10 pe covor, cu ajutorul bidonașului cu pompă pulverizator sau unui aparat pul-
verizator (a nu se umezi prea tare). Se curăţă cu mașina monodisc carpetPRO PAD. 
Indicat și pentru folosirea metodei de stropire cu extracţie.

IGIENA  pardoselei 
Curăţare cu aparatură.

hacoGLANZ

Conținut 10 kg Cod art. 4430500111

Detergent concentrat cu efect de curăţare lucioasă a pardoselei rezistente la apă. 
Asigură dizolvarea intensivă a murdăriei (în bucătării industriale). Ideal pentru pardo-
seli lucioase și sigilate. Lasă suprafeţele lucioase și curate.

hacoAUTOMAT

Conținut 10 kg Cod art. 4430500211

Detergent concentrat pentru curăţarea cu aparatură a pardoselei nesigilate și rezis-
tente la apă. Curăţă în profunzime. Nu face spumă, se poate folosi și cu aparate de 
presiune mare (prelate de camioane, ateliere, depozite, podele industriale). Pentru 
curăţarea manuală vă recomandăm hacoGLANZ.

hacoALCOHOL

Conținut 10 kg Cod art. 4430500311

Detergent concentrat pentru curăţarea pardoselei rezistente la apă, sigilate și nesigi-
late. Îndepărtează ușor murdăria, grăsimile și se usucă repede. Dă un luciu puternic 
și curăţă în profunzime.

mopSPRAY

Conținut 6 × 0,8 kg* Cod art. 4430600208

Soluţie lichidă pentru curăţat toate tipurile de pardoseli. Captează murdăria fină și 
simplifică curăţarea uscată cu sistemul uniMOP. Economic. Lasă suprafeţele curate, 
fără praf. Pentru a asigura distribuirea uniformă și ergonomică a produsului pe mop, 
vă recomandăm utilizarea bidonașului cu pompă pulverizator. 

IGIENA  pardoselei 
Sumar – curăţare de întreţinere.

* de exemplu marmură, terrazzo, marmură agglo, beton, piatră      ** de exemplu granit, ardezie, quartzite, Terra Cotta      *** Valabil doar pentru pardoseli nesigilate.

IGIENA  pardoselei 
Sumar – decapare și sigilare.

Decapare pardoseală Sigilare pardoseală

Sigilarea pardoselei SKAT

(alcalin)
ZACK

(alcalin)

stone

CLEAN

(alcalin)
BASIS

(alcalin)
SIVEX

(neutral)

asphalt- 

GLANZ

(alcalin)

ts

WAX

(alcalin)

utilit

ULTRA

(alcalin)

hartex

2000

(alcalin)

PVC

Linoleum

Cauciuc

Piatră naturală și artificială

(sensibilă la acid)* 
Fără detergent sanitar!

Piatră naturală și artificială
(rezistentă la acid)**

Gresie porţelanată și  

faianţă ceramică 

A nu se sigila!

Lemn sigilat 

Nu se decapează!

Asfalt

carpetSPRAY

Conținut 6 × 1 kg* Cod art. 4430400208

Spray de pete pentru îndepărtarea murdăriei din covoare și tapiţerie. Nu conține ten-
side. Se usucă imediat după folosire. Îndepărtarea petelor: se pulverizează pe pată 
și se șterge cu safetyWIPES. Aplicare pe suprafeţe mari: se pulverizează omogen și 
se curăţă cu mașina monodisc cu carpetPRO PAD.

IGIENA  pardoselei 
Curăţare covoare.
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Curăţare de întreţinere a pardoselei

haco

AUTOMAT

(alcalin)

haco

SHINE

(alcalin)

haco

ALCOHOL

(neutral)
wp3

(alcalin)

schmier

SEIFE

(alcalin)

floorstar 

ECO

(neutral)

PVC

Linoleum

Cauciuc

Piatră naturală și artificială
(sensibilă la acid)* 
Fără detergent sanitar!

Piatră naturală și artificială
(rezistentă la acid)**

Gresie porţelanată și  

faianţă ceramică 

A nu se sigila!

Lemn sigilat 

Nu se decapează!

Asfalt

Pardoseli din lemn / plută 

brută sau lubrifiată 

Curăţare umedă!
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10L

350ml

100%100%

10L

100ml

100%100%

1:5

10L

80-100
ml

100%100%

10L

80ml

100%100%

Baia și toaleta sunt cartea de vizită secretă a fiecărei locaţii - și aceasta zilnic, mereu 
și mereu. Gama largă de produse oferă un sortiment de detergenţi sanitari, detergenţi 
cu parfum, precum și produse speciale. Astfel, dvs. veţi putea întâmpina cu succes 
provocările zilnice din domeniul sanitar.

IGIENA  sanitară 
Obiectele sanitare – provocarea zilnică.

IGIENA  sanitară 
Detergent lichid.

* La achiziționarea de 6 × 1 kg – 6 pulverizator spumă gratuit!
** La achiziționarea de 6 × 1 kg – 1 pulverizator spumă gratuit!

IGIENA  sanitară 
Detergent solid.

* La achiziționarea de 6 × 1 kg – 1 pulverizator spumă gratuit!

easySPRAY

Conținut 6 × 1 kg* Cod art. 4440100108

Conținut 10 kg Cod art. 4440100111

Detergent lichid pentru baie. Îndepărtează cu ușurinţă depunerile de calcar, săpun, 
murdărie chiar și în zone greu accesibile. Cu miros plăcut, proaspăt, de mare. Curăţă 
și oferă luciu suprafeţelor cum ar fi baterii de chiuvetă, faianţe, cabine de duș și căzi 
de baie.

perlGLANZ

Conținut 6 × 1 kg** Cod art. 4440100208

Conținut 10 kg Cod art. 4440100211

Detergent lichid pentru curăţarea zilnică în WC, pisoar, băi. Îndepărtează cu ușurinţă 
calcarul și murdăria. Cu acţiune efect perlat. Nu este nevoie de ștergere uscată. Pentru 
curăţarea depunerilor persistente (de ex. urină) vă recomandăm UROPHEN. Utilizați 
conform instrucțiunilor de pe ambalaj. 

UROPHEN

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4440100308

Conținut 10 kg Cod art. 4440100311

Detergent sanitar, lichid, puternic, pentru întreținere curățenie la WC, pisoar, băi. În-
depărtează cu ușurinţă depunerile persistente (calcar, urină, rugină). Împiedică apa-
riţia mirosurilor neplăcute. Lasă un miros clasic-elegant, cu elemente florale. Pentru 
curăţarea săptămânală vă recomandăm perlGLANZ și hagodorPURE/FLIEDER. A nu 
se folosi pe bateria de chiuvetă. Utilizați conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

K FORTE

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4440100408

Conținut 10 kg Cod art. 4440100411

Detergent lichid, concentrat, pentru curăţarea generală WC, pisoar, utilaje de con-
strucţie, faianţă. Dizolvă cu ușurinţă depunerile de calcar, urină, rugină, precum și 
depunerile minerale, ciment, beton și mortar după renovări. De asemenea, îndepăr-
tează și dizolvă depunerile oxidante pe cupru și alamă. Utilizați conform instrucțiu-
nilor de pe ambalaj.

hagodorFLIEDER

Conținut 6 × 1 kg* Cod art. 4440100608

Conținut 10 kg Cod art. 4440100611

Detergent lichid, plăcut mirositor. Îndepărtează cu ușurinţă toate depunerile (în afară 
de alge, calcar, urină) în băi, încăperi umede, dar și de pe suprafeţe de marmură. Pen-
tru îndepărtarea depunerilor persistente (calcar, urină) vă recomandăm UROPHEN.

toilettenÖL CLASSIC

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4440100708

Ulei de toaletă cu miros proaspăt, pentru zona sanitară. Împiedică formarea mirosu-
rilor neplăcute și acoperă mirosurile persistente. Parfumul de flori de câmp împrăștie 
o notă plăcută și creează un ambient plăcut. toilettenÖL CLASSIC se aplică nediluat 
(pe peria sau vasul WC). Alternativ vă recomandăm toilettenÖL FRESH, cu miros 
proaspăt de mare. Recipientul se ţine închis. A se depozita la temperatura camerei, 
din motive de caliltate.

toilettenÖL FRESH

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4440100808

Ulei de toaletă intensiv. Împiedică formarea mirosurilor neplăcute și acoperă miro-
surile persistente. Răspândește un miros plăcut, proaspăt, de mare și creează un 
ambient plăcut.

X PRESS

Conținut 6 × 1,3 kg Cod art. 4440101208

Detergent lichid, activ. Desfundă sifonul de la chiuvetă, pardoseală, cadă de baie, 
etc. și îndepărtează depunerile persistente, cum ar fi firele de păr, săpun, grăsime, 
resturi de legume și alimente. Îndepărtează bacteriile și mirosurile neplăcute fără să 
atace ţevile. Plăcut la utilizare, deoarece nu apar vapori dăunători. Citiţi instrucţiunile 
înainte de folosirea produsului.

hagodorPURE

Conținut 6 × 1 kg* Cod art. 4440101408

Conținut 10 kg Cod art. 4440101411

Detergent lichid, plăcut mirositor. Îndepărtează cu ușurinţă toate depunerile (în afară 
de alge, calcar, urină) în băi, încăperi umede, dar și de pe marmură. Pentru îndepăr-
tarea depunerilor persistente (calcar, urină), vă recomandăm UROPHEN.

sanitary ECO

Conținut 6 × 1 kg** Cod art. 4420100108

Conținut 10 kg Cod art. 4420100111

Detergent sanitar, lichid, universal, pentru WC, pisoar, armături, faianţă, cabină de 
duș și cadă. Îndepărtează murdăria, depunerile de calcar și săpun, chiar și din locu-
rile greu accesibile. A nu se folosi pe marmură!
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CLOSOL

Conținut 6 × 1,3 kg Cod art. 4440200322

Detergent pudră, pentru curăţarea obiectelor sanitare. Îndepărtează cu ușurintă și 
cele mai persistente depuneri (calcar, urină) în special în WC-uri. Împiedică formarea 
mirosurilor neplăcute. Are miros de brad. Pentru îndepărtarea murdăriei și curăţarea 
altor zone vă recomandăm hagodorPURE/FLIEDER.

blueMARINES

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4440200433

Soluție lentă, fără reziduuri, pietre ciambulare presate pentru pisoare. Eliminați și 
împiedicați microorganismele să producă mirosuri neplăcute atât în pisoar, cât și în 
conductă. Acționați împotriva formării calcarului și exudați până la dizolvarea com-
pletă a unui miros plăcut subtil.
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10L

1-3

10L

10-140ml

10L

25-100ml

10L

30-60ml

10L

10-50ml

HAGLEITNER oferă o gamă largă de produse de curățenie și produse speciale pentru 
curățenia profesională. Ustensile adecvate și accesorii potrivite eficientizează munca și 
asigură curăţenia în toate domeniile.

IGIENA  universală 
Pentru toate domeniile.

IGIENA  universală 
Detergenţi universali.

FOX

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4450100108

Conținut 10 kg Cod art. 4450100111

Conținut 25 kg Cod art. 4450100113

Detergent universal, lichid. Dizolvă grăsimea și murdăria. Puternic spumant, de ace-
ea este indicat pentru spălarea manuală a veselei, paharelor și suprafeţelor rezis-
tente la apă (pardosea, gresie, ferestre,etc.). Miros plăcut de lamâie. Pentru pielea 
sensibilă și cerinţe ridicate de igienă (HACCP) vă recomandăm fox 3in1.

orangePOWER

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4450100708

Conținut 10 kg Cod art. 4450100311

Detergent lichid, concentrat. Pentru spălarea manuală a suprafeţelor rezistente la 
apă (pardoseli, gresie, ferestre, etc.). Nu atacă materialul, este indicat și pentru ma-
teriale sensibile (aluminiu). Curăţă în profunzime și conferă luciu. Uleiul natural de 
portocală răspândește un miros proaspăt de fruct.

* La achiziționarea de 6 × 1 kg – 6 pulverizator spray gratuit!
** La achiziționarea de 6 × 1 kg – 1 pulverizator spumă gratuit!

IGIENA  universală 
Produse speciale.

metallGLANZ

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4450200108

Detergent lichid de întreţinere și curăţare a metalelor. Conține microparticule fine, 
care curăţă suprafeţele din metal (crom, aramă, bronz, nichel, cupru) fără a le zgâria. 
Oferă un aspect nou, lucios. Metalul este protejat de un film de protecţie contra 
noilor depuneri.

eisFRESSER

Conținut 22 kg Cod art. 4450200231

Granule pentru îndepărtarea gheţii pe scări, trotuar, stradă, intrare, parcări, loc de 
aterizare helicopter (spital). Dizolvă gheaţa de 8 ori mai repede decât sarea și este 
mai ecologic. Împiedică reîngheţul zonei eliberate până la -30°C.

möbelPOLITUR

Conținut 6 × 0,8 kg Cod art. 4450200308

Ulei de întreţinere, de calitate superioară. Reîmprospătează structura lemnului și 
îi oferă un luciu durabil. Împiedică remurdărirea rapidă și lasă un miros plăcut. Se 
aplică nediluat și se lustruiește.

deoFRESH

Conținut 6 × 1 kg* Cod art. 4450200408

Ulei odorizant cu efect rapid. Neutralizează și înlătură eficient mirosurile neplăcute 
din aer (fumul de ţigară, transpiraţie, bucătărie și zonele menajere, gunoi, etc.) și din 
textile (perdele, canapea, covoare, haine). Miros floral plăcut.

sunFRESH

Conținut 6 × 0,5 kg Cod art. 4450200507

Ulei odorizant pentru orice încăpere, cu miros plin de prospeţime. Îndepărtează fu-
mul de ţigară și mirosul de mâncare. Pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute din 
textile vă recomandăm deoFRESH.

glasEFFEKT

Conținut 6 × 1 kg** Cod art. 4450200708

Conținut 10 kg Cod art. 4450200711

Soluţie lichidă de spălat geamuri. Îndepărtează murdăria și grăsimile de pe ferestre, 
oglinzi și suprafeţe din sticlă. Spumează, fiind ideal pentru curăţarea suprafeţelor 
verticale din sticlă. Economicos.

allzweckPASTA

Conținut 10 kg Cod art. 4450100527

Detergent universal, pastă. Datorită consistenţei sale cremoase, lucioase, este foar-
te plăcut la folosire. Pentru curăţarea suprafeţelor nesigilate (pardoseli, gresie, uși, 
mobilă, etc.). Poate fi folosit și ca baie de înmuiere pentru gulere murdare. Cu miros 
proaspăt de lămâie.

allround ECO

Conținut 10 kg Cod art. 4420100511

Detergent lichid, concentrat, pentru curăţarea suprafeţelor rezistente la apă, cum ar fi 
pardoseli, faianţă, ferestre, etc. Face spumă puţină, dizolvă mizeria, fiind indicat pen-
tru mașinile de curăţat podele și de presiune mare. Protejează materialul și se poa te 
folosi pe suprafeţe sensibile cum ar fi tavane de aluminiu din bucătării. allround ECO 
degresează, de aceea, pardoselile de lemn uleiat trebuie uleiate periodic.

glass ECO

Conținut 6 × 1 kg** Cod art. 4420100608

Detergent lichid, pentru sticlă, pentru curăţarea ușoară a tuturor suprafeţelor netede, 
cum ar fi ferestrele, sticla, oglinzi, gresie și accesorii. Îndepărtează murdăria, ampren-
tele, petele de grăsime și oferă luciu fără dungi. glass ECO oferă un mod natural pentru 
curăţenie strălucitoare. Economicos.
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essigREINIGER

Conținut 6 × 1 kg** Cod art. 4450100608

Conținut 10 kg Cod art. 4450100611

Detergent universal, lichid, pe bază de oţet, pentru curăţarea zilnică a suprafeţelor re-
zistente la acizi, cum ar fi faianţă, cabine de duș, chiuvete, gura de scurgere la mașini 
automate de spălat vase. Îndepărtează, datorită oţetului natural, calcarul din bucătării 
și obiectele sanitare. Curăţă eficient și ecologic. Îndepărtează mirosurile neplăcute, 
lăsând un miros plăcut, curat, de flori de măr.

fox ECO

Conținut 6 × 1 kg Cod art. 4450100808

Conținut 10 kg Cod art. 4450100811

Gel spumant pentru curățenie universală ecologică, cu putere de dizolvare a 
grăsimilor și a murdăriei. Pentru curățarea tuturor suprafețelor impermeabile 
(suprafețe de lucru, podele, ferestre, mobilier), precum și pentru spălarea manuală a 
vaselor și paharelor. Testat dermatologic. Miros calmant de limete si plante.
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IGIENA  universală 
Lavete.

lavetă pentru frecare 10 bucăţi

Î × L      60 × 80 cm Cod art. 4450300100

Pentru curăţarea eficientă a pardoselei dure, gresie, piatră, beton. Cu putere mare 
de curăţare datorită suprafeţei puternic reliefate a lavetei. Se spală la 60°C. 80% 
bumbac.

lavetă fereastră VITAL 5 bucăţi

Î × L      40 × 40 cm Cod art. 4450300400

Lavetă din microfibră, pentru curăţarea ferestrelor. Pentru suprafețe netede, cum ar fi 
sticlă, oglinzi, geamuri. Foarte absorbantă, datorită țesăturii groase. Subțire și ușor de 
folosit, curăță fără să lase urme pe sticlă. Lavabilă în mașina de spălat până la 60 °C.

prosop pentru vase 3 bucăţi

Î × L      50 × 70 cm Cod art. 4450300300

Lavetă de șters veselă, din mix textil, absorbant (50% bumbac, 50% in). Lavabilă, 
nu lasă scame, de folosinţă îndelungată. Lavabilă în mașina de spălat până la 90°C.

lavetă fină pentru ștergere 5 bucăţi

Î × L      50 × 80 cm Cod art. 4450300200

Lavetă universală de curăţat, din 90% bumbac. Ideală pentru spălarea suprafeţelor 
netede și rezistente la apă. Lavabilă în mașina de spălat până la 40°C.

Articole speciale.

safetyWIPES 4 bucăţi

albastru Î × L      40 × 40 cm Cod art. 4450300800

roșu Î × L      40 × 40 cm Cod art. 4450300900

galben Î × L      40 × 40 cm Cod art. 4450301000

verde Î × L      40 × 40 cm Cod art. 4450301100

Lavete universale din microfibre lavabile. Nu lasă scame. În 4 culori, ideal pentru 
repartizarea pe diferite zone de curăţenie. Spălare la 95°C. 

microWIPES R 8 bucăţi

albastru Î × L      40 × 40 cm Cod art. 4450303000

roșu Î × L      40 × 40 cm Cod art. 4450302700

galben Î × L      40 × 40 cm Cod art. 4450302900

verde Î × L      40 × 40 cm Cod art. 4450302800

Șervețele din microfibre fără scame, de uz universal. Șnurul se evidențiază printr-o 
foarte mare capacitate de absorbție a apei și mecanica de pe suprafață. Ideal pentru 
îndepărtarea murdăriei grosiere la curățenie. Se poate spăla până la 60 °C.

lavetă multifuncţională 30 bucăți/pachet

albastru Î × L      38 × 38 cm Cod art. 4450302200

roșu Î × L      38 × 38 cm Cod art. 4450302300

verde Î × L      38 × 38 cm Cod art. 4450302400

galben Î × L      38 × 38 cm Cod art. 4450302500

Lavete moi și fără scame realizate din lână-vâscoză, cu putere mare de absorbție pentru 
clătirea și ștergerea suprafețelor lucioase. Lavetele universale oferă o rezistență și o pute-
re mare de absorbție și sunt lavabile în mașina de spălat până la o temperatură de 90° C.

Bureţi & ajutoare de curăţare.

lavetă rolă

roz   la metru Cod art. 4450400100

albastru  la metru Cod art. 4450400200

Șerveţele-burete lavabile, absorbante în albastru și roz. Ideal pentru spălarea manu-
ală a vaselor și pentru ștergerea tuturor suprafeţelor. Lăţime 126 cm.

burete inox 9 bucăţi

Cod art. 4450400700

Burete rotund, ușor de mânuit, din sârmă de inox subţire, inoxidabil. Îndepărtează cu 
ușurinţă murdăria persistentă și crusta fără a zgâria suprafaţa. 40 grame.

burete power 10 bucăţi

Î × L × A      14 × 5,9 × 2,9 cm Cod art. 4450400900

Burete cu putere mare de curățare, ce funcționează ca o gumă de șters pe melamină. 
Indicat pentru orice suprafață tare. Curăță ușor petele, fără detergent. Udați buretele 
cu apă și ștergeți. Nu folosiți pe suprafețe vopsite!

rolă bucătărie wischPERFEKT H3    

18 role/colet Cod art. 4450502000

Rolă de bucătărie albă, puternic absorbantă, din 3-straturi, calitate deosebit de re-
zistentă la rupere în stare umedă. Celuloză albită 100% fără clor. 190 foi/rolă. 

grătar picurare

la metru Cod art. 4450500200

Grilaj uscător din PE pentru vase și pahare. Lăţime rolă 75 cm.

mănuși cauciuc 12 perechi

S/M Cod art. 4450500300

L/XL Cod art. 4450502200

Mănușă versatilă din latex, deosebit de rezistentă la uzură, cu strat de acoperire 
interioară din velur. Simţ optim la prindere.

lavetă buretoasă ECO 10 bucăţi

Î × L      18 × 20 cm Cod art. 4450401000

Lavete uscate, care nu lasă scame, puternic absorbante. Pot fi spălate la temperaturi 
de până la 95°C. În stare uscată nu devin fragile și se remarcă prin utilizarea lor înde-
lungată. 100% biodegradabile. Disponibile în diferite culori, fiind astfel utilizabile în 
mai multe domenii de curățare. Ideale pentru curățarea manuală a veselei și pentru 
ștergerea tuturor suprafețelor plate.

burete toaletă roșu 10 bucăţi

Î × L × A      14 × 11 × 3,2 cm Cod art. 4450401400

Burete roșu, nu zgârie, adecvat numai pentru curăţare WC. Gama de utilizare este 
afișată grafic, pe pictograma imprimată pe burete. Lavabil în mașina de spălat, până 
la 60°C.

burete de spălare verde 10 bucăţi

Î × L × A      14,5 × 8 × 4,5 cm Cod art. 4450401300

Burete de spălare verde cu pictogramă pentru utilizarea în zona bucătăriei. Dispune 
de o suprafață abrazivă, motiv pentru care nu se va utiliza pe suprafețele sensibile.
Poate fi spălat în mașina de spălat, la temperaturi de până la 60°C.

burete sanitar galben 10 bucăţi

Î × L × A      14,5 × 7 × 4,5 cm Cod art. 4450401200

Burete galben, nu zgârie, adecvat doar zonei sanitare. Gama de utilizare este afișată 
grafic, pe pictograma imprimată pe burete. Lavabil în mașina de spălat, până la 60°C. 

burete universal albastru 10 bucăţi

Î × L × A      14,5 × 7 × 4,5 cm Cod art. 4450401100

Burete albastru de curăţare, nu zgârie și este indicat pentru curăţenia universală. 
Gama de utilizare este afișată grafic, pe pictograma imprimată pe burete. Lavabil în 
mașina de spălat, până la 60°C.
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cleanGLASS PAD 5 bucăţi

L × A        32,5 × 11 cm Cod art. 4450601000

Lavetă specială din microfibre pentru curățarea suprafețelor netede, lucioase, cum 
ar fi sticlă, inox, plăci de acoperire ceramice și suprafețe lăcuite. Extrem de absor-
bantă. Se utilizează numai în combinație cu suportul cleanGLASS. Poate fi spălată 
în mașina de spălat, la temperaturi de până la 60°C.

IGIENA  universală 
Curăţare geamuri.

coadă telescopică

240 cm Cod art. 4450600100

Din aluminiu, extensibilă până la 240 cm. Sistemul cu blocare prin clic asigură sta-
bilitatea racletei de geam și a racletei de geam combi și a peria pentru pânze de 
paianjen.

racletă geam

35 cm Cod art. 4450601700

Pentru curăţarea și ștergerea suprafeţelor din sticlă, nu lasă dungi. Din inox rezis-
tent, cu mâner cauciucat moale pentru lucru ergonomic. Șina este mobilă.

cauciuc pentru racletă geam

35 cm Cod art. 4450600300

Benzi de cauciuc de rezervă pentru racletă geam și racletă geam combi.

blană spălare MICRO

35 cm Cod art. 4450601200

Husă din microfibre pentru curățarea ferestrelor cu capacitate extraordinară de ab-
sorbție a apei și forță mare de îndepărtare a murdăriei. Utilizabil împreună cu racletă 
geam combi. Pâsla cusută ajută la îndepărtarea murdăriei rezistente de pe sticlă. Se 
poate spăla până la 60 °C.

găleată pentru spălare

Î × L × A     27 × 56 × 24 cm Cod art. 4450600700

Găleată alungită din plastic, cu scală gradată, cu o capacitate de până la 21 l.

racletă geam combi

35 cm Cod art. 4450602000

Curățarea și dezlipirea într-o singură etapă de lucru. O simplă apăsare de buton per-
mite utilizarea separată a mopului și a racletei sau în combinație pentru economisirea 
timpului. Utilizabilă cu coadă telescopică și blană spălare MICRO.

IGIENA  universală 
Ajutor pentru dozare & accesorii.

easy2MIX 

Î × L × A       42,2 × 27,7 × 10,5 cm Cod art. 4450702300

Staţie curățare și dezinfectare pentru 1 sau 2 produse. Acestea sunt diluate până 
la concentrația dorită pentru a fi utilizate cu apă și pulverizate pe suprafața de cu-
rățat, folosind o duză. Ulterior, suprafaţa este clătită cu apă curată. Debit 13 l/min 
la o presiune de alimentare cu apă necesară de max. 3 bar. Sunt incluse o duză de 
pulverizare și un furtun lung de 20 metri.

suport canistră 

Î × L × A       20 × 24,5 × 22 cm Cod art. 4450702400

Suport pentru fixarea pe perete a canistrei de 10 l.  

placă avertizare pericol de alunecare 

Î × L × A       57 × 22,7 × 50 cm Cod art. 4450701600

Placă de avertizare pericol de alunecare, ne atenţionează când sunt podelele  alunecoase.

ochelari de protecţie 

Cod art. 4450701500

Ochelari de protecţie conform normelor europene 89/686/ EEC pentru echipamente 
de protecţie personal, conform EN 166:2001.

suport cleanGLASS

L × A        26 × 7,5 cm Cod art. 4450601100

Suport pentru fixarea facilă a cleanGLASS PAD cu banda adezivă de pe ambele 
părți. Mânerul ergonomic permite transmiterea optimă a forței asupra suprafeței de 
curățat.
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sac de gunoi XL 150 l

15 × 10 bucăţi à 150 l Cod art. 4120305700

90 × 110 cm, negru.

etichetă universală 

17 × 12,5 cm Cod art. 4450702000

Etichete duble, inovative, pentru etichetarea corespunzătoare a soluțiilor gata de 
utilizare sau a celor transferate din recipiente mari. Eticheta se aplică manual și este 
protejată de o peliculă transparentă înainte de a se lipi și întinde pe sticlă. Utilizatorul 
vede imediat tipul conținutului din flaconul utilizat.

LABEL hygienicDES CAPS  

26 × 12,5 cm                                                                              Cod art. 4450703100

Etichete cu pictograme și logică color pentru marcarea corectă a soluției gata de 
utilizat hygienicDES CAPS. Descrierea exactă a produsului poate fi găsită la pag. 106.

refillBOTTLE 0,5 L  

14 × 0,5  l + câte 14 x pulverizator spuma albastru și închidere cu vârf înclinat Cod art. 4450702900

refillBOTTLE 1 L

8 x 1 l + câte 4x închidere cu vârf înclinat și drept                   Cod art. 4450703200

refillBOTTLE ergonomică pentru umplerea și reumplerea detergenților. Oferă o com-
pletare optimă împreună cu dispenserul integral 2GO. Și pentru realizarea soluției de 
utilizare a hygienicDES CAPS. Adecvate pentru aceasta există ETICHETE, vezi pag. 
74 / pag.95.

sac de gunoi light 40 l  

30 × 50 bucăţi à 40 l Cod art. 4120305500

50 × 63 cm, alb.

sac de gunoi 120 l

4 × 10 bucăţi à 120 l Cod art. 4450500600

70 × 110 cm, albastru, din material plastic foarte rezistent.

suport wischPERFEKT 

Cod art. 4450502100

Suport pentru montajul pe perete al rolei de bucătărie wischPERFEKT H3

coadă telescopică conică

Cod art. 4920303900

con de rezervă pentru coadă telescopică 240 cm 

perie pentru pânze de păianjen

Cod art. 4450601500

Pentru îndepărtarea pânzelor de păianjen și a murdăriei. Utilizabil pentru zone greu 
accesibile în combinație cu coada telescopică.

ajutor dozare

pentru 1 l Cod art. 4450700200

Ajutor de dozare cu filet, pentru flaconul sistem 1 l. Prin strângerea flaconului lichi-
dul dorit este pompat în recipientul de dozare, apoi se golește în recipientul dorit. 
Volumul maxim de dozare: 100 ml.
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IGIENA   universală 
Mănuși de protecţie BRILLANT.

În funcţie de domeniul de utilizare, mănușa perfectă trebuie să corespundă diferitelor 
cerinţe. Gama de mănuși BRILLIANT oferă un nivel optim de siguranţă și sănătate pur-
tătorului și mediului acestuia. Ele se caracterizează printr-un confort special la purtare, 
rezistenţă la rupere și stabilitate. Îndeplinesc toate cerinţele normelor și verificărilor în 
vigoare*. Toate produsele sunt lipsite de ftalaţi, plastifianţi și pudră și minimează astfel 
riscul alergen.

pulverizator pt. bidonaș cu pompă 

30 cm  Cod art. 4450701200

Ajută la prelungirea flaconului bidonaș cu pompă pulverizator pentru a ușura cură-
ţarea locurilor greu accesibile (de ex. cuptoare cu aburi). Se pulverizează o spumă 
mai solidă, care aderă bine la suprafeţe verticale, pentru a crește efectul de curățare 
al produsului.

BRILLANT latexCOMFORT 100 bucăți/pachet

Latex  S Cod art. 4451000400

Alb natural  M Cod art. 4451000500

  L Cod art. 4451000600

 XL Cod art. 4451001900

Mănușă din latex, cu elasticitate excelentă și confortabil la purtare. Poate fi utilizată 
pe o durată mai îndelungată de timp. Suprafaţa texturată asigură o aderenţă excelen-
tă. Îndeplinește cerinţele din domeniul medical și este rezistentă la acţiunea substan-
ţelor chimice obișnuite utilizate.

BRILLANT nitrilCOMFORT 200 bucăți/pachet

Nitril  S Cod art. 4451000700

Albastru  M Cod art. 4451000800

 L Cod art. 4451000900

 XL Cod art. 4451002000

Mănușă din nitril, extrem de subţire, foarte elasticä și confortabilă. Rezistenţă  
mecanică ridicată. Adecvată pentru persoanele alergice la latex. Vârfurile asperizate 
ale degetelor asigură o aderenţă bună, chiar și la activităţi în spaţii umede.
Indicate pentru domeniul medical și, datorită culorii, pentru toate aplicaţiile care se 
supun standardelor HACCP. Oferă protecţie bună împotriva grăsimilor, uleiurilor și 
substanţelor iritante pentru piele, precum și a detergenţilor și solvenţilor.

șină perete

15 cm  Cod art. 4450702600

Șină de perete suplă, autoadezivă, pentru fixarea afișelor cu instrucțiuni și planuri de 
curățenie și dezinfectare.

housekeepingTRAY

Î × L × A        31 × 33 × 36 cm Cod art. 4450702700

Coș practic, cu 3 adaptori glisanţi și mâner ergonomic. Pentru transportul sigur al  
flacoanelor și al ustensilelor de curățare. Se potrivește perfect pe toate safetyTROLLEY. 
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bidonaș cu pompă pulverizator 

Cod art. 4450702500

Pentru distribuirea eficientă, fără efort a soluţiei de curăţare și dezinfectare pe su-
prafeţe și pereţi. Fineţea de pulverizare poate fi reglată prin roșuirea duzei. Rezistent 
la produsele care conţin solvenţi. Capacitate maximă de 1,3 l.

*   O prezentare detaliată a normelor, verificărilor și rezistenţelor la substanţe chimice a diferitelor tipuri de 
mănuși puteţi găsi pe pagina www.hagleitner.com

BRILLANT nitrilX-TREME 100 bucăți/pachet

Nitril  S Cod art. 4451001000

Albastru deschis  M Cod art. 4451001100

 L Cod art. 4451001200

 XL Cod art. 4451002100

Mănușă din nitril stabilă, plăcută la purtare, cu braţ extrem de lung (lungime 30 cm). 
Nu conține proteine de latex. Lungimea excedentară oferă o bună protecţie a ante-
braţului la manipularea substanţelor chimice. Stabilitate bună faţă de solvenţi, gră-
simi și uleiuri. Produs optim pentru personalul de curăţenie și pentru domenii care se 
supun standardelor HACCP.  

BRILLANT nitrilSTYLE 100 bucăți/pachet

Nitril  S Cod art. 4451001300

Negru  M Cod art. 4451001400

 L Cod art. 4451001500

 XL Cod art. 4451002200

Mănușă elegantă din nitril, cu capacitate extraordinară de întindere, pentru confort 
plăcut la purtare. Rezistenţă mecanică ridicată. Nu Conținut proteine de latex. Co-
respunde tuturor cerinţelor medicale în domeniul tatuajelor și piercing-ului. Alături 
de Body Art și frumuseţe, este indicată pentru aplicaţii în domenii relevante pentru 
HACCP, de ex. prepararea alimentelor și servirea mesei.

pulverizator spray alb 

 Cod art. 4450702100

Pulverizator reglabil, ușor de mânuit pentru flaconul sistem 1 l Pentru pulverizarea 
produsului de curățenie.

pulverizator spuma albastru

Cod art. 4450702200

Pulverizator reglabil, ușor de mânuit pentru flaconul sistem 1 l Pentru spumarea 
produsului de curățenie.

robinet dozare

pentru 5/10 l Cod art. 4450700700

pentru 25 l Cod art. 4450700800

Robinet de scurgere ușor de mânuit pentru o umplere curată și fără pierderi a 
produselor în recipiente de 5, 10 și 25 l.

cupă măsură 

Cod art. 4450700900

Pahar din plastic cu scală de măsurare, pentru o dozare exactă de până la 175 ml.

suport flacoane 

Î × L × A        7 × 34 × 13 cm  Cod art. 4450701050

Suport pentru 3 flacoane sistem HAGLEITNER. Ideal pentru dotarea bucătăriei cu 
produse de curăţare și dezinfectare. Pentru economisirea timpului, pentru igiena în 
bucătărie, în conformitate cu HACCP.

pompă dozare

pentru 1 l Cod art. 4450700300

pentru 5/10 l Cod art. 4450700400

pentru 25 l Cod art. 4450700500

Pompă de dozare pentru recipiente HAGLEITNER de mărimi diferite. Se înșurubea-
ză pe recipient și se pompează cantitatea dorită de lichid. Dozaj: 4 ml pe pompare 
pentru funcționarea la 1 l, 30 ml la fiecare pompare, pentru funcționarea la 5/10 l 
sau 25 l.

flexiHANDLE HOLDER

B x H x L       3,5 x 7 x 5,5 cm Cod art. 4450703000

Suport de coadă universal realizat din plastic moale. Se adaptează flexibil la cozi de 
aluminiu, plastic, lemn și altele (cu un diametru de la 23 mm). Astfel, aparatele de 
lucru se fixează simplu acolo unde sunt necesare. 
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IGIENA  universală 
Accesorii pentru medici.

În domeniul sănătăţii și asistenţei, siguranţa este cea mai importantă.
Rolele noastre medCOVER pentru medici sunt huse albe de înaltă calitate, din ţesut, 
pentru paturile de examinare ale doctorilor și ambulanţelor, precum și pentru încăperile 
funcţionale ale saloanelor de masaj, cosmetică și tatuare. Rezistenţă ridicată la rupere, 
datorită impregnării. Fabricată în 2-straturi este plăcută la atingere și are capacitate 
ridicată de absorbţie. Fiecare rolă este ambalată individual și oferă pacientului un sen-
timent de bine.

medCOVER 60 6 role/carton

Lăţime: 60 cm Cod art. 4451000100

188 fâșii/rolă.

medCOVER 50 9 role/carton

Lăţime: 50 cm Cod art. 4451000200

132 fâșii/rolă.

medCOVER PE 6 role/carton

Lăţime: 60 cm Cod art. 4451000300

132 fâșii/rolă.
Huse din ţesut, cu stratificare din polietilenă, pentru paturile de examinare a medici-
lor și pentru ambulanţe, unde lichidele (de ex. sânge, urină) nu au voie să pătrundă pe 
suprafaţa patului. Material fin, cu capacitate extrem de ridicată de absorbţie.

hup GLASS 3 × 90 bucăţi

Î × L      30,5 × 32 cm Cod art. 4450301600

Șerveţele umede, foarte mari, gata de utilizare, pentru sticlă și oglindă, fără scame, 
rezistente la rupere. Deosebit de indicate pentru îndepărtarea rapidă a amprentelor 
de pe ușile din sticlă, blaturi din oglindă, etc. Ideal și pentru televizoarele cu LCD sau 
display plasmă (certificat și confirmat de Panasonic).

IGIENA  universală 
hup – Șervețele umede cu distribuitor 
special.

Ușor de utilizat și economic.

Sistemul hup vă asigură o curăţare și o dezinfectare impecabilă. Șerveţelele umede 

sunt depozitate până la utilizare în cutia practică hup BOX. Capacul resigilabil prote-
jează șerveţelele de uscare și contaminare. 
O rolă de pânză Conținut 90 de șerveţele mari, ce pot fi scoase cu ușurinţă, unul câte 
unul, din cutie. Cu fiecare șerveţel puteţi curăţa și dezinfecta o suprafaţă de 4-6 m². 

hup BOX + 1 × capac cu șliţ cruce

blue Î × L × A      20 × 25,5 × 16,5 cm Cod art. 4431202700

red Î × L × A      20 × 25,5 × 16,5 cm Cod art. 4431202800

green Î × L × A      20 × 25,5 × 16,5 cm Cod art. 4431202900

yellow Î × L × A      20 × 25,5 × 16,5 cm Cod art. 4431203000

Găleată reîncărcabilă pentru servirea practică a șerveţelelor umede hup. Capac 
blocabil cu o deschidere îngustă, încastrat, protejează șervetele umede de la 
uscare. Dreptunghiulară, formă compactă, nu ocupă mult spaţiu. Adecvat pentru 
cărucioarele de curăţenie safetyTROLLER BASIC și ALLROUND.

hup suport perete 

Î × L × A        5,5 × 24 × 20,5 cm  Cod art. 4431203100

Suport cromat pentru montarea igienică, cu economie de spaţiu, a cutiei hup BOX 
pe perete. Foarte practic pentru dezinfecţia în zonele publice, deoarece hup BOX 
poate fi încuiată cu ajutorul acestui suport.

hup ALLROUND 3 × 90 bucăţi

Î × L      30,5 × 32 cm Cod art. 4450301500

Șervețele umede, foarte mari,ce nu lasă scame, gata de folosit pentru curățarea 
suprafețelor dure, inclusiv lemn și acril. 

hup DISINFECT 3 × 90 bucăţi

Î × L      30,5 × 32 cm Cod art. 4450301400

Dezinfecția suprafețelor. Descrierea exactă a produsului poate fi găsită la pagina 
106.

hup DRY 3 × 90 bucăţi

Î × L      30,5 × 32 cm Cod art. 4450301300

Șerveţele uscate, foarte rezistente, realizate din țesătură fără puf, de înaltă calitate, 
ce pot fi impregnate cu dezinfectant pentru o curățire și dezinfectare ușoară și rapidă 
a suprafețelor.

Rezerve

IGIENA  universală

Marketingul aromelor.

MAGICUS

Î × L × A     89 × 27 × 27 cm Cod art. 4450800100

Parfumul de la MAGICUS motivează, inspiră, calmează și tre-
zește pasiuni. MAGICUS oferă un parfum de interior consistent 
și revigorant; ambele combinații de parfum sunt optimizate pen-
tru folosirea lor în marketingul aromelor. O atracţie luminoasă. 
Pilonul poate lumina în diferite culori. Astfel, se încadrează cel 
mai bine în ambianţă. Selecţia culorilor o puteţi face la fața  
locului împreună cu consilierul dvs.

 MAGICUS greenTEA

 2,5 l Cod art. 4450900300

Parfumul proaspăt și înviorător de ceai verde trans-
mite o senzație plăcută de mulţumire, trezind cor-
pul și simțurile. O senzație de împrospătare și de 
energie ca o ploaie caldă de vară.

 MAGICUS whiteMUSK

 2,5 l Cod art. 4450900200

Parfumul suav și rafinat de mosc era apreciat 
încă din vremea romanilor pentru efectele sale 
afrodiziace. Se numără printre parfumurile cele 
mai nobile de pe pământ, iar locurile în care se 
împrăștie devin oaze de desfătare.

* Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului.
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Dezinfecția – 
   făcută corect.

Dezinfectantul Dvs. trebuie să acționeze la capacitate 

completă – până la data expirării. Expertizele trebuie să 

garanteze acest lucru. Fiecare substanță activă individu-

ală trebuie să protejeze sănătatea în cel mai bun mod. Nu 

trebuie să existe nimic care să dăuneze. Pentru acest lu-

cru garantează Regulamentul privind produsele biocide al 

Uniunii Europene, iar simbolul de mai jos indică aceasta.

Răspândirea și înmulțirea agenților patogeni reprezintă un 

mare pericol. Dacă bacteriile și virusurile se răspândesc 

nestingherit, consecințele pot fi de nedorit pentru aface-

rea și pentru oaspeții dumneavoastră. Hagleitner dispune 

de produsele potrivite pentru dezinfecție și are grijă de si- 

guranța dumneavoastră. Produsele noastre de dezinfecție 

îndeplinesc cerințele din Directiva 528/2012, cunoscu-

tă și ca Directiva Biocide, îndeplinind astfel cele mai noi 

standarde. Produsele noastre elaborate și multifuncționale 

reprezintă avantajul nostru și beneficiul dumneavoastră, 

deoarece cunoaștem nevoile clienților noștri.

Serviciul nostru pentru 

dumneavoastră

În instituția dumneavoastră

• Ne adaptăm la nevoile dumneavoastră, vă sfătuim 

cum să alegeți corect produsul

• Creăm planuri personalizate de curățenie și dezin-

fecție pentru diferite zone  

• Instruim personalul pentru aplicarea corectă și doza-

rea produselor de dezinfecție

• Oferim consiliere pentru utilizarea corectă a dezin- 

fectanților 

• Oferim consultații pentru managementul igienei în  

focar norovirus
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Mâinile sunt principalul transmițător de agenți patogeni. Este un sentiment de confort să 
știi că te poți baza pe anumite produse care acționează rapid și în același timp îngrijesc 
și pielea. Pentru a consulta totul despre aplicare, dozaj, domeniul de acțiune, substanțe-
le active și certificare, veți găsi la pagina 108 un sumar al tuturor dezinfectanților de la  
Hagleitner.

septDISPLAY OTC

30 × septDES GEL 50 ml + 1 × septDISPLAY OTC Cod art. 4120103809  

septDISPLAY OTC  este un afișaj comercial mobil, pentru a prezenta și revinde gelul 
dezinfectant pentru mâini septDES GEL de la Hagleitner – pentru tejghea, ghișeu și 
recepția de hotel. Poate fi completat în orice moment și oferă spațiu pentru zece fla-
coane de 50 ml. Oferiți-le clienților Dvs. siguranța pe drum! Afișajul de vânzare vine la 
Dvs. cu 30 flacoane de septDES GEL. 

Dezinfecția
 Dezinfecția mâinilor.

travelKIT

Cod art. 4120102800

Setul de voiaj de la Hagleitner este ideal pentru călătorii. Acest set de voiaj conține 
șervețele Hagleitner și wcDISINFECT în flacon de 50-ml: Cu acestea puteți dezinfecta 
foarte simplu orice colac de toaletă. La pachet cu careMOUSSE: pentru umezirea hâr-
tiei igienice; precum și septDES FOAM: pentru curățarea și dezinfectarea mâinilor –de 
asemenea în flaconul de 50-ml. Trusa transparentă pentru cosmetice se potrivește în 
orice bagaj de mâini – și pentru călătoriile cu avionul.

De cele mai multe ori, produsele tradiționale de curățare și temperaturile ridicate de 
la spălarea veselei nu sunt suficiente pentru a obține o veselă perfect curată. Adesea, 
timpul de spălare este prea scurt sau sunt curățate materiale (precum plastic sau 
sticlă) care nu ajung la temperatura necesară. Pentru a putea preveni prezența bac-
teriilor în mașină, am creat produse de dezinfecție speciale. Acestea sunt utilizate în 
mașina de spălat vase și protejează cu mare eficiență împotriva transmiterii agenților 
patogeni. 

ecosol ECO DES

Conținut 10 kg Cod art. 4210301111

Conținut 30 kg Cod art. 4210301113

Conținut 65 kg Cod art. 4210301115

Dezinfectant și înălbitor lichid, superconcentrat, pe bază de apă oxigenată, pentru 
mașini industriale de spălat vase. Îndepărtează petele de cafea deosebit de aderen-
te și reziduurile de ceai. Sprijină efectul de curățare pentru toți detergenții de vase 
Hagleitner și previne răspândirea bacteriilor în circulația apei. Dezinfectantul pentru 
mașinile cu o singură sau mai multe cuve este certificat prin teste microbiologice. 
Certificat ÖGHMP.

ecosol CLEAN DES

Conținut 4 × 4 kg Cod art. 4220101019

Detergent și dezinfectant ultraconcentrat, în formă solidă, pentru mașini profesiona-
le de spălat vase. Recomandat pentru duritatea apei de până la 10°dH. Dezinfectant 
avizat și listat conform societății austriece pentru igienă, microbiologie și medicină 
preventivă.

Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului. Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului.

Dezinfecția
 Dezinfecția vaselor.
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ecosol DES TABS

Conținut 2 × 70 bucăţi Cod art. 4210400500

Dezinfectant – sub formă de tablete multifazice de înaltă performanță – pentru 
mașina de spălat vase, cu acțiune bactericidă și levuricidă, împotriva norovirusuri-
lor, conform standardelor în vigoare, ale produselor biocide(citiți informațiile de pe 
eticheta produsului). Totodată curăță excelent murdăria, elimină crustele de arsuri. 
Anticalcar, și protejează subansamblele mașinii împotriva coroziunii. Efectul a fost 
evaluat și confirmat cu testul conform EN 14476. Bactericid, levuricid EN 1276, EN 
13697, EN 1650 începând cu 45 ° C, cu un timp de contact de 15 minute.

septLIQUID SENSITIVE

Conținut 6 × 700 ml Cod art. 4110705804

Conținut 20 × 150 ml Cod art. 4120101012

Conținut Kanister 5 l Cod art. 4120101010

Soluție alcoolică gata de utilizare pentru dezinfecția igienică și chirurgicală a mâini-
lor. Tolerată în special de pielea sensibilă și uscată. În caz de norovirusuri, eficacita-
te într-un minut. Disponibil și ca recipient cu pompiță pentru folosirea în călătorie.  
Dispensere potrivite: XIBU DISINFECT (p.26)

septLIQUID PLUS

Conținut 6 × 700 ml Cod art. 4110704603

Soluţie gata preparată pe bază de alcool, pentru dezinfecția igienică și chirurgicală 
a mâinior. Spectru amplu de acțiune virulicidă, cu îngrijire concomitentă a pielii. 
Efect în 15 secunde împotriva norovirusurilor. Dispensere potrivite: XIBU DISINFECT 
(p.26)

septDES GEL

Conținut 5 × 1000 ml Cod art. 4110708639

septDES GEL

Conținut 30 × 50 ml Cod art. 4120101909

Gel gata pentru utilizare, fără alcool, pentru dezinfecția igienică și chirurgicală a 
mâinilor. Practic în aplicare, cu spectru de acțiune amplu, virulicid, cu îngrijire con-
comitentă a pielii. În caz de norovirusuri, eficace în doar 15 secunde. Flaconul de 
50 ml se utilizează în călătorii. Dispenser potrivit: XIBU XL senseFLUID (p.40)

septDES FOAM

Conținut 6 × 600 ml Cod art. 4110708703

septDES FOAM

Conținut 50 ml Cod art. 4120102209

Spumă fără alcool pentru dezinfecția igienică a mâinilor. Conform cu EN 1499, EN 
1500 și EN 13727. Această combinație permite atât curățarea, cât și dezinfecția  
mâinilor. septDES FOAM conține excelente substanțe de îngrijire, astfel încât mâi-
nile nu devin uscate. Parfumul subtil nu conține substanțe alergene. Disponibil și ca  
recipient cu pompiță pentru folosirea în călătorie. Dispensere potrivite: XIBU FOAM 
(p. 22)  

septDES FOAMSOAP

Conținut 6 × 600 ml Cod art. 4110709603

Săpun spumant fără alcool pentru curățarea și spălarea igienică a mâinilor conform 
EN 1499. Optim pentru igienă, în locul săpunului normal, pentru a preveni trans- 
miterea microorganismelor. Mirosul discret de grapefruit este lipsit de substanțe aler-
gene. Inspectat în conformitate cu EN 1499, EN 13727 și EN 13624. Dispensere potri-
vite: XIBU FOAM (p. 22)

102 103

1



havon PERFECT

Conținut 15 kg Cod art. 4310200100

Detergent praf pentru standarde înalte de igienă. Ideal pentru toate temperaturile, 
duritatea apei și textile (exceptând lână și mătase). Efect optim de albire de la 40°C. 
Efect dezinfectant de la 60°C, de aceea este recomandat în special pentru spălare 
lenjerii și prosoape, și îmbrăcăminte pentru personalul de la bucătărie. Îndepărtează 
pete dificile, cum ar fi petele de sânge și proteine din material. Nu atacă fibrele. 
Oferă rufelor un aspect luminos, curat și miros de prospețime. Îndepărtează nuanța 
cenușie și mirosurile neplăcute. Listat conform ÖGHMP și DGHM/VAH și RKI.

havon DES 40

Conținut 12 kg Cod art. 4310200738

Detergent special sub formă de pudră pentru spălare, dezinfectare și menținere a 
țesăturilor de înaltă calitate la 40°C. Ideal pentru rufele sensibile, precum lenjeria, 
hainele sport și cele funcționale sau pentru țesăturile care necesită o dezinfectare 
eficientă pentru a evita bolile contagioase și mirosurile neplăcute. Lasă un parfum 
proaspăt, agreabil. Eficacitate garantată împotriva tuturor virusurilor încapsulate și 
neîncapsulate bacteriilor, inclusiv micobacterii și spori bacterieni, ciuperci ale pielii. 
Evaluat și inclus în listele VAH/ÖGHMP/RKI (înregistrat). 

havon DES 60

Conținut 15 kg Cod art. 4310200700

Detergent special sub formă de pudră care nu face multă spumă - pentru spălare, 
înălbire, dezinfectare și protejarea țesăturilor la 60°C. Pentru evitarea bolilor trans-
misibile prin mopuri, prosoape sau lenjerie. Conferă rufelor un parfum proaspăt, 
agreabil și o atingere suavă cu o excelentă putere de spălare. Ideal pentru rufele 
sensibile din spitale, aziluri de bătrâni, clinici medicale sau pentru echipamentul de 
lucru din bucătării și industria prelucrării de alimente. Eficacitate garantată împotri-
va tuturor virusurilor încapsulate și neîncapsulate bacteriilor și sporilor bacterieni. 
Evaluat și inclus în listele VAH/ÖGHMP/RKI (înregistrat). 

Există diverse suprafețe care trebuie dezinfectate pentru a întrerupe lanțul de trans-
mitere a infecțiilor. Noi oferim produsul corect pentru fiecare domeniu de aplicare și 
pentru fiecare material.

hygienicDES PERFECT 

Conținut 10 kg Cod art. 4460101211

Dezinfectant pentru suprafețe cu un excelent efect de curățare. Potrivit în mod spe-
cial pentru industria alimentară, deoarece nu conține compuși cuaternari de amoniu. 
Nu conține aldehide, fenoli și alcooli, de aceea, este deosebit de comod în utilizare. 
Deoarece acționează pentru un timp scurt atunci când este folosită o doză mică, este 
ideal în sănătate și în asistența medicală comunitară. Miros discret. Nu este potrivit 
pentru aplicarea pe lemnul netratat, pe aluminiu sau pe sticla acrilică. Când se aplică 
pe produsele cu strat polimeric sau pe linoleum, testați produsul mai întâi într-un loc 
mai puțin vizibil, deoarece pot apărea diverse reacții în funcție de concentrația folosită.

hygienic3000 

Conținut 10 kg Cod art. 4460100411

Concentrat pentru curăţarea și dezinfectarea suprafeţelor de orice fel. Datorită va-
lorii sale ph neutre și a bunei compatibilităţi cu materialele, poate fi utilizat și asu- 
pra materialelor sensibile, precum sticlă acrilică (solare) sau lemn brut (saună). Fără 
miros și fără adaos de parfum – optim pentru dezinfecția pardoselelor pe holuri, în 
bucătării, etc. Pentru dozare facilă recomandăm staţia noastră easy2MIX. (p.95).

hygienicDES AC 

Conținut 6 x 1kg*** Cod art. 4460101608

Conținut 10 kg Cod art. 4460101611

Curățător de dezinfectant acid pe bază de acid lactic cu putere excelentă de descal-
care. Îndepărtează eficient murdăria și dezinfectează într-o singură etapă. Evaluat 
extensiv în conformitate cu cele mai recente metode de testare EN, enumerate VAH 
și ÖGHMP. Spectrul larg de activitate împotriva bacteriilor (inclusiv tuberculoza tu-
berculoasă), ciuperci, precum și virușii înveliți și neînveliți. Nu este potrivit pentru 
utilizare pură pe marmură, plexiglas, policarbonat și ABS.

hygienicPLUS 

Conținut 6 × 1 kg* Cod art. 4460100308

Dezinfectant rapid gata de utilizare, pentru curăţarea și dezinfectarea suprafeţelor sensi-
bile la alcool. Special pentru utilizarea pe paturi, solare, echipamente de fitnes, dar și pe  
mobilier medical. Plăcut la utilizare, datorită parfumului său foarte proaspăt. Datorită  
bunelor caracteristici de spumare, poate fi achiziționat optim cu pistolul de spumare atașat. 
Dispune de un spectru larg de acţiune, inclusiv împotriva virusului papova/polioma și  
rota-virusului.

hygienicDES FORTE 

Conținut 6 × 0,9 kg** Cod art. 4460100808

Dezinfectant gata preparat pe bază de alcool pentru toate suprafeţele rezistente la 
alcool. Pentru dezinfectarea rapidă chiar și în timpul lucrului. Se aplică nediluat cu 
ajutorul unei lavete de unică folosinţă pe suprafaţă și se lasă să se usuce. Nu lasă rezi-
duuri, nu este necesară clătirea cu apă. Eficient împotriva norovirusului într-un minut. 
Pentru dezinfecţie rapidă vă recomandăm lavetele impregnate hup DISINFECT.

Dezinfecția
 Dezinfecția suprafețelor.

Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului.

Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului.
*  La achiziționarea de 6 × 1 kg – șase pulverizator spray gratuit!
**  La achiziționarea de 6 × 1 kg – 1 pulverizator spray gratuit!
*** La achiziționarea de 6 × 1 kg – 6 pulverizator spumă gratuit!
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Cel mai adesea rufele stau în contact cu corpul și cu pielea. De aceea, este obligato-
riu ca rufele să nu fie purtătoare de agenți patogeni. Există două posibilități pentru a 
evita acest lucru, dar numai o soluție este eficientă: spălarea îndelungată a rufelor la 
temperaturi ridicate sau spălarea delicată a rufelor la temperaturi joase și dezinfecția 
lor. Dumneavoastră alegeți, noi avem produsele potrivite. 

havon T7

Conținut 27 kg Cod art. 4310101613

Conținut 64 kg Cod art. 4310101615

Dezinfectant și înălbitor de rufe, cu mare putere de înălbire, care se folosește în 
combinație cu alte componente ale detergenților de la havon PROFESSIONAL 
DISINFECT la 40° și 60°C. Prin tehnologia precursoare, dezinfectantul foarte eficient se 
formează în mașină abia în timpul ciclului de spălare. havon T7 nu este un produs peri-
culos și este inofensiv la manipulare. Efect remarcabil de albire combinat cu cea mai 
bună protecție a culorilor. Evaluat și clasificat de institute și asociații de sănătate și igienă 
din Germania și Austria: VAH, ÖGHMP, RKI (înregistrat).

Dezinfecția
 Dezinfecția rufelor.
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Folosiți dezinfectantul în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului.
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hup DISINFECT 3 × 90 bucăţi

Î × L          30,5 × 32 cm Cod art. 4450301400

Șervețele umede, foarte rezistente, puternic dezinfectante, pentru dezinfecția pro-
fesională a suprafețelor și obiectelor rezistente la alcool. hup DISINFECT este listat 
VAH, virucid limitat, eficient împotriva norovirusurilor (MNV) și TBC. Eficacitate con-
firmată în cadrul testării suprafețelor cu 4 câmpuri. Accesorii la pagina 99.

wcDISINFECT

Conținut 6 × 300 ml Cod art. 4110707901

Conținut 50 ml Cod art. 4120102109

Dezinfectant pe bază de alcool. Curăţă igienic și dezinfectează colacul WC. Cu 
efect rapid și de încredere. Protejează materialul, se usucă rapid și complet, nu lasă 
resturi iritante pentru piele. Disponibil și ca recipient cu pompiță pentru folosirea în 
călătorie. Dispenser potrivit: XIBU SEATCLEANER (p. 27)

LABEL hygienicDES CAPS  

26 x 12,5 cm                                                                              Cod art. 4450703100

Etichete cu pictograme și logică color pentru marcarea corectă a soluției gata de 
utilizat hygienicDES CAPS. Câmpul de scris integrat permite utilizatorului determi-
narea numărului de lot, a datei, orei, concentrației și timpului de acționare. Graficele 
de utilizare ușor de înțeles asigură o producție fără probleme a soluției dezinfectan-
te. 2 etichete per set.

hygienicDES 2GO

Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410300419

Dezinfectant neutru pentru suprafețe, inodor, cu un spectru larg de acțiune micro-
biologică. Se folosește în industria hotelieră și gastronomie, sănătate publică și 
unităţi sanitare. Ideal pentru înmuierea textilelor de curățat, utilizare prin acțiune 
mecanică. Aromă neutră, neiritant, indicat chiar și pentru suprafețele sensibile.  
hygienicDES 2GO asigură un ambient proaspăt și igienic. Din 2,6l concentrat se obțin 
până la 520 l de soluție gata de folosit. Poate fi utilizat numai prin intermediul aparatu-
lui automat de dozare integral 2GO (p. 74).

sanitaryDES 2GO

Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410300619

Concentrat de detergent sanitar dezinfectant cu efect triplu: curăță, îndepărtează 
calcarul și dezinfectează într-o singură etapă de lucru. Oferă siguranță împotriva 
transmiterii bolilor deja după 5 minute timp de acționare. Ideal pentru curățarea 
dezinfectantă a instalațiilor sanitare și de wellness în domeniul hotelier & gastro-
nomie, precum și în sănătate & îngrijire. Utilizabil manual și la mașină, din 2,6 l 
rezultă 288 l soluție gata de utilizat. Optim pentru pre-înmuierea mopurilor (sistem 
I.h.s.) omologat și certificat conform ÖGHMP/VAH.

hygienicDES CAPS 

Conținut 80 x 5 g Cod art. 4460101333

Dezinfectant concentrat pulbere extrem de eficient cu spectru de acți-
une complet. Unități separate de dozare în folie solubilă în apă, pent-
ru dozarea practică, fără praf și sigură cu Hagleitner refillBOTTLE 1 L. 
Folia se dizolvă în apă și este 100% fără microplastic. Datorită timpului de acționare 
scurt la o dozare economicoasă este optim pentru dezinfecția zilnică de rutină a 
suprafețelor de orice fel. Perfect adecvat pentru dezinfectarea în caz de infectări 
organice puternice, de ex. cu norovirusuri, rotavirusuri și Clostdridium difficile. Nu 
conține aldehide și fenoli, de aceea este inodor și deosebit de comod în utilizare.

106 107

1

2GO

2GO



***

*

Dezinfectare – 
făcută corect.

IGIENA corporală

IGIENA mâinilor

IGIENA bucătăriei

Această categorie de pictograme  
indică gama de produse:

recipient cu pompă de  

pulverizare

gresie de siguranță 

în zona sanitară

IGIENA universală

se aplică pe lavetă

mașină de spălat rufe

dozare automată

havon PROFESSIONAL

IGIENA pardoselei

jet drept

obiecte sanitare

dozare automată

ecosol

IGIENA lenjeriei

flacon de pulverizare

housekeeping

Informații de dozare / 

individuale

metoda cu găleată

canalizare

piscină

rufe

Dezinfecția

jet oblic

gresie de siguranță 

în bucătărie

integral 2GO

IGIENA sanitară

pulverizare pe lavetă

bucătărie

Dozare TAB / CAP

integral 4PRO, 

COMPACT & FLUID

integral 4PLUS

cărucior pentru curățarea 

manuală a podelei

mașină de curățat, 

mașină cu monodisc

toaletă / pișoar

fereastră

Această categorie de pictograme  
indică modul de aplicare:

Această categorie de pictograme  
arată unde se folosește produsul:

În această grupă este vorba de 
dozare (La detergenți: dacă nu se 
indică altfel, utilizați nediluat)

Alcalin

Neutru

Acid

În această grupă de pictograme 
se poate citi valoarea pH-ului:

Direcția de lectură:  
de la stânga la dreapta
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presărare/ dispersare

hup

spălare automată vase 

aparat de gătit

mașină de spălat 

cu dozare manuală

spălare manuală (vase) 

IGIENA pardoselei

spălare manuală (rufe)

masină de spălat la 

presiune mare mobilier
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Dezinfectarea igienică a mâinilor

Dezinfectarea chirurgicală a 
mâinilor

Spălarea igienică a mâinilor

dezinfecția suprafețelor

Dezinfectarea veselei

Dezinfectarea rufelor

Levuricid

Suprafețe mici/
Dezinfecție rapidă

Pardoseli sigilate

Suprafețe sensibile la acid
(marmură)

Sola

Zona sanitară

Zona bucătăriei

Bactericid

Levuricid

Tuberkolocid

Virucid

Virucid conform EN

Rotavirusuri

Norovirusuri

Alcool

QAV

Acid lactic

Alchilamine

Cloramină

Compus peroxidic

se găsește și în varianta inodoră

Gata de utilizare

Certificat la ÖGHMP/VAH

Dozare conform ÖGHMP/VAH

* Numai in combinație cu produs pentru 
dezinfecția igienică a mâinilor

** doar în combinație cu havon: B1/U9, A3, K5

*** Gata de utilizare 1L
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STEAMER

10L

30-60ml
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Innovative Hygiene.Innovative Hygiene.

DE

AT

SI

HR

BH

HU

BG

RO

RS

SK

CZ

IT

Acest catalog este valabil pentru anii 2020/21 și înlocuiește toate cataloagele de până acum. Cu rezervă în caz de greșeli.
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