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To je náš podiel k vášmu úspechu.

Na čom záleží

Dávkovače fungujú: Nechýba papier, mydlo; je k dispozícii energia.

Veci máte pevne v rukách:

Stav náplne, spotreba, náklady – radosť zákazníkov.

Vaša kuchyňa je na dobrej stope: Všetko tečie.

Všetko sa blyští: Sklo; nože, vidličky – všetok riad.

Výsledok: brilantný. – Nevyskytujú sa žiadne poruchy.

Vaša bielizeň vyzerá dobre,

Vaša bielizeň nádherne vonia a je príjemná na dotyk.

Každá miestnosť znamená osobitný zážitok.

Totiž každú miestnosť kedykoľvek hravo upracete:

nákladovo bezpečným spôsobom vďaka inteligentnej dávkovacej 
technike.

Dezinfekcia účinkuje spoľahlivo, dôkladne a cielene,

podľa možnosti bez zaťaženia ľudí a životného prostredia.

Hagleitner vykonáva výskum, vývoj a výrobu v strede Európy, v stre-
de Rakúska.

Hagleitner prevádzkuje 27 servisných centier v 12 krajinách.

Hagleitner je rodinná spoločnosť, pracuje trvalo a udržateľne v záuj-
me viacerých generácií.

Objavte Hagleitner v tomto katalógu.

Váš

Hans Georg Hagleitner
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Preskúmať produkty  

Hagleitner

Dostaňte to najlepšie z Vášho katalógu produktov 

Hagleitner: skombinujte ho s aplikáciou Hagleitner 

scanME App a prezerajte si všetky prídavné infor-

mácie a objednávky stlačením jedného tlačidla.

Všetko rýchlo po ruke.

Potrebujete kartu bezpečnostných údajov alebo infor-
mácie o výrobku? Pomocou aplikácie Hagleitner scan-
ME jednoducho naskenujte čiarový kód na príslušnom 
výrobku – a už máte všetko po ruke. 

Viacjazyčné.

Parametre dávkovania, správna aplikácia, oblasť pou-
žitia: Všetky tieto informácie môžete v aplikácii Hagleit-
ner scanME stiahnuť alebo ľubovoľne zdieľať vo zvo-
lenom jazyku.

Jednoduché objednávanie.

Potrebujete rýchlo doobjednať nejaký výrobok? Jed-
noducho naskenujte čiarové kódy na výrobkoch alebo 
v katalógu, zadajte požadované množstvo a odošlite 
objednávku. Ak nemáte k dispozícii čiarový kód, apli-
kácia ponúka výkonné fulltextové vyhľadávanie. 

Vaša história výrobkov.

Aplikácia Hagleitner scanME uloží Vaše produkty a 
ponúka históriu na úvodnej obrazovke. Takto je zaru-
čený superrýchly prístup. 

Stav skladu máte vždy v rukách.

Do histórie môžete zapísať aj optimálny stav skladu. 
Takto vždy viete, aké množstvo produktov má byť na 
sklade, a vyhnete sa úzkym miestam. 

Priamo na stiahnutie

Naskenujte QR kód a dostanete sa priamo na stránku 
s možnosťou stiahnutia aplikácie Hagleitner scanME.

RADIKALIN

Obsah 6 × 1 kg* Art.-č. 4210100208

Obsah 10 kg Art.-č. 4210100211

Vysokokoncentrovaný, tekutý čistiaci prostriedok. Bez námahy odstraňuje mastné 
znečistenia zo všetkých umývateľných plôch a predmetov ako napríklad podlahy, 
odsávače pár, atď. Nepení, preto je vhodný aj na čistenie pomocou vysokotlakových 
prístrojov. Nepoužívať na hliník!

bellaVIT

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4210100308

Obsah 10 kg Art.-č. 4210100311

Hustý čistiaci prostriedok s vysokou čistiacou silou. Zvlášť vhodný na odstraňovanie 
pripálených, silne zaschnutých nečistôt z tvrdých povrchov. Po použití zanecháva 
príjemnú pomarančovú vôňu. Doporučujeme hubky na umývanie riadu zelené.

active ECO

Obsah 6 × 1 kg** Art.-č. 4420100208

Obsah 10 kg Art.-č. 4420100211

Tekutý, univerzálny prostriedok na rozpúšťanie mastnoty pre kuchynskú oblasť. Na pra-
covné plochy, podlahy, kryty, steny odsávače pár, mikrovlnné rúry, odkvapkávače, atď. 
Aj na ťažko dostupných miestach ľahko odstraňuje mastnotu, zvyšky nečistôt. Vhodný 
aj na odstraňovanie pripálených nečistôt z grilov, kombinovaných sporákov a rúr na 
pečenie. Nepoužívať na hliníkové povrchy, v tomto prípade odporúčame allround ECO 
alebo neutral ECO.

10L

30-50
ml

100%100%

10L

50ml

100%100%
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  Vlastná chemická výroba   

Hagleitner vyvíja a vyrába všetky chemické čistiace 
a hygienické produkty vlastnými kapacitami. Ten-
to proces prebieha na plne automatických výrob-
ných a  plniacich linkách. Viac než 150 vlastných 
receptúr je chránených patentom a garantujú zá-
kazníkom tie najlepšie možné výsledky použitia. 
Vďaka testom na trhu, intenzívnemu výskumu 
a permanentnej kontrole kvality napreduje ďalší vý-
voj už existujúcich produktov a vytváranie nových 
inovatívnych čistiacich prostriedkov.

  Zmršťujúca sa náplň vacuumBAG je o 60 % ľah-
šia ako doterajšie bežné náhradné náplne mydla, 
počas spotreby sa zredukuje až na 10  % svojho 
pôvodného objemu. Tak sa zabraňuje vysychaniu 
a taktiež tvorbe choroboplodných zárodkov. Vývoj 
náplní vacuumBAG bol ocenený ženevskou cenou 
za inovácie. 

Patentovaná náplň multiFILL pre dávkovací systém 
integral uľahčuje výrobu aplikačných roztokov vďa-
ka menšej hmotnosti a veľkosti nádoby.

„Made in Austria“ – 

všetko z jednej ruky

Konštruovanie inteligentných dávkovačov, výroba 
efektívnych čistiacich a kozmetických produktov 
a vytvorenie najlepšej kvality papiera – to všetko do-
káže spoločnosť Hagleitner. Hagleitner už niekoľko 
desaťročí vykonáva výskum, vývoj a výrobu svojich 
produktov vlastnými kapacitami a pritom sa vždy sú-
streďuje na potreby zákazníkov. Pretože spoločnosť 
Hagleitner chce byť iná: lepšia. 
S týmto nárokom a odvahou ísť novou cestou etab-
lovala spoločnosť Hagleitner v sídle v Zell am See vý-
robné jednotky, ktoré už nemôžu ani byť modernejšie 
a inovatívnejšie. 
Tri piliere sú základom úspechu hygienických riešení, 
ktoré dodáva Hagleitner zákazníkom: 

  Chemická výroba
  Spracovanie papiera
 Výroba dávkovačov/vstrekovanie

 Hagleitner vyvíja a vyrába vlastnými kapacitami
 Vykonáva vlastný výskum
  Garantuje najlepší možný výsledok 

použitia

  Vlastná moderná výroba dávkovačov   

Z plastového granulátu k hotovým  
dávkovačom stačí spoločnosti Hagleitner 25 me-
tov. Na 2.000 m2 zrealizovala spoločnosť Hagleitner 
najmodernejšiu výrobu dávkovačov v celej Európe. 

 Výroba sa riadi zásadami Lean managementu: pro-
cesy musia byť optimalizované, náklady a zdroje 
chránené a vždy sa treba sústrediť na ľudí. Výsled-
kom je efektívnosť a kvalita. Od januára 2015 fun-
guje v  Zell am See toto výrobné miesto, ktoré je 
šetrné voči zdrojom. 

  Od vývoja cez výrobu jednotlivých dielov až po 
kompletné dávkovače zabezpečuje spoločnosť 
Hagleitner všetko vlastnými kapacitami. Preto je 
výrobný proces jedinečný a neporaziteľný v oblasti 
trvalej udržateľnosti. 

  Pri montáži dávkovačov sa vyžaduje precíznosť na 
najvyššej úrovni. Len tak neskôr u zákazníka fungu-
jú produkty bezchybne.

   Vlastné trvalo udržateľné spracova-

nie papiera 

 Hagleitner žije trvalou udržateľnosťou. Tento prí-

stup je badateľný už pri výbere dodávateľov po-
trebných surovín. To, že sa ekologickej zodpo-
vednosti venuje plná pozornosť už pri nakupovaní 
surovín, potvrdzuje aj množstvo certifikácií kvality 
papiera. 

  Naša špičková spracovateľská linka umožňuje plné 
zušľachtenie papiera na najvyššiu kvalitu. Naše to-
aletné papiere a papierové utierky na ruky sa potlá-
čajú, zlepujú, perforujú, strihajú a následne balia na 
dvoch papierenských konverzných strojoch. 

  Papiere multiROLL pre dávkovače do sanitárnych 
priestorov a hotelových izieb sú kompaktné a navi-
nuté na úzke plastové jadro. V porovnaní s bežný-
mi papierovými rolkami to znamená až štyrikrát viac 
papiera. To neznižuje len skladované množstvo u 
zákazníkov, ale aj počet nasadení personálu za úče-
lom údržby. Navyše malý transportný objem chráni 
aj naše životné prostredie.

 Hagleitner ponúka najmodernejšiu výrobu dávkovačov
 Projektovanie, vývoj a výrobu zabezpečuje na mieste
 Pri výrobe svojich produktov dbá na mimoriadnu  

 precíznosť

 Hagleitner dokazuje trvalú udržateľnosť  
    certifikáciami

 Ušľachtilosť na najvyššej úrovni
 Každá rolka obsahuje štyrikrát viac papiera
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Silné hodnoty.

Kvalita, nadšenie, budúcnosť a tradícia: Tieto hodno-
ty tvoria rámec firemnej kultúry spoločnosti Hagleit-
ner. Pracujú tu ľudia, pre ktorých sú potreby zákazní-
kov každý deň na prvom mieste.

Ako medzinárodne silná a  nezávislá značka vás 
Hagleitner presvedčí svojimi inováciami a  servisom. 
Prostredníctvom priameho predaja je spoločnosť  
Hagleitner etablovaná už v 12 krajinách Európy. Tak 
môžete všade profitovať z rovnakých produktov, sys-
témov a riešení.

Ako partner spoločnosti Hagleitner dostanete v kaž-
dej krajine identickú starostlivosť a služby v rovnakej 
kvalite. Tovar vám dodáme domov pri minimálnej 
výške objednávky od € 100,– vyššie. Tím najlepšie 
školených servisných technikov montuje a vykonáva 
údržbu vašich zariadení a školí personál v používaní 
produktov.

Pri voľbe správnych systémov vám Hagleitner vždy 
poskytne potrebnú radu.

 Hagleitner sa sústreďuje na potreby zákazníkov
 Presviedča inováciou a servisom
 V prípade objednávky nad 100,– eur zabezpečuje  

 doručenie zadarmo

On-line obchod a infor-

mačný spravodajca: intui-

tívny a informatívny.

Na stránke shop.hagleitner.com môžete objednávať  
produkty Hagleitner 24 hodín denne, sedem dní v 
týždni za osobne dohodnutých podmienok.  

Prehľad vašich výhod: 

• Možnosť objednania 24/7
• Efektívna rýchla objednávka skôr kúpených 

tovarov
• Komplexný prehľad vďaka štatistikám 

o nakupovaní
• Exkluzívne akcie v internetovom obchode
• Certifikáty, technické listy výrobkov a hárky 

bezpečnostných údajov sú vždy k dispozícii na 
stiahnutie

• Autentické odporúčania produktov od zákazní-
kov spoločnosti Hagleitner

• Videá k produktom, katalógy, prospekty pre 
viac informácií a inšpirácie 

Chcete byť informovaný o najnovších hygienických 
informáciách, exkluzívnych ponukách a udalos-
tiach? S informačným spravodajcom budete mať k 
dispozícii vždy najnovšie údaje. Získajte zaujímavé 
a relevantné obsahy, ktoré sú šité špeciálne na Vás. 
Prihláste sa na odber informačného spravodajcu na 
našej internetovej stránke:  
https://www.hagleitner.com/at/newsletter/ 
newsletter-anmelden/

Chcete byť vždy 

správne zosieťovaný?

So spoločnosťou Hagleitner 

budete.

S desaťročnými skúsenosťami a know-how v oblasti 
digitalizácie je Hagleitner inovátorom profesionálnej 
hygieny na celom svete. Digitalizácia sa ponúka tam, 
kde zákazníkom prináša najväčšiu možnú výhodu.
Pre Vás to znamená:

• Transparentnosť nákladov
• Optimalizácia zdrojov
• Vyšší hygienický štandard
• Väčšia spokojnosť zákazníkov
• Komplexný servis
• Proaktívna údržba

Prehľad o hygiene Vašich sanitárnych priestorov: 
Každý dávkovač XIBU vysiela údaje o použití dávko-
vača, energetickom stave a veľa ďalších informácií do 
dátového cloudu. Pomocou svojho mobilného telefó-
nu môžete stiahnuť tieto údaje. Takto viete, kedy a kde 
je potrebné vykonať servis, a svoj personál tak môže-
te cielene nasadiť. Cez aplikáciu môžete vykonať aj 
nastavenie dávkovačov: Zmeňte ľubovoľne Vašu kon-
figuráciu: od hospodárnej s omeškaním až po ultra-
rýchlu s vysokou frekvenciou dávkovania. 
S Hagleitner senseMANAGEMENT pre sanitárne 

priestory máte navyše nepretržitý prístup k živým 
údajom.

Váš riad: bezstarostne čistý. Aplikácia integral Vás 
vedie k cieľu ako navigačný prístroj – aby ste dosiahli 
najlepší výsledok: v každú hodinu, každý deň, po celý 
rok. Aplikácia koná ešte predtým, ako sa niečo stane 
– vďaka proaktívnej údržbe je vždy k dispozícii. Malé 
problémy môžete vyriešiť jednoducho cez smartfón 
– aplikácia pozná riešenie. Navyše: Čisté fakty Vám 
zabezpečia transparentnosť. Výdavky sú plánovateľné. 
Koľko riadu sa opláchne? Koľko chemikálií sa spotre-
buje? Koľko vody sa spotrebuje? Koľko energie po-
trebujete? Aplikácia pozná odpoveď. 

Váš servis: Informácie sú vždy poruke: Získať tech-
nické listy výrobkov a objednať náplne – aplikáciou 
scanME spoločnosti Hagleitner. Jednoducho načítaj-
te čiarový kód na produkte alebo v katalógu a objed-
návajte jednotlivo. Máte prístup k všetkým certifikátom 
a informáciám o produktoch, navyše získate podporu 
v oblasti skladovania – to všetko v 16 jazykoch.

Vitajte vo svete digitálnej hygieny!
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Balík bezstarostnosti v ser-

vise.

Čím sa vyznačuje inovatívna hygiena? Výhodami.

Nech plánujete čokoľvek: Hagleitner Vás odprevadí 
osobne – od začiatku. 

Nakoniec by ste mali byť plne spokojný – napr. v sa-
nitárnom priestore. Tu musí byť jednoducho všetko v 
poriadku: tvar, estetika a v neposlednom rade funk-
cia.

Mimochodom funkcia: Poznáte Industrie 4.0?  
Hagleitner vybavuje svoje dávkovače snímačmi, ktoré 
signalizujú potrebu servisu, podobne, ako v prípade 
áut. Zverte všetky organizačné záležitosti do našich 
rúk a využite výhody zmluvy o údržbe, aby ste sa 
mohli sústreďovať na Váš hlavný predmet podnika-
nia.
Mimochodom sústredenie: Dávkujete správne? 
V kuchyni? V práčovni? Ako opäť pomáha transpa-
rentnosť. Môžeme vám ponúknuť analýzu? Celkom 
nezáväzne – ako náš špeciálny servis. Dovoľte nám 
pozrieť sa na fakty: Čo umývate? Čo oplachujete? Sú 
vaše stroje správne naplnené? Vyhovuje dávkovanie 
tvrdosti vody? Programu? – Čo sa môže zmeniť? Aká 
úspora je vo výhľade? Radi nakonfigurujeme vaše za-
riadenia a poradíme vašim spolupracovníkom.
Mimochodom poradenstvo: Bolí Vás hlava z nejakej 
škvrny? Neviete ju odstrániť? Kontaktujte nás. Radi 
a rýchlo Vám pomôžeme, pričom Vám vypracujeme 
Vám odporúčania a plán chemického odstraňovania 
škvŕn – v súlade s Vašimi požiadavkami. V prípade 
potreby zabezpečíme aj laboratórne analýzy. Aby ste 
získali bezpečnosť, ktorú potrebujete.
Mimochodom bezpečnosť: Máte spoločnosť v ob-
lasti gastronómie a hľadáte podporu pre váš koncept 
HACCP*? Hagleitner vám ho ponúka. Ste reprezen-
tantom hygieny v priemyselnej spoločnosti a pracu-
jete na pláne pre ochranu rúk a pokožky? Hagleitner 
stojí na vašej strane s inteligentnými systémovými rie-
šeniami. Radi zaškolíme aj vašich spolupracovníkov. 
Mimochodom školenie: Vedomosti sú na to, aby sa 
zdieľali. Delíme sa preto viacnásobne – s partnermi, 
zákazníkmi a mnohými inými. Chcete nás navštíviť? 
Napríklad v našej centrále v Zell am See? Objednajte 
si vašu osobnú prehliadku firmy  –  a  ponorte sa do 
fascinujúceho sveta hygieny.

  Máte otázky? Jednoducho nám zavolajte a ne-
chajte si poradiť: +386 1 8343468

  Profitujte kedykoľvek z ucelených vedomostí  
 
spoločnosti Hagleitner.

  Váš Hagleitner poradca pre hygienu príde za 
vami rád osobne.

Proaktívny program.

Potrebujete ešte viac služieb? Radi Vám vyhovieme. 
Rozhodnite sa pre hybridné dávkovače. Hybridné 
dávkovače totiž poskytujú hodnotné údaje. My Vám 
následne môžeme ponúkať služby podľa Vašich 
potrieb. Viete, po koľkých dávkach je potrebné vy-
konať servis daného dávkovača. Viete, čo sa deje vo 
Vašom sanitárnom priestore.

• O 25 % menej personálnych nákladov vďaka 
nasadeniu personálu, ktoré je podporované 
údajmi

• O 30 % väčšia spokojnosť používateľov vďaka 
nepretržitej dostupnosti hygienických výrobkov 
– Viete, kedy je čas doplnenia.

• Používanie aplikácie: Majte vždy kontrolu nad 
svojimi dávkovačmi.

• Nekonečne veľa používateľov: Vy rozhodnete, 
kto môže vidieť údaje z Vašich dávkovačov.

• Registrácia: Hagleitner prihlási Vaše dávkovače 
za Vás.

• Ukladanie údajov: Hagleitner sa postará o Vaše 
údaje, takže ich máte v bezpečí.

• Komplexná ochrana
• Databáza aplikácie XIBU: Kedy je aktuálny naj-

bližší servis? Poznáte presnú odpoveď.
• Proaktívna údržba: Preventívne čistenie a opra-

va zaručuje trvalú funkčnosť Vašich dávkovačov.

Komplexný servis v  

sanitárnom priestore.

Pre spoločnosť Hagleitner je zákazník vždy na 
prvom mieste. Musia byť vždy očarení najnovšími 
výsledkami nášho vývoja a musíme im zabezpečiť 
aktívnu podporu. Preto naša ponuka nezahŕňa iba 
predaj produktov. Sme tu pre Vás. Okrem dávko-
vačov XIBU ponúkame aj balík komplexného ser-
visu. Podporujeme Vás poskytovaním nasledujúcich 
služieb:

• Poradenstvo: Ktoré produkty spĺňajú najlep-
šie Vaše požiadavky? Váš osobný poradca 
pre hygienu má dostatočné školenie a skú-
senosti, aby vám poradil najlepším možným 
spôsobom.

• Zaznamenanie potrieb:  Ktorý dávkovač je 
najvhodnejší v ktorej miestnosti? Koľko prí-
strojov potrebujete? Všetko určite spolu s 
Vaším poradcom pre hygienu. 

• Doručenie a montáž: Naši skúsení dodávate-
lia zabezpečia profesionálnu a čistú dodávku 
a montáž. 

• Školenia: Ako správne nastaviť dávkovač? 
Ako zabezpečiť najlepšiu starostlivosť o dáv-
kovače? Váš poradca pre hygienu zabezpečí 
školenie priamo u Vás.

• Servis opotrebovaných dielov: Zabezpečuje-
me výmenu opotrebovaných dielov. Vaše 
dávkovače sú tak vždy k dispozícii. 

• Servis krytu dávkovačov: V prípade potreby 
Hagleitner vymení kryt Vášho dávkovača.* 
Dizajn je dôležitý. Túto zvláštnu službu Vám 
ponúkame preto, aby sa dávkovače ligotali 
veľa rokov vo vašom sanitárnom priestore.

• Ročná technická kontrola: Hygiena musí fun-
govať. Preto vykoná Hagleitner každý rok 
kontrolu Vašich dávkovačov. Tak sa zabez-
pečí bezporuchové fungovanie.

*Neplatí pre dávkovače v dekoratívnom vyhotovení a ani v prípade 
poškodenia v dôsledku vandalizmu.

*Hazard Analysis Critical Control Point – Systém analýzy rizika a 
stanovenia kritických kontrolných bodov
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Individuálne 

plány použitia.

Naše plány čistenia, ochrany pokožky a  dezinfekcie 
sú individuálne prispôsobované Vašim potrebám. Pre 
konkrétnu oblasť použitia sa môže vypracovať oso-
bitný plán,

ktorý zahŕňa každý vami používaný hygienický pro-
dukt. Vďaka názorným zobrazeniam a jednoznačným 
údajom týkajúcim sa spôsobu a frekvencie použitia sú 
plány pochopiteľné pre každého.

Takto dokážete bravúrne zvládnuť požiadavky HACCP 
alebo aktuálne platného nariadenia PSA*. Plány uľah-
čujú každodennú prácu personálu v  oblasti hygieny 
bielizne a  objektov. Tak dosiahnete vždy optimálny 
výsledok.

 Zrozumiteľné vysvetlenie
 Znázornené obrázkami

 Jasné farebné označenie
 Už žiadna zámena produktov

*Osobné ochranné vybavenie

 Máte otázky? Jednoducho nám zavolajte a  
 nechajte si poradiť: +386 1 8343468

 Profitujte kedykoľvek z ucelených vedomostí  
 spoločnosti Hagleitner.

 Váš Hagleitner poradca pre hygienu príde  
 za vami rád osobne. 

 Sanitárny priestor, kuchyňa, bielizeň, hygiena  
 objektov, dezinfekcia

Obhliadka: Naše služby pre 

Vás – osobne a individuál-

ne.

Hagleitner ponúka individuálne riešenia, ktoré sú 
prispôsobené vašim potrebám – pre všetky oblasti, 
v ktorých hrá hygiena dôležitú úlohu: v sanitárnom 
priestore, v kuchyni, pri praní, v prípade hygieny 
objektov, ako aj pri dezinfekcii rúk a plôch. Hagleitner
-  vykoná u Vás miestnu obhliadku a vypracuje ana-

lýzu
-  v súlade s Vašimi potrebami Vám poradí pri správ-

nom výbere produktov
-  zabezpečí školenie pre Vás a Vašich zamestnancov

Inovácia si vyžaduje 

vzdelanie.

Hagleitner vie: Inovatívna hygiena predpokladá 
odborné vzdelanie a kontinuálne ďalšie vzdeláva-
nie zamestnancov spoločnosti Hagleitner. Pretože: 
„Učenie je ako plávanie proti prúdu: žiadny pohyb 
znamená krok späť!“ (Erich Kästner)
Preto zabezpečuje Hagleitner pre svojich zamest-
nancov školenia v Hagleitner Academy. Aby sme 
Vám sprostredkovali presne tie kompetencie, ktoré 
zabezpečia neustálu inováciu a optimálny úžitok 
pre zákazníkov. 

Hagleitner Academy ponúka aj školenia pre part-
nerov, zákazníkov a všetkých záujemcov o tému 
hygiena, pretože znalosti sú to na to, aby sa zdie-
ľali. Využite aj Vy naše niekoľko desaťročné skúse-
nosti! Naše kurzy na témy „Správna prax v oblasti 
hygieny“, „Úspešný houskeeping“, „Odstraňovanie 
škrobových usadenín“, „Ochrana rúk a pokožky“ a 
„Manažment hygieny v zdravotníckych zariade-
niach“ vedú osvedčení odborníci. 

Chcete udržať seba a Vašich zamestnancov fit v 
téme hygiena? Potom sa informujte o našej aktu-
álnej ponuke školení na http://academy.hagleitner.
com

Jednoduchá orientácia.

Všetky produkty dávkovacej techniky pre hygienu sa-
nitárnych priestorov, kuchýň a bielizne sú označené 
jednoduchým systémom farebného rozlišovania. V 
kombinácii s príslušnými prípojkami možno vylúčiť 
zámenu produktov. To Vám zaručuje kontrolu a bez-
pečnosť.

Piktogramy sú symboly, ktoré informujú pomocou 
zjednodušeného grafického zobrazenia. Na poslednej 
strane katalógu nájdete prehľad piktogramov, ktoré 
vám pomôžu pri čítaní textov o produktoch.
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VAH
ÖGHMP

Cítite sa skvele vo svojej 

koži?

Práve dosiahnutie tohto pocitu je cieľom spoločnosti 
Hagleitner.
Preto sú produkty telesnej hygieny vždy
• dermatologicky testované,
• bbez NTA*, parabénov a silikónov,
• podľa možnosti bez látok, ktoré spôsobujú aler-

giu,
• obzvlášť šetrné k pokožke,
• bez mikroplastov.

Okrem toho ani jeden z našich produktov neobsahuje 
karcinogénne látky.

Použité vône bezpochybne vyhovujú štandardnom 
medzinárodnej asociácie pre vône (IFRA).

Certifikované. 

Rakúska ekologická značka a EU-Ecolabel sú značky 
kvality pre ekologické produkty najvyššej zákazníckej 
upotrebiteľnosti.

Záručná pečať FSC® sa priraďuje podľa kritérií, ktoré 
súvisia so zodpovedným lesným hospodárstvom. 
Hľadajte teda vedome produkty s certifikátom FSC®.

Množstvo produktov Hagleitner získalo tento certifikát. 
To ešte viac zvýrazňuje, že ekologické a trvalo udrža-
teľné práce majú pre Hagleitner najvyššiu prioritu.

Vďaka koncepcii „green efficiency“ si je spoločnosť 
Hagleitner istá, že všetky chemické dávkované pro-
dukty v oblasti hygieny kuchýň a bielizne sú vyrobené 
zo surovín, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu 
a neškodia zdraviu. 

Dôležitosť trvalej udržateľnosti pre spoločnosť Hagleit-
ner dokazuje aj vlastná železničná prípojka na verejnú 
železničnú sieť a fotovoltaická elektráreň na streche 
haly na výrobu dávkovačov, ktorá vyrába elektrickú 
energiu pre vstrekovacie stroje. 

Certifikáty TÜV podľa normy ISO 9001 a ISO 13485 
pokrývajú kontinuálny vývojový proces nášho systému 
riadenia kvality – pre požiadavky zákazníkov, ako aj 
požiadavky na kvalitu produktov a služieb.

Výrobcovia kozmetických výrobkov musia zabezpečiť 
výrobu v súlade s európskym nariadením GMP, teda 
s „Nariadením o správnej výrobnej praxi“. Prostred-
níctvom certifikácie podľa ISO 22716 spoločnosť 
Hagleitner zabezpečila, že kozmetické výrobky sú vy-
rábané v súlade s najvyššími hygienickými a kvalitatív-
nymi štandardmi.

Európske nariadenie o biocídnych produktoch zabez-
pečuje vysokú úroveň ochrany zdravia človeka a život-
ného prostredia. S účinnými látkami, ktoré používa 
Hagleitner, máte istotu, že všetky produkty sú neškod-
né. Viaceré dezinfekčné prostriedky pre ruky, bielizeň 
a plochy sú zapísané vo VAH a ÖGHMP*. 

Hagleitner dávkuje istotu.

greenovative

Inovácia a trvalá udržateľnosť

Spoločnosť Hagleitner pod pojmom greenovative 
rozumie povinnosť konať trvalo udržateľným a inova-
tívnym spôsobom vo všetkých oblastiach podnikania. 
Hagleitner je už takmer 50 rokov hnacím motorom 
inovácie. Naším stálym cílem sú najvyššie priority: 
človek a životné prostredie – priviesť do súladu s 
hospodárnosťou a výhodami pre zákazníka. Tak získa 
nakoniec každý skutočnú pridanú hodnotu: zákazníci, 
partneri, zamestnanci a poskytovatelia služieb.  
To znamená pojem greenovative.

Trvalo udržateľný vývoj produktov

• Vysoko koncentrované prostriedky a dávkovacie 
systémy znižujú spotrebu vody a skracujú trans-
portnú cestu

• Produkty vacuumBAG redukujú množstvo odpa-
du a optimalizujú využitie zostatkového množstva

• Ochranu človeka a životného prostredia zabez-
pečujeme vynechaním mikroplastov, NTA, EDTA 
a fosfátov pri všetkých produktoch telesnej hy-
gieny.

Trvalo udržateľná regionálna politika

• Miestna prítomnosť na trhu k Vašim službám
• „Made in Austria“ pre vysokú kvalitu produktov a 

spoľahlivé dodávok
• Certifikovaný ekologický manažment budov – pre 

trvalo udržateľné hodnoty

Trvalo udržateľný personálny manažment

• Kontaktná osoba vo Vašej blízkosti
• Priamo dostupné odborné vedomosti pre Vaše 

výzvy
• Objavte hodnoty medzinárodného rodinného 

koncernu

*VAH: Združenia pre aplikovanú hygienu 
ÖGHMP: Rakúska spoločnosť pre hygienu, mikrobiológiu a preventívne lekárstvo

*Nitrilotriacetát

Zapísaný podľa
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Zdravie a starostlivosť

Vývoj riešení pre oblasť zdravia a starostlivosti patrí 
medzi hlavné kompetencie spoločnosti Hagleitner. 
Dlhoročná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, 
nemocnicami a domovmi sociálnej starostlivosti ukáza-
la, po ktorých produktoch je dopyt a ako dokáže pomôcť 
spoločnosť Hagleitner pri riešení vyskytnutých problé-
mov. Riešenia spĺňajú moderné hygienické štandardy, 
vďaka intuitívnemu ovládaniu uľahčujú každodennú 
prácu a zvyšujú úroveň zhody s predpismi. Vďaka 
spolupráci s externými odborníkmi Vám môžeme 
ponúknuť aj ďalšie služby v oblasti hygieny, napr. in-
dividuálne školenia a kontroly hygieny. 

Priemysel a 

verejné zariadenia

Pre oblasť priemyslu a verejných zariadení ponúka 
Hagleitner široký sortiment produktov: počnúc dávko-
vacím systémom pre ochranu pokožky a hygienu rúk 
až po profesionálne čistenie povrchov, vybavenie 
práčovní šité na mieru alebo náležitý manažment 
vôní – všetko z jednej ruky. Naše náplne nielen šetria 
skladovacie priestory, ale znižujú aj množstvo odpadu, 
ktorý je navyše vhodný na selektívny zber. Vďaka 
efektívnym a úsporným riešeniam produktov máme 
komplexnú ponuku univerzálnych služieb.

Hotelierstvo a gastronómia

Hygienické riešenia spoločnosti Hagleitner sú mimo-
riadne vhodné na použitie v hotelierstve a gastronómii. 
Či sa už jedná o sanitárny priestor, kuchyňu, objekt 
alebo bielizeň – vďaka balíku univerzálnych služieb 
ušetríte drahocenný čas. Na požiadanie spoločnosť 
Hagleitner oboznámi vašich pracovníkov so správnym 
prístupom podľa HACCP, housekeepingom a všetký-
mi produktmi. Koncept green efficiency Vám garantu-
je, že dávkované chemické produkty neobsahujú látky, 
ktoré ohrozujú životné prostredie a zdravie. Inteligent-
né koncepty Hagleitner v oblasti hygieny nadchýnajú 
gastronómov a hostí súčasne.

Plánovači a architekti

Aj plánovačom a architektom ponúka Hagleitner kom-
plexnú podporu a poradenstvo. Vyberte si zo širokého 
sortimentu – tu je dávkovač z leštenej ušľachtilej oce-
le, tam sa zase dokonale hodí do akéhokoľvek sanitár-
neho priestoru vďaka siedmim rôznym dekorom.
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HYGIENA 
v oblasti sanity

   Prvý dojem je rozhodujúci.

Žiaden dávkovací systém nie je taký kompletný a nepo-

skytuje toľko výhod ako XIBU. Táto rada dávkovačov vás 

osloví svojim ušlachtilým dizajnom a rôznymi dekormi sa 

hodí ku každému vybaveniu toalety. Inteligentné funkcie 

sledovania stavu náplne a jej kapacity garantujú jednodu-

chú obsluhu a úspornú spotrebu. Bezdotykové použitie 

dávkovačov predstavuje vysokú úroveň hygieny.

Systém Hagleitner senseMANAGEMENT pre sanitárne 

priestory využíva inteligenciu dávkovačov XIBU v úplne no-

vej forme manažmentu hygieny.

Údaje o spotrebe každého dávkovača nezávisle od 

času a jeho umiestnenia, sú k dispozícii a umožňujú tak  

optimálne nasadenie personálu a čistiacich úkonov v orien-

tácii na spotrebu.

Väčšie množstvo našich produktov má označenie ako 

ekologické. Vyznačujú sa viacerými certifikátmi potvrdzu-

júcimi ich stálosť a trvalosť, čo potvrdzuje vedome záujem 

našej spoločnosti o životné prostredie.

Naše služby pre Vás

• Obhliadka a analýza potrieb pre vaše toalety

• Podľa vašich potrieb vám poradíme pri výbere 

správneho výrobku

• Školenie o produktoch vykonávajú vaši osobní porad-

covia pre hygienu
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S desaťročnými skúsenosťami v digitálnom sledovaní dávkovačov 
Vám ponúkame

Žiadne prázdne dávkovače 

 poznáte stavu náplne a môžete konať proaktívne

Permanentný tok informácií  

 nepretržité poskytovanie informácií v reálnom čase pre 
 optimálny prehľad

Cielené nasadenie personálu 

 zníženie času potrebného na presun na pracovisko podľa skutočných
 potrieb tak, aby bola cesta krátka a efektívna  

Transparentnosť nákladov 

 vďaka procesu objednávania a plánovania logistiky v závislosti od
 spotreby

Skutočné údaje pre presné analýzy 

 individuálne možnosti vyhodnotenia Vášho sanitárneho priestoru
 prostredníctvom informácií o frekvencii a stave

Zvyšovanie úrovne splnenia  

 predpisov v medicínskych oblastiach

Viac informácií? Obráťte sa na svojho poradcu pre hygienu.

Digitalizované riešenie 

dávkovania

Bezpečnosť zamestnantcov

• Tak často si zamestnanci dezinfikujú ruky. Neodhadujte, ale majte presné 
informácie.

• Splnenie predpisov: Dokázateľný rast hygieny rúk o 20 %.

• Získavanie údajov podľa staníc alebo oddelení: Jednoduchá prevencia.

• Úplný prehľad kedykoľvek: o stave náplní a nákladoch.

Kontrola nákladov

• Zistenie údajov: Neodhadujte, ale merajte.

• Možnosť stiahnutia 24 hodín denne: na mo-
bilný telefón, notebook alebo tablet.

• "Jednoduché presadenie prístupu 
LEAN manažmentu."

• Plánovanie čistenia alebo  
analýza nákladov? Je to hračka.

Spokojnosť zákazníkov

• Cielené plánovanie kontrolných procesov:  V 
správnom čase.

• Udržiavané sanitárne priestory:  Vašich hostí 
to určite poteší.

• Pozitívne hodnotenia.

Predstavte si, že by ste v každom čase vedeli o stave náplne dávkovačov do sanitár-
nych priestorov. 
S Hagleitner vidíte v reálnom čase, v ktorej oblasti sa vykonáva údržba a kde sa vyža-
duje doplnenie náplní.
Vitajte vo svete digitálnych sanitárnych priestorov!
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Séria XIBU budúcej generácie spája dizajn a funkčnosť Vášho 

sanitárneho priestoru.

Inteligentný sanitárny priestor

 Nikdy nie je prázdny a je vždy k dispozícii

Hospodárny a šetrný– Úplný prehľad

 Jednoduché nastavenie a servis vďaka našej inovatívnej aplikácii XIBU

Najvyššia kvalita

 Made in Austria

Väčšia účinnosť  

 Udržateľný a užívateľsky prívetivý energetický koncept 
 

Systémové riešenie XIBU prispieva k zabezpečeniu hygienického
štandardu vo Vašich sanitárnych priestoroch

 o 25 % menej personálneho nasadenia, o 30 % vyššia spokojnosť zákazníkov

Systém budúcej generácie

Presvedčte sa sami.
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    XIBU TISSUEPAPER analog white

V × Š × H     32,3 × 17 × 17 cm Art.-č. 4110102350

    XIBU TISSUEPAPER analog black

V × Š × H     32,3 × 17 × 17 cm Art.-č. 4110102367

  dostupné v 5-ich možných dekoratívnych prevedeniach

Náplne

multiROLL toaletný papier Z4*

425 útržkov/rola Art.-č. 4110801400

4-vrstvový, biely, lepený, 32 roliek/kartón, 
mikrovzorovanie s pečaťou kvality papiera. Pre 
vyššie nároky.

multiROLL toaletný papier V3*

560 útržkov/rola Art.-č. 4110801300

3-vrstvový, biely, lepený, 32 roliek/kartón, 
mikrovzorovanie s pečaťou kvality papiera. Pre 
vyššie nároky.

multiROLL toaletný papier B2*

850 útržkov/rola Art.-č. 4110801500

2-vrstvový, Intenzívna biela, zlepené s modrou, 
32 roliek/kartón, mikrovzorovaniee s pečaťou kva-
lity papiera.

multiROLL toaletný papier W2*

950 útržkov/rola Art.-č. 4110800900

2-vrstvový, čistobiely, vrúbkovaný, 42 roliek/kar-
tón, bodová ražba.

Možnosť dekorov ku XIBU TISSUEPAPER

steel Art.-č. XXXXXXXX53

tech w Art.-č. XXXXXXXX68

carbon Art.-č. XXXXXXXX57

tech Art.-č. XXXXXXXX59

wood Art.-č. XXXXXXXX60

Možnosti

HYGIENA  v oblasti sanity
 XIBU  DÁVKOVAČ NA TOALETNÝ PAPIER.

XIBU TISSUEPAPER

   dávkovač na toaletný papier 
   systém 2 roliek
   automatický zosuv 2 rolky
   1 náplň nahradí až 8 pôvodných rolí toaletného papiera
   s brzdením odvíjania pre šetriacu spotrebu papiera
  uzamykateľný

21

* Vhodné aj pre dávkovače LUNA toilettPAPIER.
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    XIBU touchTOWEL white

V × Š × H    43,2 × 33,1 × 22,8 cm Art.-č. 4110201250

    XIBU touchTOWEL black

V × Š × H    43,2 × 33,1 × 22,8 cm Art.-č. 4110203767

   mechanický dávkovač kotúčových utierok
   nastaviteľný časový interval na oneskorené vydanie  

papierovej utierky dávkovačom
   okienko na sledovanie stavu náplne
  dostupné v 5-ich možných dekoratívnych prevedeniach

XIBU TOWEL

  dávkovač papierových utierok
   systém 2 roliek
   automatický zosuv 2 rolky
   dávkovanie jednotlivých pap. utierok resp. útržkov
  uzamykateľný

Možnosť dekorov

ku: XIBU TOWEL hybrid steel Art.-č. XXXXXXXX53

XIBU touchTOWEL tech w Art.-č. XXXXXXXX68

carbon Art.-č. XXXXXXXX57

tech Art.-č. XXXXXXXX59

wood Art.-č. XXXXXXXX60

Možnosti

Náplne

multiROLL utierky X Premium

90 metrov/rola Art.-č. 4110901400

Premium kvalita, 1-vrstvový, biely, vyrobené podľa 
technologického postupu AIRLAID, 5 roliek/kartón, 
mikrovzorovanie.

multiROLL utierky X2

160 metrov/rola Art.-č. 4110900900

2-vrstvový, biely, lepený, 5 roliek/kartón, 
mikrovzorovanie s pečaťou kvality papiera.

multiROLL utierky XB2

145 metrov/rola Art.-č. 4110901000

2-vrstvový, modrý, lepený a vodeodolný voči roz-
trhnutiu, 5 roliek/kartón, mikrovzorovanie s pe-
čaťou kvality, ISEGA Vyhlásenie o vhodnosti pre 
použitie v potravinárskom priemysle.

multiROLL utierky X1

205 metrov/rola Art.-č. 4110901100

1-vrstvový, biely, 5 roliek/kartón, mikrovzorovanie 
s pečaťou kvality papiera.

21

HYGIENA  v oblasti sanity 
 XIBU PAPIEROVÝCH UTIEROK.

    XIBU TOWEL hybrid white

V × Š × H     42,1 x 33,3 x 22,9 cm Art.-č. 4110203950

    XIBU TOWEL hybrid black

V × Š × H     42,1 x 33,3 x 22,9 cm Art.-č. 4110203967

  Kotúčový dávkovač utierok na ruky ktorý dávkuje senzorovo
alebo mechanicky. 

  Posiela prevádzkové údaje do aplikácie XIBU
  Regulovateľná spotreba papiera
   dostupné v 5-ich možných dekoratívnych prevedeniach
  Napájanie cez energyBOX L

1

2

Plne nakonfigurovaná batéria pre hybridný dávkovač 
XIBU TOWEL hybrid. Energia až pre 40.000 dávok.

energyBOX L

V × Š × H      72 x 45 x 340 mm     Art.-č 4111208100

1 2 21

Pl

ene

V×Š
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septDES FOAMSOAP

6 × 600 ml Art.-č. 4110709603

Dezinfekčný prostriedok na ruky. Detailný popis 
produktov nájdete na strane 103. (** a ***)

    XIBU touchFOAM white 

V × Š × H     30 × 13,3 × 11,9 cm Art.-č. 4110201450

    XIBU touchFOAM black

V × Š × H     30 × 13,3 × 11,9 cm Art.-č. 4110203567

   mechanický dávkovače mydla
   optický ukazovateľ množstva náplne
  dostupné v 5-ich možných dekoratívnych prevedeniach

    XIBU senseFOAM white

V × Š × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Art.-č. 4110201050

    XIBU senseFOAM black

V × Š × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Art.-č. 4110203467

   bezdotykový dávkovač mydlovej peny
   LED-ukazovateľ stavu kapacity náplne
   dostupné v 5-ich možných dekoratívnych prevedeniach
   možnosti zásobovania elektrickou energiou – prostredníc-

tvom batérií alebo cez sieťový adaptér

XIBU FOAM

 dávkovač penového mydla
 rezervný tank
  nastaviteľné množstvo dávky
 uzamykateľný

foamSOAP PREMIUM*

6 × 600 g Art.-č. 4110705403

Luxusné, veľmi výdatné penové mydlo na ruky. 
Vhodné predovšetkým na citlivú a suchú pokož-
ku. Vynikajúco čistí a zanecháva zamatový pocit 
na pokožke rúk. Osviežujúca vôňa kvetov poma-
rančovníka.

foamSOAP PURE*

6 × 600 g Art.-č. 4110708003

Veľmi kvalitné a výdatné penové mydlo na ruky 
bez aromatických látok a farbív. Ideálne sa hodí 
do kuchyne v hoteliérstve & gastronómii, ako aj v 
potravinárstve. Obzvlášť jemné penové mydlo pre 
citlivú a suchú pokožku. Vynikajúci čistiaci výsle-
dok.

Náplne

foamSOAP*

6 × 600 g Art.-č. 4110701503

Penové mydlo. Vysokohodnotný penový koncentrát. 
Vytvára zamatovo jemnú penu. Obzvlášť vhodný pre 
citlivú a suchú pokožku. Zanecháva čisté, zamatovo 
jemné ruky a modernú vôňu exotických plodov. 

septDES FOAM

6 × 600 ml Art.-č. 4110708703

septDES FOAM

50 ml Art.-č. 4120102209

Dezinfekčný prostriedok na ruky. Detailný popis pro-
duktov nájdete na strane 102. (** a ***)

HYGIENA  v oblasti sanity 
 XIBU DÁVKOVAČ MYDLOVEJ PENY.

* Vhodné aj pre dávkovače LUNA schaumSEIFEN.
** Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte infor-

mácie na etikete.
*** Prehľad čistiacich dezinfekčných prostriedkov nájdete na strane 94.

Možnosti

   Pre dávkovač sú potrebné 2 balenia

systémové batérie C-Typ

2 kusov/balenie Art.-č. 4111201200

Možnosť dekorov

ku: XIBU senseFOAM steel Art.-č. XXXXXXXX53

XIBU touchFOAM tech w Art.-č. XXXXXXXX68

carbon Art.-č. XXXXXXXX57

tech Art.-č. XXXXXXXX59

wood Art.-č. XXXXXXXX60

S
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a

powerPACK ex Art.-č. 4111202400

powerpackADAPTER foam

Art.-č. 4111206800

powerPACK in Art.-č. 4111203100

21
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modrá upevňovacia spona

Art.-č. 4111200800

Pre pripevnenie XIBU sense/touchFOAM 
(1 kus) na čistiaci vozík.

XIBU CROWN Art.-č. 4111206367

XIBU CROWN Table Art.-č. 4111206450

XIBU disinfectTABLE

V × Š × H     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Art.-č. 4110600450

   stojan na stôl na dávkovač XIBU senseFOAM
   s integrovanou mištičkou na odkvapávanie pri 

nanášaní na ruky
   ideálny pre bary, prepážky v bankách, 

lekárov, atď.

XIBU disinfectFLOOR

V × Š × H     130 × 39,5 × 38,5 cm Art.-č. 4110601050

   stojan pre dávkovač XIBU senseFOAM
  na pojazdnú inštaláciu penových mydiel
  ideálne v kombinácii s výrobkom pre  

  dodatočné naplnenie septDES FOAM

XIBU LABEL foamSOAP

Art.-č. 4111205700

XIBU LABEL foamSOAP PREMIUM

Art.-č. 4111205500

XIBU LABEL foamSOAP PURE

Art.-č. 4111205500

XIBU LABEL septDES FOAM

Art.-č. 4111205800

XIBU LABEL septDES FOAMSOAP

Art.-č. 4111206600

Ďalšie možnosti

21
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HYGIENA  v oblasti sanity 
 XIBU DÁVKOVAČ OSVIEŽOVAČA VZDUCHU.

Možnosť dekorov ku XIBU senseFRESHAIR 

steel Art.-č. XXXXXXXX53

tech w Art.-č. XXXXXXXX68

carbon Art.-č. XXXXXXXX57

tech Art.-č. XXXXXXXX59

wood Art.-č. XXXXXXXX60

Náplne

XIBU senseFRESHAIR white

V × Š × H     21,9 × 13,5 × 9,2 cm Art.-č. 4110201350

XIBU senseFRESHAIR black

V × Š × H     21,9 × 13,5 × 9,2 cm Art.-č. 4110203867

   high-tech dávkovač osviežovača vzduchu
   individuálne programovateľný
   uvolňovanie vône časovým intervalom a/ alebo senzorom pohybu
   náplň bez potreby pohonného plynu
   možnosti zásobovania elektrickou energiou – prostredníc-

tvom batérií alebo cez sieť
   dostupné v 5-ich možných dekoratívnych prevedeniach
   uzamykateľný
   LED-ukazovateľ stavu kapacity náplne

systémové batérie D-Typ

2 kusov/balenie Art.-č. 4111201300

XIBU senseFRESHAIR mobile white

V × Š × H  22,3 × 12,2 × 8,8 cm Art.-č. 4111202361

XIBU senseFRESHAIR mobile black

V × Š × H  22,3 × 12,2 × 8,8 cm Art.-č. 4111202362

Dávkovač XIBU senseFRESHAIR 
je inovatívny osviežovač vzduchu
v priestoroch. Stojan k tomuto 
dávkovaču Vám poskytuje mož-
nosť mobilného a flexibilného 
umiestnenia dávkovača.

* Vhodné aj pre dávkovače LUNA airFRESH.

Možnosti

powerPACK ex Art.-č. 4111202400

powerPACK in Art.-č. 4111203100

  Pre dávkovač je potrebné 1 balenie

Ďalšie možnosti
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airFRESH GREEN*

8 × 290 ml Art.-č. 4110700306

Jarná vôňa – jemný, oživujúci čas kvitnutia.

airFRESH NEW YELLOW*

8 × 290 ml Art.-č. 4110710206

Letná vôňa – čerstvá a príjemná – s levanduľou a 
citrusovým ovocím.

airFRESH RED*

8 × 290 ml Art.-č. 4110700506

Jesenná vôňa – voňavý zber, zrelé ovocie.

airFRESH BLUE*

8 × 290 ml Art.-č. 4110700606

Zimná vôňa – priezračná čerstvá, čistá voda.

airFRESH SPICE*

8 × 290 ml Art.-č. 4110704106

Uvoľňujúca a upokojujúca vôňa, zložená z aro-
matických tónov záhrady s bylinkami.

airFRESH greenTEA*

8 × 290 ml Art.-č. 4110708306

Čerstvá vôňa kvetov. Sprostredkuje pocit pori-
adku a čistoty. Kvetové, jemné tóny sa postarajú 
o pocit blahobytu a uvoľnenia.

airFRESH whiteMUSK*

8 × 290 ml Art.-č. 4110708206

Teplá, ušľachtilá vôňa s kvetovými orientálnymi 
tónmi. Postará sa o dobrý pocit a uvoľnenie. 
Upokojujúca vôňa po čistote pre wellness.

airFRESH WELLNESS*

8 × 290 ml Art.-č. 4110709906

Ideálny mix z 4 × 2 vysokohodnotných priesto-
rových parfumov s vôňou SPICE, greenTEA,
whiteMUSK a zenGARDEN.

airFRESH fourSEASONS*

8 × 290 ml Art.-č. 4110700706

Zmes kvalitných priestorových vôní airFRESH 
GREEN, NEW YELLOW, RED a BLUE. 

airFRESH zenGARDEN*

8 × 290 ml Art.-č. 4110709806

Príjemná vôňa s himalájskym cédrom, ružou a 
bergamotom. Upokojujúca aróma, ktorá pozýva 
k zotrvaniu.

powerpackADAPTER freshair

Art.-č. 4111206700
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HYGIENA  v oblasti sanity 
 XIBU  BOX NA ODPAD.

XIBU PAPERBOX 

  Box na odpad
  Obsah 45 litrov 
  Zabudovaný vkladací priestor pre rolku sáčkov na odpad
   vhodný k montáži na stenu alebo ako stojaci box

    XIBU sensePAPERBOX white

V × Š × H      70 × 34 × 23,7 cm Art.-č. 4110201761

    XIBU sensePAPERBOX black

V × Š × H      70 × 34 × 23,7 cm Art.-č. 4110201762

  kompaktné puzdro boxu z tvrdeného plastu 
  čiastočne krytý otvor na vhadzovanie použitých utierok
 LED-ukazovateľ stavu kapacity náplne
  možnosti zásobovania elektrickou energiou – prostredníctvom  

 batérií alebo cez sieť

    XIBU touchPAPERBOX white

V × Š × H    70 × 34 × 23,7 cm Art.-č. 4110201661

    XIBU touchPAPERBOX black

V × Š × H    70 × 34 × 23,7 cm Art.-č. 4110201662

  kompaktné puzdro boxu z tvrdeného plastu
  čiastočne krytý otvor na vhadzovanie použitých utierok

Náplne

vrecia na odpad XIBU 45 l

6 × 25 kusov Art.-č. 4111101000

Vrecia na odpad s praktickou sťahovacou 
páskou a kapacitou 45 l pre 
XIBU inox/sense/touchPAPERBOX.

systémové batérie D-Typ

2 kusov/balenie Art.-č. 4111201300

Možnosti

   Požadujú sa 3 balenia

powerPACK ex Art.-č. 4111202400

powerPACK in Art.-č. 4111203100

Možnosť sense

XIBU inox/sensePAPERBOX priľnie vďaka sense technológii 
odpadové vrece na vnútornú stenu a optimalizuje tak jeho 
vnútorný objem. Takto môže prijať XIBU inox/sensePAPER-
BOX o 40% viac papiera.

21
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white black

21

+40%
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HYGIENA  v oblasti sanity 
 XIBU DÁVKOVAČ DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV.

XIBU DISINFECT

  Bezkontaktný dávkovač dezinfekčných prostriedkov.
  LED-ukazovateľ stavu kapacity náplne
   rezervný tank
   nastaviteľné množstvo dávkovania
  možnosti zásobovania elektrickou energiou –  

  prostredníctvom batérií alebo cez sieťový adaptér
   vákuový proces dávkovania prostriedku – bez kontaminácie náplne
  uzamykateľný

    XIBU senseDISINFECT

V × Š × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Art.-č. 4110600250

systemBATTERIEN C-Typ

2 kusov/balenie Art.-č. 4111201200

Možnosti

   Pre dávkovač sú potrebné 2 balenia

Náplne XIBU disinfectWALL

V × Š × H     19,6 × 10,8 × 12,3 cm Art.-č. 4110600550

    mištička na odkvapávanie na dávkovač XIBU 
senseDISINFECT

    pre montáž na stenu
    chráni Vašu podlahu pred odkvapávaním 

dezinfekčného prostriedku z rúk

XIBU disinfectTABLE

V × Š × H     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Art.-č. 4110600450

   stojan na stôl na dávkovač XIBU sense-
DISINFECT

   s integrovanou mištičkou na odkvapávanie pri 
nanášaní na ruky

XIBU disinfectFLOOR

V × Š × H     130 × 39,5 × 38,5 cm Art.-č. 4110601050

   stojan pre dávkovač XIBU senseDISINFECT
   ideálny pre mobilné umiestnenie dávkovačov 

dezinfekcie
   ideálny pre vstupné priestory napr.: reštaurácie, 

hotely, banky, zábavné centrá , atď.

septLIQUID SENSITIVE*

6 × 700 ml Art.-č. 4110705804

septLIQUID SENSITIVE*

20 × 150 ml Art.-č. 4120101012

Dezinfekčný prostriedok na ruky. Detailný popis 
produktov nájdete na strane 102. 

septLIQUID PLUS*

6 × 700 ml Art.-č. 4110704603

Dezinfekčný prostriedok na ruky. Detailný popis 
produktov nájdete na strane 102.

Ďalšie možnosti
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powerPACK ex Art.-č. 4111202400

powerPACK in Art.-č. 4111203100

powerpackADAPTER foam

Art.-č. 4111206800

XIBU CROWN Table

Art.-č. 4111206450

XIBU CROWN DISINFECT

Art.-č. 4111206350

XIBU LABEL septLIQUID PLUS

Art.-č. 4111206000

XIBU LABEL septLIQUID SENSITIVE

Art.-č. 4111206100

Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.
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wcDISINFECT*

6 × 300 ml Art.-č. 4110707901

wcDISINFECT*

50 ml Art.-č. 4120102109

Dezinfekčné prostriedky na povrchy. Detailný po-
pis produktov nájdete na strane 106.  

    XIBU senseSEATCLEANER white

V × Š × H    23 × 12,8 × 10,7 cm Art.-č. 4110101450

    XIBU senseSEATCLEANER black

V × Š × H    23 × 12,8 × 10,7 cm Art.-č. 4110101467

   Bezdotykový dávkovač na dezinfekciu a penové 
čistenie WC dosiek 

   LED-ukazovateľ stavu kapacity náplne
  možnosti zásobovania elektrickou energiou –  

prostredníctvom batérií alebo cez sieťový adaptér

    XIBU touchSEATCLEANER white

V × Š × H    25 × 12,8 × 10,7 cm       Art.-č. 4110101550

    XIBU touchSEATCLEANER black

V × Š × H    25 × 12,8 × 10,7 cm       Art.-č. 4110101567

   Mechanický dávkovač na dezinfekciu a penové čistenie 
WC dosiek 

   optický ukazovateľ množstva náplne 

XIBU SEATCLEANER 

 na dezinfekciu a penové čistenie WC dosiek 
 rezervný tank 
  nastaviteľné množstvo dávky 
 uzamykateľný

Náplne

XIBU LABEL wcDISINFECT

Art.-č. 4111205900

Možnosť powerPACK

powerPACK in Art.-č. 4111203100

Možnosti

systémové batérie AA-Typ

4 kusov/balenie Art.-č. 4111204300

XIBU CROWN Art.-č. 4111206367

   Požaduje sa 1 balenie

HYGIENA  v oblasti sanity 
 XIBU NA DEZINFEKCIU A PENOVÉ ČISTENIE WC DOSIEK.

21

powerPACK ex Art.-č. 4111202400

*  Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte  
informácie na etikete

Ďalšie možnosti
1

2

XIBU DISINFEC 2
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HYGIENA  v oblasti sanity 
 XIBU DÁVKOVAČ PENY PRE VLHČENÝ TOALETNÝ PAPIER.

Možnosť dekorov ku XIBU senseMOISTCARE

steel Art.-č. XXXXXXXX53

tech w Art.-č. XXXXXXXX68

carbon Art.-č. XXXXXXXX57

tech Art.-č. XXXXXXXX59

wood Art.-č. XXXXXXXX60

careMOUSSE

6 × 300 ml Art.-č. 4110708501

careMOUSSE

50 ml Art.-č. 4120102009

Ekologická alternatíva vlhkých hygienických utie-
rok. Čistiaca pena na zvlhčenie suchého toaletné-
ho papiera. Aloe Vera obsiahnutá v pene poskytu-
je mimoriadnu hydratáciu. Zanecháva pocit čistej 
pokožky. Dermatologicky testované. Dostupné aj 
v dávkovacej fľaštičke na cesty.

Náplne

systémové batérie AA-Typ

4 kusov/balenie Art.-č. 4111204300

Možnosti

   Požaduje sa 1 balenie

XIBU senseMOISTCARE white

V × Š × H    23 × 12,8 × 10,7 cm Art.-č. 4110101650

XIBU senseMOISTCARE black

V × Š × H    23 × 12,8 × 10,7 cm Art.-č. 4110102167

  Bezdotykový dávkovač peny pre vlhčený toaletný papier
   LED-ukazovateľ stavu kapacity náplne
  rezervný tank
   nastaviteľné množstvo dávky
   možnosti zásobovania elektrickou energiou –  

prostredníctvom batérií alebo cez sieťový adaptér
   uzamykateľný

powerPACK ex  Art.-č. 4111202400

powerPACK in Art.-č. 4111203100

Ďalšie možnosti
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XIBU CROWN  Art.-č. 4111206367

XIBU LABEL careMOUSSE

Art.-č. 4111206200
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MOŽNOSŤ DEKOROV

c

6666

c
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careMOUSSE
for toilet paper moistening 

+ carbon

+ steel

+ tech w

+ wood

+ tech
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XIBU MULTIFOLD white

V × Š × H    39,5 × 33,6 × 14,8 cm Art.-č. 4110201550

   Dávkovač na skladané utierky na ruky
   pevné pozdro dávkovača
   pre všetky dostupné skladané papierové utierky 

akejkoľvek veľkosti a kvality
   ľahko nastaviteľná vnútorná časť
   bezproblémové, jednoduché dopĺňanie
   šetrný v spotrebe
   s okienkom na sledovanie stavu náplne
   uzamykateľný

Náplne

Cartemani V H3*

2.880 kusov/kartón Art.-č. 4111001500

3-vrstvový, pre vyššie nároky, 100% celulóza, s vy-
sokým stupňom belosti, V-lom,formát 21 x 24 cm,  
x = 116 mm.

Cartemani V H2*

2.304 kusov/kartón Art.-č. 4111001100

2-vrstvový, pre vyššie nároky, 100% celulóza, 
s vysokým stupňom belosti, V-lom,formát 21 x 24 cm, 
x = 116 mm.

Cartemani C H2*

2.880 kusov/kartón Art.-č. 4111002000

2-vrstvový, pre vyššie nároky, 100% celulóza, 
s vysokým stupňom belosti, C-lom, formát 23 x 33 cm, 
x = 95 mm.

Cartemani Z W2*

3.000 kusov/kartón Art.-č. 4111000400

2-vrstvový, 100% celulóza, biely, Z-lom, 
formát 24 x 23,5 cm, x = 80 mm.

Cartemani V N1*

5.000 kusov/kartón Art.-č. 4111002200

1-vrstvový, prírodný, V-lom, formát 25 x 21 cm,
x = 106 mm.

Cartemani Z B1*

3.000 kusov/kartón Art.-č. 4111002300

1-vrstvový, modrý recyklovaný papier, Z-lom, 
formát 24,5 x 24 cm, x = 82 mm.

XIBU sanitaryBAG white

V × Š × H    10,9 × 13,7 × 6,6 cm Art.-č. 4110101350

XIBU sanitaryBAG black

V × Š × H    10,9 × 13,7 × 6,6 cm Art.-č. 4110101367

   Dávkovač na hygienické vrecká – pre verejné toalety
   komfortná, jednoduchá obsluha jednou rukou
   optimalizované odobratie jedného sáčku

XIBU TISSUEFOLD white

V × Š × H    33 × 17,7 × 18,4 cm Art.-č. 4110102050

XIBU TISSUEFOLD black

V × Š × H    33 × 17,7 × 18,4 cm Art.-č. 4110102067

  Zásobník skladaného toaletného papiera
  kompaktné vyhotovenie zásobníka
  Odoberanie po jednotlivých útržkoch
  Priehľadné okno pre kontrolu stavu naplnenia
  Uzamykateľný

* Vhodné aj pre dávkovače LUNA multiFOLD.

Dámske hygienické vrecká*

60 kusov/balenie Art.-č. 4111100100

Dámske hygienické vrecká na likvidáciu mesač-
nej hygieny ženy. 20 balenia/kartón

onePIECE toaletný papier W2

5.600 kusov/kartón Art.-č. 4110801700

2-vrstvový toaletný papier s V-ohybom pre 
zásobník XIBU TISSUEFOLD white.

onePIECE toaletný papier V3

4.992 kusov/kartón Art.-č. 4110801800

3-vrstvový toaletný papier s V-ohybom pre 
zásobník XIBU TISSUEFOLD white.

* Vhodné aj pre dávkovače LUNA hygieneBEUTEL.

HYGIENA  v oblasti sanity 
  XIBU  DÁVKOVAČ.

Náplne

Náplne
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XIBU senseTAP

  bezdotykové vodovodné batérie
  odpovedá hygienickým doporučeniam podľa HACCP
  úspora energie a vody až do 75%
  prietok vody max. 4 l/min.
  hygienické umývanie
  bezpečnostné zablokovanie po cca 1 min.
  robustná celokovová konštrukcia

studená (C)
decentrálna

teplá (L)

centrálna

teplá (H)

Art.-č. Art.-č. Art.-č.

SMART chrom

1-baterky
2- prípojka na elektrickú sieť 

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom

1-baterky
2- prípojka na elektrickú sieť 

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom

1-baterky
2- prípojka na elektrickú sieť 

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom

1-baterky
2- prípojka na elektrickú sieť 

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt

1-baterky
2- prípojka na elektrickú sieť 

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox

1-baterky
2- prípojka na elektrickú sieť 

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

*   S výkyvným výpustom je vhodná špeciálne pre medicínsku 

oblasť, ako aj veľké kuchyne.

**  S výkyvným výpustom je vhodná špeciálne pre 

 gastronomickú oblasť.

Spolu so XIBU senseTAP Hagleitner ponúka bezdotyko-

vých vodovodných batérií pre všetky požiadavky v hote-

liérstve, gastronómii a zdravotníckych zariadeniach.

Robustné celokovové batérie presvedčia vďaka úspornej 

spotrebe vody a energie.

HYGIENA  v oblasti sanity 
XIBU senseTAP.

diaľkové ovládanie

 Art.-č. 4130200600

   Iinfračervené diaľkové ovládanie na nastave-
nie hygienických preplachovacích cyklov

   zrozumiteľný text-návod
   jednoduchá obsluha

systémové batérie AA-Typ

4 kusov/balenie Art.-č. 4111204300

  Diaľkové ovládanie potrebuje 2 ks
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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

Možnosť powerPACK

Bezdotykové dávkovače sa môžu napájať aj prostredníctvom 
powerPACK priamo zo siete. Ako alternatívu zásobovania 
energie zaisťujeme batérie.

powerPACK ex  

Art.-č. 4111202400

   sieťový adaptér k montáži do steny
   dĺžka kábla 150 cm

powerPACK in 

Art.-č. 4111203100

   sieťový adaptér k montáži priamo do steny
   vhodný na zabudovanie do prepojovacej zapus-

tenej krabici do steny Veľ. 68 (Min. veľkosť)

senseMANAGEMENT BASE

V × Š × H     31,5 × 17 × 5,6 cm Art.-č. 4131400100

Základná jednotka pre zbieranie a zasielanie údajov až do 50 
jednotlivých dávkovačov.

HYGIENA  v oblasti sanity 
VYSVETLENIE MOŽNOSTÍ.

Hagleitner senseMANAGEMENT

Pre optimálnu realizáciu Hagleitner senseMANA-
GEMENTu sú okrem senseMANAGEMENT-spô-
sobilých dávkovačov požadované ešte nasledu-
júce komponenty:

XIBU LABEL

Držiak etikety pre dávkovač XIBU CROWN.

Možnosť dekorov

Možnosť CROWN

Dávkovače XIBU do sanitárnych priestorov 
sa prispôsobia ako chameleón optimálne do 
každého priestoru. Vyberte si z troch svetlých a 
štyroch tmavých dekorov na vhodné vybavenie 
pre Vašu perfektnú kúpeľňu. Podľa jednotlivého 
dekoru zmeňte posledné dve číslice artiklového 
čísla. (Prehľad dekorácií: Pozrite stranu: 29) 

steel stredný diel: biely Art.-č. XXXXXXXX53

tech w stredný diel: biely Art.-č. XXXXXXXX68

carbon stredný diel: čierny Art.-č. XXXXXXXX57

tech stredný diel: čierny Art.-č. XXXXXXXX59

wood stredný diel: čierny Art.-č. XXXXXXXX60

powerPACK extension 

Art.-č. 4111206500

  1,5 m kábel na predĺženie dĺžky kábla
   powerPack in a powerPACK ex
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XIBU senseCOUNTER white

V × Š × H     16 × 4,8 × 2 cm Art.-č. 4131301400

XIBU senseCOUNTER black

V × Š × H     16 × 4,8 × 2 cm Art.-č. 4131301500

Vstupný rozpoznávací senzor k zisteniu, do akej miery je 
miestnosť frekventovaná.

XIBU CROWN

Art.-č. 4111206367

XIBU CROWN TABLE

Art.-č. 4111206450

So XIBU CROWN – držiakom etikety na vrchnú 
časť dávkovača – môžete na prvý pohľad rozpo-
znať, aký produkt sa vo Vašom hygienickom dáv-
kovači nachádza. Môžu byť namontované priamo 
na dávkovač (XIBU CROWN) alebo na držiak pre 
stojan (XIBU CROWN Table). Pre držiak je k dis-
pozícii šesť rozličných etikiet (XIBU LABEL). Ak 
chceme zaručiť v oblasti dezinfekcii vysokú bez-
pečnosť používateľov, sú pre tieto produkty uvá-
dzané odporúčané doby pôsobenia dezinfekčné-
ho prostriedku.
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Rada dávkovačov z  
ušľachtilej ocele.

steel
tech w

carbon

wood

tech
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LUNA 2.0 showerMAID white

V × Š × H     23 × 7,8 × 10 cm Art.-č. 4110400550

LUNA 2.0 showerMAID steel

V × Š × H     23 × 7,8 × 10 cm Art.-č. 4110400553

  Elegantný dávkovač pre hotelové izby
  komfortná manipulácia jednou rukou
  bez zvyškov - vďaka porciovanému dávkovaniu
   vhodné do sprchovacích kútov a k umyvadlám
  Indikátor hladiny naplnenia zvyšuje účinnosť
   ochrana pred odcudzením
   možné individuálne využitie v oblasti hotelierstva

showerMAID hair&BODY fresh

24 × 215 ml Art.-č. 4110709436

Vysoko hodnotný sprchový gél pre pokožku a vla-
sy - s energickou vôňou. Na pozadí zostáva os-
viežujúco-povzbudzujúci pocit pokožky.

showerMAID hair&BODY asia

24 × 215 ml Art.-č. 4110709136

Starostlivý sprchový krém pre pokožku a vlasy. 
Kombinácia ázijských parfémov obsahuje žeň-
šeň a myrhu, pôsobiacu relaxačne a upokojujúco. 
Ošetrujúca formula rozmaznáva vlhkosťou. Pre 
mimoriadne jedmnú, heblú a hladkú pokožku.

showerMAID hair&BODY

lemongrass sensitive

24 × 215 ml Art.-č. 4110709336

Exta jemný sprchový gél pre pokožku a vlasy. 
Jemné ošetrujúce látky starostlivo čistia a zan-
echávajú pocit pohody. Pokožka sa cíti uvoľnená 
a pružná. Vôňa po čerstvej citrónovej tráve účin-
kuje revitalizujúco.

showerMAID handSOAP rose

24 × 215 ml Art.-č. 4110709536

Vysokohodnotné tekuté mydlo na ruky. Vonia prí-
jemné po ružiach a magnólii. Vybrané zložky po-
kožku jemne čistia a zvlhčujú ju.

Náplne

LUNA 2.0
mať pokožku hebkú.

Elegantné dávkovanie, séria LUNA 2.0 - so 

svojimi čistými útlymi líniami: Sprchové gély 

a dávkovače sú nadčasové v každej kúpeľni, 

každom wellness centre. A ako jednoducho 

je všetko zválnuteľné: Denná námaha o do-

plnenie je obmedzená na minimum. Vaši 

zamestnanci sa Vám poďakujú. A zákazníci 

ako prví tiež. Budú sa cítiť celkovo skvele. 

Ku tomu prispejú aj pridané najlepšie 

zložky.

HYGIENA  v oblasti sanity 
 LUNA 2.0.

showerMAID hand&bodyLOTION

white pearl

24 × 215 ml Art.-č. 4110709236

Jemný krém na telo a ruky. Ušľachtilé ošetrujúce 
výťažky, ako bambucké maslo, ružový a levan-
duľový olej dodávajú intenzívnu vlhkosť. Krém sa 
rýchlo vstrebáva a dodáva pocit jemnej a hebkej 
pokožky.

Wellness zážitok pre Vašich hostí:
  vyberané hodnotné zložky
  kompletný ošetrujúci systém: od mydla na ruky cez 

 gél na vlasy a telo, až ku telovému mlieku
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Možnosť individualizácie

Výborná príležitosť, zaprezentovať Vašu prevádzku. Nechajte si 
vytlačiť Vaše firemné logo na držiaci krúžok dávkovačov LUNA 
2.0 showerMAID. Váš zákazník si tak spojí Vašu značku s 
ušľachtilým designom a Top kvalitou produktov LUNA 2.0.

LUNA 2.0 showerMAID white

holder marked

Art.-č. 4111201850

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder marked

Art.-č. 4111201853

Upevnenie dávkovačov LUNA 2.0 showerMAID na
stenu vrátane prezentácie loga. Najlepšia reklama 
pre Váš podnik.
Pre možnú realizáciu navštívte náš internetový 
webshop na stránke www.hagleitner.com alebo 
sa obráťte na Vášho príslušného predajcu.

LUNA 2.0 showerMAID white

holder blank

 Art.-č. 4111201650

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder blank

Art.-č. 4111201753

Držiak na stenu pre LUNA 2.0 showerMAID dávkovač.

Možnosť
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multiROLL toaletný papier Z4*

425 útržkov/rola Art.-č. 4110801400

4-vrstvový, biely, lepený, 32 roliek/kartón, mikro-
vzorovanie s pečaťou kvality papiera. Pre vyššie 
nároky.

multiROLL toaletný papier V3*

560 útržkov/rola Art.-č. 4110801300

3-vrstvový, biely, lepený, 32 roliek/kartón, mikro-
vzorovanie s pečaťou kvality papiera. Pre vyššie 
nároky.

LUNA 2.0 paperBOY white

V × Š × H     24 × 14 × 17 cm Art.-č. 4110400450

LUNA 2.0 paperBOY steel

V × Š × H     24 × 14 × 17 cm Art.-č. 4110400453

   dávkovač toaletného papiera pre Vaše hotelové izby
   odpovedá zaužívanému Hagleitner dizajnu, kombinovanému 

s už známymi prednosťami toaletného papiera multiROLL
   dávkovač nie je nikdy prázdny
   znižuje spotrebu toaletného papiera
   zabraňuje možnosti odcudzenia toaletného papiera
   menšie množstvo toaletného papiera na sklade, resp. úspo-

ra skladových priestorov

LUNA 2.0 wasteBOX S white

V × Š × H     26 × 22 × 24 cm Art.-č. 4110400850

   materiál produktu je z tvrdeného plastu, odolného voči nárazom
   ideálna veľkosť pre kúpeľne v hotelových izbách
   pohodlné a jednoduché vyprázdňovanie vďaka vnútornému a 

vyberateľnému boxu a stabilnému nášľapnému mechanizmu
   obzvlášť hygienické vďaka automatickému 

zatvárateľnému veku
   gumové protišmykové „nožičky“ zaručujú stabilné umiestnenie

LUNA 2.0 multiBOX white

V × Š × H     15 × 26 × 6 cm Art.-č. 4110500250

LUNA 2.0 multiBOX steel

V × Š × H     15 × 26 × 6 cm Art.-č. 4110500253

   mnohostranne využiteľný dávkovací box na úschovu a 
dávkovanie kozmetických utierok soft a jednorázových rukavíc

   praktické pri používaní
   montáž na stenu ako aj možnosť samostatného umiestnenia
   uzamykateľný

LUNA 2.0 sanitaryBAG white

V × Š × H     10,9 × 13,7 × 6,6 cm Art.-č. 4110400950

   Dávkovač dámskeho hygienického vrecka pre toalety v 
hotelových izbách

   komfortná, jednoduchá obsluha jednou rukou
   optimalizované odobratie jedného vrecka

Náplne

Náplne

Náplne

Náplne
kozmetické utierky soft

40 × 100 kusov Art.-č. 4111101400

2-vrstvové, kozmetické utierky, biele, mäkké a 
poddajné, v kvalite z jemnej Tissue tkaniny. Ide-
álne pre starostlivo upravené kúpeľne, toalety a 
hosťovské izby. Označené so FSC® certifikátom.

vrece na odpad S 12 l

10 × 50 kusov à 12 l Art.-č. 4120302000

36 x 45 cm, biely/odolný proti roztrhnutiu

jednorázové rukavice

25 × 250 kusov Art.-č. 4111100800

Jednorázové rukavice zo vzorovaného polye-
tylénu v jednotnej veľkosti pre bezproblémové 
použitie. Ideálne na ochranu pred nečistotami a 
nepríjemným zápachom pri zaobchádzaní s po-
honnými látkami a olejmi, pri odberoch vzoriek, 
ochrane výrobkov počas pracovných procesov 
(napr. kaderníci), atď.

* Vhodné aj pre dávkovače LUNA toilettPAPIER.

* Vhodné aj pre dávkovače LUNA hygieneBEUTEL.

Dámske hygienické vrecká*

60 kusov/balenie Art.-č. 4111100100

Dámske hygienické vrecká na likvidáciu mesač-
nej hygieny ženy. 20 balenia/kartón
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BOX S hit

BAG hit
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HYGIENA  v oblasti sanity 
 Plán na ochranu pokožky

Váš Hagleitner poradca pre hygienu vytvorí spolu s Vami plán 
na ochranu pokožky pre vašu prevádzku. Plán určuje druhy a 
spôsob používania produktov. Doplnky použité v XIBU XL sen-
seFLUID spĺňajú požiadavky pre osobné ochranné pracovné 
pomôcky (OOPP). 

Použitie prostriedkov na ochranu pokožky a starostlivosť o  
hygienu rúk zabráni vzniku ochorení pokožky vyvolaných  
pracovnými podmienkami a prispeje k šetreniu nákladov. Ohľadom 
individuálneho plánu na ochranu pokožky sa obráťte na Vášho 
poradcu pre hygienu.

XIBU XL
Ochrana pokožky a rúk v 

dielňach a priemysle.
Zásah do vedra s ručnou umývacou pastou 
je minulosťou. Pomocou XIBU XL sense-
FLUID sa uskutočňuje bezdotykové dávko-
vanie výrobkov na ochranu, čistenie, 
ošetrovanie alebo dezinfekciu pokožky. 
Na každý druh nečistoty ponúkame vhodné 
vysokokvalitné abrazívne mydlo: bez mikro-
plastov, na báze kukurice.
Kombinácia viacerých dávkovačov pomo-
cou radovej montáže nie je len praktická, 
ale aj pútavá!

Naše služby pre Vás

• Obhliadka a vyhodnotenie pracoviska

• Podľa vašich potrieb vám poradíme 

pri výbere správneho výrobku

• Vytvorenie vášho individuálneho 

plánu na ochranu pokožky

• Školenie vašich zamestnancov o 

správnom používaní výrobkov na 

ochranu pokožky Hagleitner

• Školenie: Ochrana rúk a pokožky na 

báze príslušných smerníc – vrát. pot-

vrdenia o školení

Innovative Hygiene. 

  

  

 

  
 

 

  

 
 

 
  
 

 

  

  

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

 

  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 

 
  
 

Ochranné rukavice

Dezinfekcia rúk

KEDY S AKO

handPROTECT 
PURE

BRILLANT
nitrilCOMFORT

foamSOAP PURE

abrasivUNIVERSAL

multiROLL
 XB2

septDES GEL

handCREAM 
PURE

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

procesných štandardov
•

•
•
•
•

Pred mokrými prácami

Po dlhých  pracovných intervaloch

Po toalete
Pred prestávkami

grafitovým prachom, sadzami
Pred prestávkami

Pred dizinfekciou

Po spracovaní citlivých potravín
Po toalete

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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•
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XIBU XL senseFLUID white

V × Š × H    29,5 × 15,5 × 11,8 cm    Art.-č. 4110301070

XIBU XL senseFLUID black

V × Š × H    29,5 × 15,5 × 11,8 cm    Art.-č. 4110301067

   špeciálne pre dielne a priemyselné oblasti
   ochrana pred infekciami a vysušením pomocou vzducho-

tesnej jednotky v prívodnej hadici a dopĺňaní, nekvapkavé 
a chladu odolné

   dostupné tri vysokohodnotné, husté a príjemne hydratač-
né abrazívne mydlá pre každý druh znečistenia

   extrémne šetrné pri používaní
  možnosti zásobovania elektrickou energiou –  

prostredníctvom batérií alebo cez sieťový adaptér abrasivCOLOR

5 × 1050 g Art.-č. 4110703239

Abrazívne čistenie pokožky s organickým abra-
zívnym prostriedkom (bez obsahu mikroplastov) 
účinne odstraňuje znečistenie farbami, disperz-
nými roztokmi, lakmi, lepidlami a tlačiarenskými 
farbami. S vôňou zeleného jablka. Bez mydla, si-
likónu a parabénov. 

septDES GEL*

5 × 1000 ml Art.-č. 4110708639

septDES GEL*

30 × 50 ml Art.-č. 4120101909

Dezinfekčný prostriedok na ruky. Detailný popis 
produktov nájdete na strane 102.  

handCREAM PURE

6 × 450 ml Art.-č. 4110710101

handCREAM PURE

30 x 50 ml Art.-č. 4120103009

Hydratačný krém na ruky na ošetrovanie zamato-
vo hebkej pokožky. Rýchlo sa vpíja a nezanecháva 
mastnotu – prirodzená rovnováha pokožky zostáva 
zachovaná. Premasťujúci, upokojujúci pokožku. 
Dermatologicky testované. Neobsahuje silikóny, 
farbivá, parfumy či parabény. Má hydratačný úči-
nok, upokojuje pokožku a je vhodný pre alergikov.

Bezdotykový vodotesný dávkovač vo vyhotovení XIBU na dávkova-
nie výrobkov na ochranu pokožky, čistenie pokožky, starostlivosť o 
pokožku alebo dezinfekciu. LED kontrolka hladiny náplne indikuje 
hladinu náplne dávkovacieho prostriedku a stav baterky. Nastaviteľ-
ný objem dávky. senseTECHNOLOGY garantuje rýchle dávkovanie 
výrobku v období najfrekventovanejšieho použitia. Možnosť sériovej 
montáže s XIBU XL combiKIT.

SYSTÉM NA OCHRANU POKOŽKY & RÚK
XIBU XL senseFLUID.

Náplne

handPROTECT PURE

6 × 750 ml Art.-č. 4110710005

handPROTECT PURE

30 x 50 ml Art.-č. 4120102909

Rýchlo sa vstrebajúca emulzia na ochranu pokožky. 
Bez silikónov, mydla, farbív, parfumov a parabénov. 
S pH neutrálnym k pokožke. S vynikajúcimi ošetru-
júcimi vlastnosťami. Na pokožke zanecháva účinnú, 
dlho trvajúcu ochrannú vrstvu, ktorá je mimoriadne 
vodovzdorná, a svoje pôsobenie nestráca ani pri 
nosení rukavíc. Dermatologicky testované. Pôsobí 
preventívne proti iritácii a praskaniu kože na rukách.

creamSOAP PURE

5 × 1050 ml Art.-č. 4110701339

creamSOAP PURE

30 x 50 ml Art.-č. 4120102509

Husté vysokokvalitné mydlo na slabé až zmiešané 
znečistenie – vo vákuovom vrecku vacuumBAG. Bez 
parfumov, farbív, silikónu, mydla a parabénov. S per-
leťovým leskom. Pre čisté, ošetrované ruky. Zabra-
ňuje vysušovaniu pokožky. Dermatologicky testova-
né. Má ocenenie EU Ecolabel.

creamSOAP PREMIUM

6 × 450 ml Art.-č. 4110709701

Husté, vysokokvalitné tekuté mydlo na slabé až 
stredné, resp. zmiešané znečistenie. Vytvára mäk-
kú penu a dodáva pocit čistých a ošetrených rúk. 
Zabraňuje vysušovaniu pokožky. Bez parabénov a 
silikónov. Decentná vôňa kvetov. Dermatologicky 
testované. Má ocenenie EU Ecolabel.

abrasivPOWER

5 × 1050 g Art.-č. 4110703439

Abrazívny čistiaci prostriedok na pokožku pôsobí 
proti motorovej nafte a strojovému oleju, mazacím 
tukom, brzdovému a grafitovému prachu. Limet-
ková vôňa, s prirodzenými obrusovacími čiastoč-
kami (bez mikroskopických plastických častíc).
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abrasivUNIVERSAL

5 × 1050 g Art.-č. 4110708939

abrasivUNIVERSAL

20 × 150 g Art.-č. 4120102612

Tento abrazívny prostriedok na čistenie rúk pôsobí proti 
oleju, mazaciemu tuku, brzdovému a grafitovému prachu 
a sadze. Neutrálna vôňa, s prirodzenými obrusovacími 
čiastočkami (bez mikroskopických plastických častíc).

*  Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte  
informácie na etikete

Možnosti

powerPACK BOX

Art.-č. 4111204700

Sieťový adaptér na bezbatériovú prevádzku dáv-
kovača XIBU XL senseFLUID pri súčasnom veľmi 
častom používaní viacerých dávkovačov. Pripoje-
nie zdroja napájania k dávkovaču musí realizovať 
elektrikár. Alternatívne sa XIBU XL senseFLUID 
môže napájať priamo zo siete prostredníctvom 
powerPACK BOX.

Možnosť powerPACK

Bezdotykové dávkovače sa môžu napájať aj prostredníctvom 
powerPACK priamo zo siete. Ako alternatívu zásobovania 
energie zaisťujeme batérie.

powerPACK ex Art.-č. 4111202400

   sieťový adaptér k montáži do steny
   dĺžka kábla 150 cm

powerPACK in Art.-č. 4111203100

   sieťový adaptér k montáži priamo do steny
   vhodný na zabudovanie do prepojovacej zapus-

tenej krabici do steny Veľ. 68 (Min. veľkosť)

systémové batérie C-Typ

2 kusov/balenie Art.-č. 4111201200

   Pre dávkovač sú potrebné 3 balenia

XIBU XL disinfectTABLE

 V × Š × H     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Art.-č. 4110600950

   stojan na stôl na dávkovač 
XIBU XL senseFLUID

   s integrovanou mištičkou na odkvapkávanie 
pri nanášaní na ruky

   ideálny pre bary, prepážky v bankách, 
lekárov, atď.

XIBU XL combiKIT

Art.-č. 4111204500

XIBU XL combiKIT je súprava spojovacích dielov 
na radovú montáž až piatich dávkovačov XIBU 
XL senseFLUID. Vrát. káblovej kolajničky na pou-
žitie kábla Y combiCABLE.

Y combiCABLE

Art.-č. 4111204600

Y combiCABLE elektricky napája sériové zapoje-
né dávkovače XIBU XL senseFLUID. Prostredníct- 
vom Y combiCABLE sa na prvý dávkovač podáva 
elektrické napájanie zo zdroja napájania 12 V.

handHYGIENE KIT

Art.-č. 4120101800

Hygienická súprava handHYGIENE KIT dodávaná 
spoločnosťou Hagleitner je vhodná na okamžité 
použitie – dokáže vám poskytnúť optimálnu čistotu 
a ochranu vašich rúk aj na cestách. Podľa druhu 
nečistoty a oblasti použitia vám ponúkame prostrie-
dok na ochranu pokožky handPROTECT PURE 50 
ml, na čistenie produkty creamSOAP PURE 50 ml 
a abrasivUNIVERSAL 150 ml, na starostlivosť o po-
kožku handCREAM PURE 50 ml a na dezinfekciu 
septDES GEL 50 ml.

Ďalšie možnosti

XIBU disinfectFLOOR

V × Š × H    130 × 39,5 × 38,5 cm Art.-č. 4110601150

   stojan pre dávkovač XIBU XL senseFLUID
   pre mobilnú inštaláciu dávkovačov na  

ochranu pokožky PSA
   na pojazdnú inštaláciu dávkovačov 

XIBU XL senseFLUID
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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

Náplne

Bezdotykový vodotes
nie výrobkov na ochra

dotykový vodotesný dávkovač vo vyhotov
ranu pokožky čistenie po
nýsn

ra
sn dávkovač vo vyhotov

creamSOAP PREMIUMcreamSOAP PURE

handCREAM PURE
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odvíjacie zariadenie

FLOOR

V × Š × H   87 × 55 × 45 cm

Art.-č. 4120304700

  Univerzálne odvíjacie zariadenie
  jednoduché vloženie a doplnenie 
   transportné kolieska umožňujú flexi-

bilné použitie
  ideálne pre priemysel a živnosť

odvíjacie zariadenie

WALL

V × Š × H   31 × 44 × 38 cm

Art.-č. 4120305400

  Univerzálne odvíjacie zariadenie
  jednoduché vloženie a doplnenie 
  montáž na stôl alebo stenu možná
  ideálne pre priemysel  a živnosť

odvíjacie zariadenie

COVER

V × Š × H   33 × 44 × 34 cm

Art.-č. 4120300900

   univerzálne odvíjacie zariadenie s 
ochrannou proti striekajúcej vode

  jednoduché vloženie a doplnenie
  montáž na stôl alebo stenu možná
  ideálne pre priemysel  a živnosť

MINI dávkovač V2

Výška ca. 27,5 cm, ø 16 cm Art.-č. 4120302400

   praktický dávkovač papierových utierok v kotúčoch 
z pevného plastu

   kryt je z farebne tónovaného plexiskla na sledovanie stavu náplne
   ideálny pre gastronómiu, priemysel a živnosť
   chrániaci proti striekajúcej vode
   uzamykateľný

MIDI dávkovač

Výška ca. 35 cm, ø 26 cm Art.-č. 4120300700

   praktický dávkovač papierových utierok v kotúčoch 
z pevného plastu

   kryt je z farebne tónovaného plexiskla na sledovanie stavu náplne
   ideálny pre gastronómiu, priemysel a živnosť
   chrániaci proti striekajúcej vode
   uzamykateľný

rola mini H2 12R

12 roliek/balenie Art.-č. 4120203300

Každá rolka je samostatne zabalená vo fólii, 100% 
buničina, vysoký stupeň belosti, vzorovanie po 
celej ploche, 2-vrstvová, 49 metrov/ rola, perforo-
vaná, 30 cm útržku, 22,5 cm šírka, vysoká savosť, 
odolná voči roztrhnutiu za mokra pre potravinár-
sky priemysel, hoteliérstvo a gastronómiu.

rola mini H1 12R

12 roliek/balenie Art.-č. 4120200900

100% buničina, vysoký stupeň belosti, 1-vrstvová, 
120 metrov/rola, perforovaná, 38 cm dĺžka útržku, 
20 cm šírka, vysoká savosť, odolná voči roztrhnu-
tuiu za mokra, bez zanechávania vlákien, pre po-
travinársky priemysel, dielne a lekársku prax.

rola mini N1

12 roliek/balenie Art.-č. 4120204600

Recyklovateľná kvalita, lepenie po celej ploche, 
1-vrstvová, 100 metrov/rola, neperforovaná, 18 
cm šírka, vysoká savosť, odolná voči roztrhnutiu za 
mokra, bez zanechávania vlákien, pre potravinársky 
priemysel, hoteliérstvo a gastronómiu.

rola midi H2 6R

6 roliek/balenie Art.-č. 4120201500

Každá rolka je samostatne zabalená vo fólii, 
100% buničina, vysoký stupeň belosti, lepenie 
po celej ploche, 2-vrstvová, 115 metrov/rola, 
perforovaná, 30  cm dĺžka útržku, 24,5 cm šírka, 
vysoká savosť, odolná voči roztrhnutiu za mokra 
pre použitie v hoteliérstve a gastronómii.

rola midi W2 6R

6 roliek/balenie Art.-č. 4120204500

Recyklovateľná kvalita, biely, lepenie po celej 
ploche, 2-vrstvová, 150 metrov/rola, perforova-
ná, 30 cm dĺžka útržku, 20,5 cm šírka, vysoká 
savosť, odolná voči roztrhnutiu za mokra pre po-
užitie v potravinárskom priemysle, hoteliérstve, 
gastronómii, zdravotníctve.

rola midi N1

6 roliek/balenie Art.-č. 4120204400

Recyklovateľná kvalita, lepenie po celej ploche, 
1-vrstvová, 300 metrov/rola, perforovaná, 30  cm 
dĺžka útržku, 17,8  cm šírka, vysoká savosť, odol-
ná voči roztrhnutiu za mokra, pre potravinársky 
priemysel, hoteliérstvo a gastronómiu.

HYGIENA  v oblasti sanity  
 Priemyselné & čistiace papiere.

papierová utierka 
PREMIUM W2

papierová utierka 
STANDARD H2

papierová utierka  
PREMIUM VLIES

papierová utierka  
TOP B3

papierová utierka  
TOP B2 XL

papierová utierka  
R2

papierová utierka 
KREPP R1

Art.-č. 4120501700 4120501800 4120500100 4120500200 4120502300 4120502200 4120500400

Jednotka 
balenia

2 2 2 2 2 2 1

Hmotnosť na 
rolu/kartón

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

Priemer otvoru 
dutinky

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

Šírka roly 27,0 cm 27,0 cm 30 cm 26,0 cm 33,0 cm 26,5 cm 48 cm

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

gramáž podľa 
vrstvy

25 25 65 19 19 18 55

Počet vrstiev 2 2 1 3 2 2 1

Spracovanie
S obrubou & 
perforovaný

Razený & 
perforovaný

Perforovaný
S obrubou & 
perforovaný

Razený,  
zglejovaný & 
perforovaný

Razený,  
zglejovaný & 
perforovaný

Bežný meter 405 m 137 m 152 m 209 m 190 m 380 m 1354 m

Dĺžka útržku 38,0 cm 30,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 36,0 cm 38,0 cm

Šírka útržku 27,0 cm 27,0 cm 30 cm 26 cm 33,0 cm 26,5 cm

Počet útržkov 1065 456 390 550 528 1000

Farba Biely Biely Šedý Modrý Modrý/Biely Béžový Šedý

Materiál Celulóza Celulóza
Celulóza a  

polypropylén

Celulóza & 
Recyklovaný 

papier
Celulóza

Recyklovaný 
papier

Recyklovaný 
papier

Certifikácia FSC® FSC®  EU Ecolabel

odvíjacie 
zariadenie

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

Náplne Náplne
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WC závesný osviežovač

Art.-č. 4120302100

Samočinne sa stará o dlhotrvajúcu, príjemnú sviežosť a zabraňuje usadzovaniu vod-
ného kameňa vo WC mise.

WC súprava

biela Art.-č. 4120301700

WC súprava v praktickom, modernom prevedení. Použiteľná pri montáži na stenu 
alebo ako stacionárna súprava. Nádoba na čistenie je jednoducho odoberateľná.

Vložky do pisoárov

zelené Art.-č. 4120302200

Plastové vložky do pisoárov z umelej hmoty. Zabraňujú upchávaniu pisoárov cigare-
tami a pod. Celé týždne uvolňujú príjemnú vôňu po zelených jablkách a neutralizujú 
tým nepríjemné pachy.

WC kefa

guľatá Art.-č. 4120300200

Klasická biela WC kefa.

HYGIENA  v oblasti sanity
  Špeciálne sanitárne produkty.

Kôš na papier M

V × Š × H  33 × 32 × 22,5 cm Art.-č. 4120301300

Biely drôtený kôš pokrytý vrstvou z plastu pre montáž na stenu. Obsah 23 l.

miniJUMBO dávkovač

ø 29,5 cm, T 12,5 cm Art.-č. 4120302500

Dávkovač toaletného papiera pre obzvlášť frekventované oblasti. Dávkovač je uzamy-
kateľný kľúčom, priehľadné okienko na kontrolu stavu naplnenia.

miniJUMBO 2-vrstvový      

Art.-č. 4120203900

100% buničina, 2-vrstvový, 161 metrov/rola, 30 cm dĺžka útržku, 16 roliek/balenie.

jumboTISSUE 2-vrstvový FSC®

Art.-č. 4120202100

100% buničina, 2-vrstvový, 287 metrov/rola, 30 cm dĺžka útržku, 8 roliek/balenie.

jumboTISSUE 2-vrstvový

Art.-č. 4120201600

100% buničina, 2-vrstvový, 257 m/rolka, 37 cm dĺžka útržku, 8 roliek/balenie.

Kôš na papier L

V × Š × H  61 × 36,5 × 26 cm Art.-č. 4120301100

Biely drôtený kôš pokrytý vrstvou z plastu pre montáž na stenu. Obsah 55 l.

Vrece na odpad M 25 l

10 × 50 kusov à 25 l Art.-č. 4120301800

52 × 60 cm, biely/odolný proti roztrhnutiu. Vhodné pre kôš na papier M.

Vrece na odpad L 90 l

4 × 15 kusov à 90 l Art.-č. 4120301900

70 × 94 cm, s praktickou sťahovacou páskou, biely/odolný proti roztrhnutiu. Vhodné 
pre kôš na papier L.

Vrece na odpad 65 l

20 × 10 kusov à 65 l Art.-č. 4120305600

70 × 95 cm, s praktickou sťahovacou páskou, biele. Vhodné pre paperBOX  
X-LARGE.

Vrece na odpad S 12 l

10 × 50 kusov à 12 l Art.-č. 4120302000

36 × 45 cm, biely/odolný proti roztrhnutiu. Vhodné pre nášľapný kôš metal small.

Vrece na odpad M 25 l

10 × 50  kusov à 25 l Art.-č. 4120301800

52 × 60 cm, biely/odolný proti roztrhnutiu. Vhodné pre nášľapný kôš metal medium.

paperBOX X-LARGE

V × Š × H  64 × 40 × 31 cm Art.-č. 4120305100

Biela plastová nádoba na odpad s výkyvným vekom pre priemyselné použitie. 
Obsah nádoby na odpad 45 l.

Nášľapný kôš metal small

V × Š × H  28,7 × 20,2 × 25,5 cm Art.-č. 4120304800

Biele kovové nášľapné koše na odpad so sklopným vekom. Obsah nádoby na odpad 
5 l.

Nášľapný kôš metal medium   

V × Š × H  40 × 26 × 31 cm Art.-č. 4120304900

Biele kovové nášľapné koše na odpad so sklopným vekom. Obsah nádoby na odpad 
12 l.

LUNA hygieneAUFLAGEN dávkovač 

V × Š × H     29,6 × 43 × 6,9 cm Art.-č. 4110100250

  dávkovač hygienických podložiek pre zabránenie vzniku 
infekcií v dôsledku kontaktu s WC doskou

  plochý kryt dávkovača s dokonalým tvarom
  nevyžaduje obsluhu
  až pre 2 × 100 hygienických podložiek
  dávkovanie jednotlivých listov, okienko na sledovanie stavu 

náplne
  uzamykateľný

hyg. podložky na WC misy

10 × 100 kusov Art.-č. 4110800100

Mäkký, recyklovaný papier pre dokonalú bezpečnosť a hygienu. Hygienická podlož-
ka sa automaticky odstráni pri splachovaní.

LUNA kleiderHAKEN 

V × Š × H     7,1 × 5,5 × 2,5 cm Art.-č. 4110500150

  viacúčelový vešiak na šaty
   pre súčasné zavesenie odevov a tašiek
   maximálne zaťaženie 50 kg
   s montážou na dvere alebo stenu
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PE-vrecia 40 l

6 × 20 kusov à 40 l Art.-č. 4111100900

43 x 69 cm, s praktickou sťahovacou páskou. Vhodné pre: LUNA papierBOX. 

hair&BODY PACIFIC

6 × 450 ml Art.-č. 4110703601

Vysokohodnotný sprchový gél pre telo a vlasy. Stredomorská, ovocná vôňa.

creamSOAP PREMIUM

6 × 450 ml Art.-č. 4110709701

Husté, vysokokvalitné tekuté mydlo na slabé až stredné, resp. zmiešané znečistenie. 
Vytvára mäkkú penu a dodáva pocit čistých a ošetrených rúk. Zabraňuje vysušovaniu 
pokožky. Bez parabénov a silikónov. Decentná vôňa kvetov.

abrasivPOWER

6 × 750 g Art.-č. 4110703405

Obsahuje čistidlá a aktívne látky na odstraňovanie extrémneho znečistenia od nafto-
vých a motorových olejov, mazív, brzdového a grafitového prachu. S osviežujúcou 
vôňou citrónov.

LUNA handPROTECT Trubica

1 × 3 kusov Art.-č. 4111204400

Hadica pre nasunutie na vacuumBAG handPROTECT PURE 750 ml alebo abra-
sivPOWER 750 ml spolu s dávkovačom LUNA handPROTECT alebo dávkovačom 
abrazívneho mydla LUNA.

HYGIENA  v oblasti sanity
  Náplne LUNA dávkovače.

toaletný papier COMFORT H3

250 útržkov/rola 72 roliek/balenie Art.-č. 4120201200

Vysokokvalitná celulóza, 3-vrstvový, so silnou sacou schopnosťou, super mäkký, s
vlnovkovitou štruktúrou.

HYGIENA  v oblasti sanity
  Toaletné papiere.

toaletný papier STANDARD N2  

250 útržkov/rola 64 roliek/balenie Art.-č. 4120200300

Recyklovaný, mäkký, 2-vrstvový, prírodný, bodová ražba.

HYGIENA  v oblasti sanity
  Mydlá.

quill LOTION

Obsah 5 kg Art.-č. 4120101410

UC Obsah 12 × 1 kg Art.-č. 4120101526

ES Obsah 10 × 1 kg Art.-č. 4120101426

CW Obsah 20 × 0,5 kg Art.-č. 4120101424

Husté, veľmi dobre voči pokožke znášanlivé, jemné mydlo na ruky. Poskytuje mäkkú 
penu a poskytuje pocit čistých, udržiavaných rúk. Zanecháva príjemnú kvetinovo  
ovocnú vôňu jarných kvetín.

quill NATURELL

Obsah 5 kg Art.-č. 4120101610

ES Obsah 10 × 1 kg Art.-č. 4120101626

Krémové, jemne viskózne mydlo na ruky bez aromatických látok a farbív, ktoré je 
šetrné voči pokožke. Poskytuje mäkkú penu, voči pokožke je veľmi dobre znášanlivé 
a postará sa o čisté, udržiavané ruky. Perfektne sa hodí pre oblasť potravinárstva. 
Vhodné pre zariadenia na hygienickú očistu.

toaletný papier TOP W3

200 útržkov/rola 60 roliek/balenie Art.-č. 4120200400

Recyklovaný, Tissue, 3-vrstvový, kvety - reliéfna štruktúra. 

toaletný papier PREMIUM W4  

150 útržkov/rola 72 roliek/balenie Art.-č. 4120200500

Celulóza Tissue, vysokobiely, 4-vrstvový, štrukturovaná ražba.

guestSOAP  

Obsah 500 kusov Art.-č. 4120101100

Malé mydielka vo forme bloku. Balené hygienicky po jednom kuse, s cieľom ponúk-
nuť zákazníkovi osobný komfort. Ideálny do ubytovacích zariadení a hotelových izieb. 
Zanecháva jemnú „trávovú“ vôňu. Rozmery: 4,6 × 4,6 cm.

flüssigSEIFE  

Obsah 10 kg Art.-č. 4120100211

Tekuté mydlo na ruky. Vytvára jemnú penu a stará sa o čisté, ošetrované ruky. Pô-
sobí proti vysúšaniu pokožky. Zanecháva príjemnú vôňu exotických broskyňových 
kvetov.
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HYGIENA  kuchyne 
Žiarivé výsledky.

Čistota, ošetrovanie a hygiena sú v kuchyni podstatné. S čisti-

acimi a ošetrovacími prostriedkami spoločnosti HAGLEITNER 

pokryjete všetky oblasti kuchynskej hygieny.

Pri umývaní riadu sú dôležité čisté výsledky. HAGLEITNER 

ponúka systémové riešenia, s ktorými môžete získať od spo-

ločnosti HAGLEITNER všetko z jednej ruky:

• Umývačky riadu

• Optimálna kvalita vody

• Dávkovacia technika

• Čistiace prostriedky a leštiace prostriedky

Naše služby pre Vás

Vo Vašej kuchyni

• Prehliadka a vyhodnotenie

• Podľa vašich potrieb vám poradíme pri výbere 

správneho výrobku.

• Vytvorenie individuálnych plánov čistenia a dezinfek-

cie

• Školenia k výrobkom 

Vo Vašej prevádzke na umývanie riadu

• Analýza nákladov na umývanie (kvalita vody …) 

• Podľa vašich potrieb vám poradíme pri výbere 

správneho výrobku.

• Školenie zamestnancov v prevádzke na umývanie  

riadu 

• Montáž, inštalácia a údržba kompetentným ap-

likačným technikom spoločnosti HAGLEITNER

• Správy o prevádzke a hodnotenia

Hygienické požiadavky v kuchyni

• Školenie o správnej hygienickej praxi pre vašich 

zamestnancov – vrát. dokumentácie o školení

• HACCP mapa s riadiacimi a kontrolnými zoznamami

• Štítky s upozorneniami pre Vašu kuchyňu
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HYGIENA  kuchyne
 integral 4PLUS.

Vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok pre riad a poháre. Vysoko koncen-
trovaný leštiaci prostriedok. Dávkovací systém. Predstavte si: Vaša umývačka 
riadu pracuje sama – 24 hodín denne. Výsledkom sú vždy lesknúce riady, 
napríklad poháre, navyše bez porúch – 7 dní v týždni. Skvelé, bez výpad-
kov – 365 dní v roku. Ako sa vám to páči, keď si to predstavíte? Spoločnosti  
HAGLEITNER sa to páči. Preto vyvinula spoločnosť HAGLEITNER produkt in-
tegral 4PLUS: dávkovací systém – taký inteligentný, že všetky starosti zmiznú.

 Flexibilný

 Montáž na stenu alebo pod stôl.

 Jednoduchý

 Iba jeden čistič: pre riad a poháre.

 Proaktívny

 Aplikácia HAGLEITNER dáva istotu.  

Bezstarostný, čistý riad - bez prerušenia.

 Efektívny

 4 kg čističa prinesú až 1.500 čistých košov -  

vďaka patentovanej receptúre.

 Vysokokoncentrovaný

 Menšia hmotnosť, menej námahy - viac miesta, viac voľných  

priestorov.

 Správne meranie

 Čistiace prostriedky a voda sú navzájom inovatívne prispôsobené.

 Nikdy prázdne

 Rezervná nádrž dáva autonómiu.

 Istota

 integral 4PLUS neumožňuje zámenu produktu - vďaka technológii 

RFID.

HYGIENA  kuchyne
 Bezstarostne - čisto.

Aplikácia koná skôr, ako sa niečo stane:

 Vždy nasadená

 Potrebné údržby? Aplikácia sa ozve.

 Úplná kontrola

 Koľko sa umyje tu? Koľko tam?

 Včas informovaný

 Blíži sa ku koncu množstvo čističa? Alebo množstvo demineralizácie?

 Otázky k čistiacemu prostriedku?

 Slovný sprievodca poskytne tipy.

 Malé problémy jednoducho odstránené

 Nespokojný s výsledkom? Aplikácia pozná radu.

 Profitovať s HAGLEITNER VIP-Servisom

 Tri až sedem minút - a pomoc je na dosah.

HYGIENA  kuchyne
 integral: 
 jedinečné systémové riešenia.

Pri výbere správneho systému a správnych výrobkov môžu zákazní-
ci spoločnosti HAGLEITNER stavať na profesionálnej podpore. Naše 
riešenia sú také individuálne, ako potreby našich zákazníkov.
So systémom integral ponúka spoločnosť HAGLEITNER správne 
riešenie pre každú požiadavku.

 Dezinfekcia: 

 Bežné čistiace prostriedky a teploty umývania riadov nie sú vo 
väčšine prípadov postačujúce na to, aby boli riady hygienicky 
čisté. V podobe ecosol CLEAN DES a ecosol ECO DES vyvinula 
spoločnosť HAGLEITNER dva výrobky na dezinfekciu riadu, ktoré 
spĺňajú najprísnejšie požiadavky.

 Zabezpečenie kvality v kuchyni: 

 Inteligentné dávkovače integral COMPACT a integral 4PRO um-
ožňujú podrobné snímanie prevádzkových údajov, napr. teploty 
umývania a oplachovania. To pomáha dodržiavať smernice HAC-
CP a dokumentovať príslušné parametre.

HYGIENA  kuchyne
 Všetko z jednej ruky.

Umývačky riadu 
Efektívnosť z ušľachtilej ocele

Príprava vody 
Optimálna voda na dosiahnutie požadovaného výsledku umývania riadu bez polírovania 
a na ochranu stroja

Inovatívna dávkovacia technika 

Inteligentná, jednoduchá a bezpečná

Čistiace prostriedky a leštiace prostriedky 

Vysoko koncentrované, hospodárne a individuálne určené pre Vaše umývané predmety

Servis  
Proaktívna údržba so zmluvou o údržbe

Vďaka konceptu green efficiency spoločnosť HAGLEITNER zabezpeči-
la výrobu všetkých dávkovaných chemických výrobkov bez NTA, EDTA 
a fosfátov. 

Nahradené boli neškodnými alternatívami: požiadavky vychádzajúce z 
trendov - v celej oblasti.
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HYGIENA  kuchyne
 Stroje hagomat.

hagomat GL

V × Š × H      71 × 46,5 × 55 cm Art.-č. 4700501000

Umývačka na poháre s veľkosťou koša 40 × 40 cm. Vďaka nerezovým dverám s dvo-
jitou stenou pracuje umývačka riadu hagomat GL extrémne ticho. Aj vysokokvalitné 
umývacie a oplachovacie ramená sú vyrobené z nerezu. Disponuje špeciálnymi pro-
gramami, napr. samočistenie, osmózna voda a tepelná dezinfekcia. Dokáže vytvoriť 
protokoly umývacích cyklov. 

hagomat UT

V × Š × H      82 × 60 × 60 cm Art.-č. 4700501100

Podpultová umývačka riadu s veľkosťou koša 50 × 50 cm. Kompletne vyrobená z ne-
rezu, dvere s dvojitou stenou. Aj umývacie a oplachovacie ramená sú vyrobené z 
nerezu. Disponuje špeciálnymi programami, napr. samočistenie, osmózna voda a te-
pelná dezinfekcia. Dokáže vytvoriť protokoly umývacích cyklov.

hagomat HB

V × Š × H      156,5 × 72,1 × 83,6 cm Art.-č. 4700501200

Zdvihová umývačka riadu s veľkosťou koša 50 × 50 cm. Kompletne vyrobená z nerezu, 
dvere s dvojitou stenou, aj umývacie a oplachovacie ramená sú vyrobené z nerezu. 
Disponuje špeciálnymi programami, napr. samočistenie, osmózna voda a tepelná de-
zinfekcia. Dokáže vytvoriť protokoly umývacích cyklov. Kryt umývačky hagomat HB je 
uložený na koľajniciach s nízkym trením a otvára sa pákovým systémom , tak sa dá 
vekom pohybovať jednoducho a bez potreby použitia nadmernej sily.

hagomat HB XL

V × Š × H      156,5 × 78,8 × 83,5 cm Art.-č. 4700501400

Zdvihová umývačka riadu XL s veľkosťou koša 50 × 60 cm. Kompletne vyrobená z ne-
rezu, dvere s dvojitou stenou, aj umývacie a oplachovacie ramená sú vyrobené z nere-
zu. Disponuje špeciálnymi programami, napr. samočistenie, osmózna voda a tepelná 
dezinfekcia. Dokáže vytvoriť protokoly umývacích cyklov. Kryt umývačky hagomat HB 
XL je uložené na koľajniciach s nízkym trením a otvára sa pákovým systémom , tak sa 
dá vekom pohybovať jednoducho a bez potreby použitia nadmernej sily.

hagomat HB-NRG

V × Š × H      226,4 × 72,1 × 83,4 cm Art.-č. 4700501300

Zdvihová umývačka riadu s rekuperáciou tepla. Šetrí energiu a zvyšuje komfort  
používania: pri otvorení horného krytu už para nevystupuje. Veľkosť koša je 50 × 50 cm. 
Umývačka riadu hagomat HB NRG je ako všetky stroje hagomat vyrobená kompletne 
z nerezu a je vybavená dvermi s dvojitou stenou, z nerezu sú vyrobené aj umývacie 
a oplachovacie ramená. Disponuje špeciálnymi programami, napr. samočistenie, os-
mózna voda a tepelná dezinfekcia. Dokáže vytvoriť protokoly umývacích cyklov.

hagomat TS

V × Š × H      196 x 85 x 147 cm Art.-č. 4700500800

Umývačka hrncov s veľkosťou koša 131 × 70 cm. Kompletne vyrobená z nerezu, dvere 
s dvojitou stenou, aj umývacie a oplachovacie ramená sú vyrobené z nerezu. Dispo-
nuje špeciálnymi programami, napr. samočistenie, osmózna voda a tepelná dezinfek-
cia. Dokáže vytvoriť protokoly umývacích cyklov.

hagomat TS small

V × Š × H      193 × 146,5 × 85 cm Art.-č. 4700501500

Umývačka hrncov small s rozmermi koša len 70 x 70 cm. Kompletne vyrobená z 
nehrdzavejúcej ocele s dvojitými dverami, aj umývacie a oplachovacie ramená sú vy-
robené z nehrdzavejúcej ocele. Má špeciálne programy, ako samočistenie, osmózna 
voda a tepelná dezinfekcia. Poskytuje možnosť zaznamenávania umývacích cyklov.

So sériou hagomat vyvinula spoločnosť HAGLEITNER šesť rôznych umývačiek riadu, 
ktoré pokrývajú rozmanité možnosti použitia a spĺňajú vysoké požiadavky na priemyselné 
umývačky riadu.

HYGIENA  kuchyne
 hagomat waterSOFT – najlepšia voda na  
 oplachovanie.
Tajomstvo čisto umytého riadu a pohárov spočíva v perfektnom zosúladení stroja, vody a 
optimálne dávkovanej chémie. S hagomat waterSOFT získate perfektnú vodu na oplacho-
vanie pre lesklý a žiarivý riad.

hagomat waterSOFT CLEAN

V × Š      52,6 × 17,6 cm Art.-č. 4700600500

Vďaka čiastočnej demineralizácii HAGLEITNER pre priemyselné umývačky riadu je 
vo vode menej vodného kameňa a minerálov. To ochráni Vaše zariadenie a zabezpečí 
optimálnu účinnosť umývacích a oplachovacích prostriedkov.
• Redukuje obsah vodného kameňa a minerálov vo vode
• Ideálna pre poháre, príbory a tmavý riad
• Vynikajúci výsledok umývania takmer bez polírovania
• Kapacita pri karbonátovej tvrdosti 8° dH: 10 000 litrov

hagomat waterSOFT EXTRA 

V × Š      52,6 × 17,6 cm Art.-č. 4700600400

Vďaka úplnej demineralizácii HAGLEITNER získate čistú vodu – úplne bez vodného 
kameňa a minerálov. Pre dosiahnutie požadovaného výsledku bez polírovania. To za-
bezpečuje veľmi dobrú ochranu Vášho zariadenia a značne predlžuje jeho životnosť.
• Z vody sa úplne odstráni vodný kameň a minerály
• Žiadne usadeniny
• Perfektný pre riad, príbory a poháre – bez dodatočného polírovania
• Kapacita pri celkovej tvrdosti 8° dH: 5 000 litrov
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HYGIENA  kuchyne
 Dávkovacie systémy integral COMPACT
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integral 4PLUS

integral 4PLUS je inteligentné, aplikáciou riadené dávkovacie 
zariadenie pre profesionálne umývačky riadu. integral 4PLUS 
dávkuje vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci prostriedok z 
radu ecosol POWER, ako aj vysoko koncentrovaný leštiaci 
prostriedok z radu ecosol BRITE.

Používa sa v umývačkách riadu s horným krytom, umývačkách 
na hrnce, podpultových umývačkách a umývačkách pohárov.

Náhradné diely pre dávkovacie zariadenie

Všetky náhradné diely dávkovačov sú súčasťou zmluvy o údrž-
be, vymieňajú sa aj proaktívne.

Náhradné diely pre dávkovacie zariadenie

Všetky náhradné diely dávkovačov sú súčasťou zmluvy o údrž-
be, vymieňajú sa aj proaktívne.

SET integral 4PLUS POWER WALL

V × Š × H     46,5 × 17,8 × 22,2 cm Art.-č. 4220901470

   integral 4PLUS: plnoautomatické dávkovacie zariadenie
   integral 4WALL: 3-dielne príslušenstvo pre montáž na 

stenu
  integral 4PLUS FLOWMETER: merač vody pre  

 proporcionálne dávkovanie množstva
  integral 4PLUS powerPACK ex: sieťová zástrčka 

  elektrického napájania
  integral 4PLUS PUMP POWER: čerpadlo čistiaceho 

  prostriedku
  integral 4START POWER: Inštalačná sada čistiaceho  pro-

  striedku,obsahuje hadicu, spojovací kus, prítok do nádrže

SET integral 4PLUS BRITE WALL

V × Š × H     46,5 × 17,8 × 22,2 cm Art.-č. 4220901670

  integral 4PLUS: plnoautomatické dávkovacie zariadenie
   integral 4WALL: 3-dielne príslušenstvo pre montáž na 

stenu
  integral 4PLUS PUMP BRITE: čerpadlo leštiaceho 

   prostriedku
  integral 4START BRITE: Inštalačná sada leštiaceho 

  prostriedku, obsahuje hadicu, spojovací kus, spätný ventil

SET integral 4PLUS BRITE

V × Š × H     40 × 17,8 × 22,2 cm Art.-č. 4220901770

   integral 4PLUS: plnoautomatické dávkovacie zariadenie
   integral 4PLUS PUMP BRITE: čerpadlo leštiaceho 

   prostriedku
   integral 4START BRITE: Inštalačná sada leštiaceho pro-

striedku, obsahuje hadicu, spojovací kus, spätný ventil

SET integral 4PLUS POWER

V × Š × H     40 × 17,8 × 22,2 cm Art.-č. 4220901570

 integral 4PLUS: plnoautomatické dávkovacie zariadenie
 integral 4PLUS FLOWMETER: merač vody pre  

 proporcionálne dávkovanie množstva
 integral 4PLUS powerPACK ex: sieťová zástrčka  

 elektrického napájania
 integral 4PLUS PUMP POWER: čerpadlo čistiaceho  

 prostriedku
 integral 4START POWER: Inštalačná sada čistiaceho 

 prostriedku,obsahuje hadicu, spojovací kus, prítok do  
 nádrže

SET integral 4PRO

V × Š × H     51 × 23,5 × 22 cm Art.-č. 4220902270

 integral 4PRO: počítačom riadené dávkovacie zariadenie
 integral COMPACT DISPLAY: zobrazuje aktuálny stav, ako  

 aj dôležité hlásenia dávkovacích zariadení
 integral COMPACT CONNECTOR: pre ďalšie spracovanie  

 signálov stroja (skriňa na pripojenie)
 Uhlíková elektróda: na dávkovanie pomocou merania  

 hodnoty vodivosti

SET integral COMPACT

V × Š × H     56,5 × 23,5 × 22 cm  Art.-č. 4220902170

 integral COMPACT: počítačom riadené dávkovacie  
 zariadenie

 integral COMPACT DISPLAY: zobrazuje aktuálny stav, ako  
 aj dôležité hlásenia dávkovacích zariadení

 integral COMPACT CONNECTOR: pre ďalšie spracovanie  
 signálov stroja (skriňa na pripojenie)

 Uhlíková elektróda: na dávkovanie pomocou merania  
 hodnoty vodivosti

integral FLUID

V × Š × H     51 × 23,5 × 22 cm  Art.-č. 4700203170

integral FLUID je počítačom riadené dávkovacie zariadenie 
pre profesionálne umývačky riadu. integral FLUID sa používa 
v kombinácii s integral 4PRO alebo integral COMPACT – na 
dávkovanie vysoko koncentrovaných leštiacich prostriedkov a 
prídavných komponentov.

integral 4PLUS DISPLAY 

Art.-č. 4220901170

integral 4PLUS DISPLAY pre zobrazenie stavu pri 
montáži pod pult. Prenos údajov sa uskutočňuje 
bez káblov a displej zobrazuje až tri dávkovacie 
zariadenia integral 4PLUS.

Sledovanie teploty

Art.-č. 4910500400

Sledovanie teploty umývania a oplachovania na neustále zazna-
menávanie teploty podľa HACCP pomocou indukčnej sondy 
hodnoty vodivosti. Vrátane prístupu k softvéru HAGLEITNER 
COMMUNICATION light.

integral 4PLUS PUMP POWER 

Art.-č. 4220900370

 Čerpadlo na dávkovanie tekutých, vysoko 
 koncentrovaných čistiacich prostriedkov

 Interval servisu výmeny čerpadla sa zobrazuje v  
 aplikácii na báze skutočnej spotreby

integral 4PRO PUMP POWER 

Art.-č. 4220900370

 Čerpadlo na dávkovanie tekutých, vysoko 
 koncentrovaných čistiacich prostriedkov

integral 4PLUS PUMP BRITE  

Art.-č. 4220900470

 Čerpadlo na dávkovanie tekutých, vysoko 
 koncentrovaných leštiacich prostriedkov

 Interval servisu výmeny čerpadla sa zobrazuje v  
 aplikácii na báze skutočnej spotreby

integral FLUID PUMP BRITE  

Art.-č. 4700200200 

 Čerpadlo na dávkovanie tekutých, vysoko 
 koncentrovaných leštiacich prostriedkov

integral 4PLUS FLOWMETER  

Art.-č. 4220900270

 Prietokomer na meranie množstva vody
 Interval servisu výmeny čerpadla sa zobrazuje v  

 aplikácii na báze skutočnej spotreby

integral 4PRO

integral 4PRO je počítačom riadené dávkovacie zariadenie pre 
profesionálne umývačky riadu. integral 4PRO dávkuje vyso-
ko koncentrovaný tekutý čistiaci prostriedok z radu ecosol  
POWER. Pre umývačky s pásovým dopravníkom, umývačky s 
horným krytom a umývačky na hrnce v kombinácii so sledo-
vaním teploty.

integral COMPACT

integral COMPACT je počítačom riadené dávkovacie zaria-
denie pre profesionálne umývačky riadu. integral COMPACT 
dávkuje tekutý čistiaci prostriedok na pevné materiály radu 
ecosol CLEAN. Pre umývačky s pásovým dopravníkom, um-
ývačky s horným krytom a umývačky na hrnce v kombinácii 
so sledovaním teploty a dezinfekčným čistiacim prostriedkom 
ecosol CLEAN DES.
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HYGIENA  kuchyne 
ecosol COMPACT čistiaci prostriedok.

ecosol CLEAN

Obsah 4 × 4 kg Art.-č. 4220100119

Vysoko koncentrovaný, tuhý čistiaci prostriedok určený pre strojové umývanie 
riadu. Extrémne úsporný. Vhodný pri tvrdosti vody do 15°dH. Pri vyššej tvrdosti 
vody odporúčame dodatočne použiť ecosol LC. Dávkuje sa pomocou dávkovača  
HAGLEITNER integral COMPACT.

HYGIENA  kuchyne 
ecosol COMPACT leštiaci prostriedok.

HYGIENA  kuchyne 
ecosol COMPACT dodatkové produkty.

ecosol BRITE N

Obsah 2 × 2,5 l Art.-č. 4220200319

Neutrálny leštiaci prípravok na čistenie riadu a pohárov s použitím pri tvrdosti vody 
do 15°dH. Dávkuje sa pomocou dávkovača HAGLEITNER integral 4PLUS alebo  
integral FLUID.

* Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.

ecosol CLEAN ALU

Obsah 4 × 3,8 kg Art.-č. 4220100619

Vysoko koncentrovaný, tuhý čistiaci prostriedok určený pre strojové umývanie ria-
du. Obzvlášť vhodný na odstraňovanie silných znečistení na hrncoch, panviciach, 
plechoch na pečenie, atď., predovšetkým z hliníka. Obsahuje špeciálnu ochranu na 
hliník a farebné kovy. Vhodný aj pri vysokej tvrdosti vody. Dávkuje sa pomocou dáv-
kovača HAGLEITNER integral COMPACT.

ecosol CLEAN DES*

Obsah 4 × 4 kg Art.-č. 4220101019

Vysoko koncentrovaný, tuhý čistiaci prostriedok s dezinfekčným účinkom, určený 
pre strojové umývanie riadu. Dávkuje sa pomocou dávkovača HAGLEITNER integral 
COMPACT. Podrobný popis produktu nájdete na stránke 101. 

ecosol CLEAN WS

Obsah 4 × 4 kg Art.-č. 4220100519

Vysoko koncentrovaný, tuhý čistiaci prostriedok určený pre strojové umývanie riadu. 
Je otimálne vhodný pri tvrdosti vody do 5°dH. Čistí obzvlášť silne a intenzívne. Dlho-
dobo zabraňuje vytváraniu povlakov a predlžuje intervaly medzi základnými čistenia-
mi. Dávkuje sa pomocou dávkovača HAGLEITNER integral COMPACT.

ecosol BRITE S 

Obsah 2 × 2,5 l Art.-č. 4220200419

Kyslý leštiaci prípravok na čistenie riadu a pohárov, vhodný pre tvrdosť vody od 
15°dH. Dávkuje sa pomocou dávkovača HAGLEITNER integral 4PLUS alebo integral 
FLUID.

ecosol LC

Obsah 3,1 kg Art.-č. 4220300219

Tekutý koncentrát na zmäkčovanie vody. Rozkladá ióny, ktoré vytvárajú tvrdosť, a tým 
zabraňuje vznikaniu vodného kameňa. Chráni súčasti stroja a predlžuje životnosť za-
riadenia. Môže sa použiť výlučne v kombinácii s čistiacim prostriedkom ecosol CLE-
AN. Dávkuje sa pomocou dávkovača HAGLEITNER integral FLUID.

ecosol OSMO PLUS 

Obsah 2,5 kg Art.-č. 4220300319

Špeciálne aditívum na zlepšenie výsledku umývania riadu a ochrany stroja pred koró-
ziou. Šetrí umývačku riadu a jej súčasti. Aditívum na použitie k pásovým a transportným 
umývačkám riadu s osmóznymi zariadeniam alebo k zariadeniam na odvápnenie resp. 
zmäkčovačom vody. Dávkuje sa pomocou dávkovača HAGLEITNER integral FLUID.
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DISHES

Obsah 6 × 700 ml Art.-č. 4210800103

Koncentrovaný čistiaci prostriedok na ručné umývanie riadu. Ideálne vhodný na mast-
notu a bielkovinové nečistoty. Obsahuje ošetrujúce extrakty, vďaka tomu je obzvlášť 
šetrný voči pokožke rúk. 

HYGIENA  kuchyne 
Ručné umývanie riadu tekuté.

XIBU senseDISHES

V × Š × H    27,7 × 13,5 × 10,8 cm Art.-č. 4210800250

   bezdotykový dávkovač na spoľahlivé a exaktné dávkovanie čistiaceho prostriedku 
na ručné umývanie riadu „DISHES“ do priemyselných drezov a umývadiel

   individuálne nastaviteľné množstvo dávky
   elektronické sledovanie stavu kapacity náplne a batérie
   bez zbytočných kvapiek
   rezervný tank
   uzamykateľný
   Energetické napájanie pomocou batérie alebo sieťovej zástrčky

  (pozri XIBU senseFOAM, s. 20)

ecosol POWER

Obsah 4 × 4 kg Art.-č. 4220101119

Vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci prostriedok na riad a poháre. Extrémne 
úsporný. Pre vodu od 0 do 20 °dH. Účinkuje silne a intenzívne proti znečisteniu 
a prináša žiarivé výsledky. Dávkuje sa pomocou dávkovača HAGLEITNER integral 
4PRO alebo integral 4PLUS.

ecosol POWER ALU

Obsah 4 × 4 kg Art.-č. 4220101319

Vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci prostriedok na hliník. Špeciálne vhodný na od-
stránenie silného znečistenia na hrncoch, panviciach alebo plechoch. S extra ochranou 
hliníka a neželezných kovov. Aj v prípade veľkej tvrdosti vody. Dávkuje sa pomocou 
dávkovača HAGLEITNER integral 4PRO alebo integral 4PLUS.

ecosol POWER OSMO GL

Obsah 2 × 3,5 kg Art.-č. 4220101219

Vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci prostriedok - špeciálne na sklo v osmóznej vode. 
Ľahko odstraňuje nečistoty a prináša skvelý výsledok. Dávkuje sa pomocou dávkovača 
HAGLEITNER integral 4PRO alebo integral 4PLUS.

Tekutý vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok 
COMPACT

Tuhý, vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok  
COMPACT
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ecosol PROFESSIONAL 
 strojové umývanie riadu.

ecosol PLUS

Obsah 13 kg Art.-č. 4210300111

Obsah  33 kg Art.-č. 4210300813

Obsah 80 kg Art.-č. 4210300115

Tekutý čistiaci prostriedok do priemyselných umývačiek riadu. Zvlášť vhodný na od-
straňovanie problematických znečistení (kofeín, bielkoviny, atď.). Pri použití ecosol 
PLUS sa musí mycí roztok len zriedka vymieňať. Použiteľný pri tvrdosti vody do 
25°dH. Na riad z hliníka a farebných kovov odporúčame ecosol ALU.

ecosol PROFESSIONAL
 strojové umývanie pohárov.

ecosol NEUTRAL

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4210600108

Obsah 10 kg Art.-č. 4210600111

Obsah 25 kg Art.-č. 4210600113

Obsah 60 kg Art.-č. 4210600115

Tekutý leštiaci prípravok do umývačiek pohárov a riadu. Zabraňuje vzniku škvŕn od 
vody a zanecháva riad vysokolesklý a suchý. Nepenivý. Použiteľný pre tvrdosť vody 
do 15°dH. Pri vyššej tvrdosti vody odporúčame ecosol CIT.

ecosol PROFESSIONAL leštiaci prostriedok.

ecosol GLASS 

Obsah 6 x 1kg Art.-č. 4210500508

Obsah 12 kg Art.-č. 4210500611

Tekutý čistiaci prostriedok pre priemyselné umývačky pohárov na ručné alebo auto-
matické dávkovanie. Bezproblémovo odstraňuje silné znečistenia ako z rúžu alebo 
čaju. Vytvára žiarivý lesk na pohároch umývaných vo všetkých priemyselných umý-
vačkach. Je šetrný voči dekoru a materiálu. Použiteľný pri tvrdosti vody do 15°dH.

ecosol OSMO GL

Obsah 11 kg Art.-č. 4210500711

Tekutý čistiaci prostriedok pre priemyselné umývačky pohárov s osmóznymi zariade-
niami s automatickým dávkovaním. Bez námahy odstraňuje všetky nečistoty a stará 
sa o žiariaci lesk. Veľmi šetrný k materiálu a dekoru.

ecosol ALU

Obsah 30 kg Art.-č. 4210300313

Tekutý čistiaci prostriedok na strojové umývanie hrncov v priemyselných umývačkách 
riadu. Zvlášť vhodný na odstraňovanie silných nečistôt z hrncov, panvíc, pekáčov, z 
kuchynských robotov a pod. So špeciálnou ochrannou zložkou pre materiály z hliníka 
a neželezných kovov, preto je vhodný na čistenie prístrojov v pekárňach, cukrárňach, 
v domovoch sociálnej starostlivosti. Môže byť použitý aj pri vysokej tvrdosti vody až 
25°dH, pričom nedochádza k usadzovaniu vodného kameňa.

ecosol R

Obsah 12 kg Art.-č. 4210300911

Obsah 30 kg Art.-č. 4210300213

Obsah 75 kg Art.-č. 4210300215

Tekutý čistiaci prostriedok do priemyselných umývačiek riadu. Vysokoúčinný na povla-
ky a silné znečistenia. Použiteľný pri tvrdosti vody do 10°dH. Na riad z hliníka a fareb-
ných kovov odporúčame ecosol ALU.

ecosol SHINE GL

Obsah 10 kg Art.-č. 4210600511

Tekutý leštiaci prípravok pre umývačku pohárov s osmóznymi zariadeniami. Posky-
tuje rýchle celkové nanesenie a následne rýchle vysušenie riadu, a tým zabraňuje 
škvrnám v dôsledku nežiadúcich zbytkov atď. Zabraňuje nadmernej tvorbe peny a 
garantuje vynikajúci leštiaci efekt.

ecosol CIT

Obsah 10 kg Art.-č. 4210600211

Obsah 25 kg Art.-č. 4210600213

Obsah 60 kg Art.-č. 4210600215

Tekutý leštiaci prípravok do umývačiek pohárov a riadu. Zabraňuje vzniku škvŕn od 
vody a zanecháva riad vysokolesklý a suchý. Nepenivý. Zvlášť vhodný pri vysokej 
tvrdosti vody od 15°dH. Pri nižšej tvrdosti odporúčame ecosol NEUTRAL.

ecosol PROFESSIONAL dezinfekcia.

ecosol ECO DES*

Obsah 10 kg Art.-č. 4210301111

Obsah 30 kg Art.-č. 4210301113

Obsah 65 kg Art.-č. 4210301115

Dezinfekčný prostriedok na riad. Podrobný popis produktu nájdete na stránke 101.

ecosol strojové umývanie riadu práškom.

ecosol POWDER

Obsah 15 kg Art.-č. 4210400438

Bez obsahu fosfátov, vysokokoncentrovaný, práškový čistiaci prostriedok pre všetky 
umývačky riadu a pohárov. Vhodný na odstránenie hrubých nečistôt. Môže sa použiť 
aj na namáčanie na základné očistenie od povlakov (usadeniny od kávy, čaju a pod.) 
Použiteľný pri tvrdosti vody i pri 25°dh.

* Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.

ecosol OSMO

Obsah 10 kg Art.-č. 4210301011

Špeciálne aditívum na zlepšenie výsledku umývania riadu a ochrany myčky pred 
koróziou. Šetrí myčku a jej diely. Aditívum na použitie k pásovým a transportným 
myčkám riadu s osmoznými zariadeniam alebo k zariadeniam na odvápnenie resp. 
zmäkčovačom vody.
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ecosol DES TABS*

Obsah 2 × 70 kusov Art.-č. 4210400500

Tabletky na dezinfekciu riadu. Podrobný popis produktu nájdete na stránke 101.
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ecosol udržiavacie produkty.

ecosol REGENERIERSALZ

Obsah 7,5 kg Art.-č. 4210200532

Špeciálna vysokohodnotná soľ na regeneráciu zmäkčovacích zariadení. Zabezpe-
čuje dlhodobú funkčnosť umývačiek riadu, pohárov a kávovarov. Rozpúšťa sa bez 
zvyškov.

ecosol REGENERIERSALZ TABS

Obsah 25 kg Art.-č. 4210200431

Regeneračné soľné tablety. Vysokohodnotná špeciálna soľ vo forme tabliet na rege-
neráciu zmäkčovacích zariadení prístrojov. Zabezpečuje dlhodobú funkčnosť umý-
vačiek riadu, pohárov a kávovarov. Rozpúšťa sa bez zvyškov.

ecosol INTENSE POWDER

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4210200722

Koncentrovaný práškový čistiaci prostriedok na odstraňovanie škrobových a bielkovi-
nových povlakov, určený na priame použitie v umývačke riadu. Uvoľňuje aj staré zape-
čené povlaky škrobu jednorázovým oplachovaním (v profesionálnom stroji). Aby sa tr-
valo zabránilo usadeniu zvyškov škrobu na umývanom materiáli, je možné použiť ecosol 
INTENSE POWDER aj preventívne ako základný čistiaci prostriedok. Pôsobí ihneď po 
nadávkovaní – bez poškodenia stroja. Riad znečistený matnými povlakmi škrobu získa 
opäť vzhľad žiariaci novotou. Vhodný iba pre umývaný materiál odolný voči alkalickým 
látkam. Nepoužívať na sklo, príbory alebo hliník.

ecosol TAUCHREINIGER

Obsah 10 kg Art.-č. 4210200211

Tekutý, namáčací čistiaci prostriedok s rýchlym účinkom. Na základné čistenie riadu 
a príboru, na odstraňovanie bielkovinových povlakov a pod. Riad opäť získa vzhľad 
žiariaci novotou. 

ecosol ENTKALKER

Obsah 6 × 1,1 kg Art.-č. 4210200608

Obsah 11 kg Art.-č. 4210200611

Tekutý prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa s rýchlym účinkom. Ľahko 
odstraňuje aj tvrdé, hrubé vápnité usadeniny v umývačkách riadu a pohárov. Použí-
vanie ecosol ENTKALKER podstatne predlžuje životnosť prístrojov.

fox 3in1

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4210101208

Obsah 10 kg Art.-č. 4210101211

Tekutý, so silným účinkom prostriedok na ručné umývanie riadu s potlačovaním zá-
pachu. Na ručné umývanie riadu a pohárov, ako aj čistenie plôch v kuchynskej ob-
lasti pred dezinfekciou. Zabraňuje zvyšovaniu zápachu v celkovej oblasti umývania 
riadu. Obsahuje extrakt aloe vera a preto pôsobí veľmi ošetrujúco. Decentná vôňa 
pro marhuli navodzuje príjemnú atmosféru. 

RADIKALIN

Obsah 6 × 1 kg* Art.-č. 4210100208

Obsah 10 kg Art.-č. 4210100211

Vysokokoncentrovaný, tekutý čistiaci prostriedok. Bez námahy odstraňuje mastné 
znečistenia zo všetkých umývateľných plôch a predmetov ako napríklad podlahy, 
odsávače pár, atď. Nepení, preto je vhodný aj na čistenie pomocou vysokotlakových 
prístrojov. Nepoužívať na hliník!

bellaVIT

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4210100308

Obsah 10 kg Art.-č. 4210100311

Hustý čistiaci prostriedok s vysokou čistiacou silou. Zvlášť vhodný na odstraňovanie 
pripálených, silne zaschnutých nečistôt z tvrdých povrchov. Po použití zanecháva 
príjemnú pomarančovú vôňu. Doporučujeme hubky na umývanie riadu zelené.

STEAMER

Obsah 10 kg Art.-č. 4210100411

Tekutý prostriedok na ručné čistenie prístrojov a konvektomatov v potravinárskom 
priemysle. Samostatne odstraňuje nečistoty a pripáleniny. Bez zápachu, je šetrný k 
materiálu a príjemný pri používaní, nakoľko nedráždi dýchacie cesty. Odporúčame 
použiť s tlakovou fľašou.

combiCLEAN

Obsah 10 kg Art.-č. 4210100511

Tekutý prostriedok na čistenie v prístrojoch s automatickým čistiacim programom. 
Bezproblémovo odstraňuje pripálené zvyšky jedál bez poškodenia povrchu. Odstra-
ňuje a zabraňuje usádzaniu sa vápnitých usadenin, pričom čistenie podľa HACCP 
dbá o najvyššiu kvalitu pokrmov a o dlhú životnosť prístrojov. Na opláchnutie prístro-
ja odporúčame náš ecosol NEUTRAL. Nepoužívať pri kontakte s hliníkom!

grillBLITZ

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4210100608

Vysokoúčinný gél na čistenie grilov. Rozpúšťa samovoľne a bez silného drhnutia 
skôrnatené a pripálené zvyšky po grilovaní, pečení a vyprážaní z grilovacích platní, 
rúr na pečenie, sporákov. Príjemný v používaní, nedráždi dýchanie. Nepoužívať pri 
kontakte s hliníkom!

niroGLANZ

Obsah 6 × 0,8 kg Art.-č. 4210100708

Vysokohodnotný prostriedok na ošetrovanie nerezových povrchov. Vytvára rovno-
merný ochranný film proti opätovnému znečisteniu. Povrchy získavajú žiarivý, upra-
vený vzhľad.

*  Pri odbere 6 x 1 kg – penová pištol zdarma!

** Pri odbere 6 x 1 kg – striekacia pištol zdarma!

HYGIENA  kuchyne 
Čistiace & ošetrovacie produkty.

active ECO

Obsah 6 × 1 kg** Art.-č. 4420100208

Obsah 10 kg Art.-č. 4420100211

Tekutý, univerzálny prostriedok na rozpúšťanie mastnoty pre kuchynskú oblasť. Na pra-
covné plochy, podlahy, kryty, steny odsávače pár, mikrovlnné rúry, odkvapkávače, atď. 
Aj na ťažko dostupných miestach ľahko odstraňuje mastnotu, zvyšky nečistôt. Vhodný 
aj na odstraňovanie pripálených nečistôt z grilov, kombinovaných sporákov a rúr na 
pečenie. Nepoužívať na hliníkové povrchy, v tomto prípade odporúčame allround ECO 
alebo 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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HYGIENA bielizne 
    Pre žiarivú čistotu.

Vyprať bielizeň čisto, hospodárne a šetrne k životnému pro-

strediu: umožňuje to havon SYSTEM.  Kompetentný kon-

cept priania bielizne od spoločnosti Hagleitner zvládne za 

vás každú výzvu pomocou know-how. Či ručné alebo auto-

matické dávkovanie: V stredobode stojí ošetrovanie a čisto-

ta pri optimálnom pomere cena-výkon.

Systém havon sa delí na dve oblasti použitia: 

• havon PROFESSIONAL – tekuté základné pracie pro-

striedky pre automatické dávkovanie 

• havon MANUAL – manuálna pracia sila – tekutá alebo 

prášková forma

Naše služby pre Vás

Vo vašej práčovni

• Prehliadka zo strany odborníkov spoločnosti Hagleit-

ner na pranie: Vyhodnotenie procesov

• Analýza nákladov na pranie

• Podľa vašich potrieb vám poradíme pri výbere 

správneho výrobku

• Vytvorenie individuálnych pracích plánov pre váš 

stroj a vašu bielizeň

• Optimalizácia procesov v práčovni

• Školenia k produktom (aj ohľadom dávkovacích 

zariadení)

• Štítky s upozorneniami, príručka na odstraňovanie 

škvŕn

Ošetrenie škvŕn

• Lokálna prehliadka u zákazníka:  

O akú škvrnu sa jedná?

• Vytvorenie riešení: 

Ako postupovať proti rôznym škvrnám?

• Pomôcky ohľadom plánu odstraňovania škvŕn a 

používania výrobkov
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HYGIENA  bielizne 
green efficiency.

Žiariace farby a nádherne príjemná vôňa – toto predstavujú systémy 

hygieny bielizne od Hagleitnera. S presadzovaním konceptu green 

efficiency je zaistené použitie trvalých zložiek. Všetky produkty, kto-

ré sa používajú prostredníctvom havon PROFESSIONAL

neobsahujú NTA, EDTA zložky a sú bez fosfátov. Navyše produkty 

pre hygienu bielizne neobsahujú žiadne mikroplasty. 

Ale havon PROFESSIONAL ponúka aj ďalšie výhody: 

Najmodernejšie, inteligentné dávkovacie zariadenia umožňujú 

presné dávkovanie zdravotne nezávadných základných pracích 

komponentov.

Technológia State-of-the-art zaisťuje pohodlnú, bezchybnú 

obsluhu, bez zasahovania do riadenia pračiek bielizne.

A hodnotné zložky šetria práčku a zásadným spôsobom predlžu-

jú životnosť bielizne.

Na ručné dávkovanie ponúka Hagleitner s havon MANUAL práško-

vé a tekuté pracie prostriedky s vysokohodnotnými a zároveň život-

nému prostrediu nezávadnými surovinami.

HYGIENA  bielizne 
Perfektný servis.

Práve oblasť bielizne je veľmi citlivá oblasť v profesionálnej hygiene. 

Tu potrebujete partnera, ktorý je po odbornej stránke kompetentný. 

Vlastní vyškolení špecialisti na pranie spoločnosti Hagleitner Vám 

každý deň pomôžu svojim know-how. Analýza nákladov Vám urobí 

jasno o Vašich celkových nákladoch, na základe ktorej Vám odpo-

ručíme optimálny produkt a výber systému. Individuálny  

plán prania Vám taktiež  

zjednoduší pracovný proces 

vo Vašej práčovni. S  

Hagleitner setom na odstra-

ňovanie škvŕn, si šetrne 

odstránite neželané škvrny. 

V našej vlastnej príručke o 

škvrnách sa dočítate o zaují-

mavých tipoch na správne 

ošetrovanie bielizne. Pora-

denstvo a školenie sú tiež 

určitou istotou pre Váš per-

sonál.

HYGIENA  bielizne 
havon PROFESSIONAL.

8 základných pracích komponentov.

havon PROFESSIONAL obsahuje 8 základných pracích komponentov, ktoré sa môžu 

vzájomne skombinovať podľa požiadaviek. Jeden z komponentov môžete použiť i 

mimo systému havon PROFESSIONAL: na posilnenie pracieho účinku prostriedkom 

havon V8. Všetky ostatné tekuté pracie prostriedky môžete použiť len v rámci systému

havon PROFESSIONAL.

havon V8

Obsah 25 kg Art.-č. 4310100113

Tekutý, vysokokoncentrovaný prostriedok na zvýšenie účinnosti prania. Vhodný na 
predpieranie v kombinácii s inými pracími prostriedkami. Veľmi dobre sa hodí na 
pranie silne znečistenej bielizne a pracovných odevov znečistených od minerálnych 
olejov. Teplota prania od 30-70°C.

havon B1

Obsah 25 kg Art.-č. 4310100813

Obsah 60 kg Art.-č. 4310100815

Tekutý prací prostriedok s príjmenou vôňou, súčasť havon systém-u. Ideálne vhodný na 
pranie a starostlivosť o farebnú bavlnu, zmiešané vlákna a jemnú bielizeň pri teplote 
30-95°C. Nie je vhodný na pranie vlny a hodvábu. Má vynikajúce odmasťujúce vlastnos-
ti a bez problémov odstraňuje nečistoty. Vďaka obsahu špeciálnych prvkov chráni farby 
textílií. Opätovné znečistenie bielizne sa znižuje vďaka obsahu nových, inovovaných 
prvkov. Ideálne vhodný na pranie farebnej stolovej, posteľnej bielizne a froté osušiek. 
Neobsahuje bielidlá a optické zosvetľovače.

havon U9 PLUS

Obsah 25 kg Art.-č. 4310100913

Obsah 60 kg Art.-č. 4310100915

Tekutý, koncentrovaný prací prostriedok pre predpieranie a hlavné pranie pri teplote 
30-95°C, obsahuje optické zosvetľovače a enzýmy. Bielizeň zanecháva žiarivo bielu a 
sviežo voňajúcu. Vyznačuje sa vynikajúcimi odmasťujúcimi vlastnosťami a bez problé-
mov odstráni nečistoty z bavlny, zmiešaného vlákna a polyesteru. Opätovné znečiste-
nie bielizne sa znižuje vďaka obsahu nových, inovovaných prvkov. Vďaka tomu je 
mimoriadne vhodný na pranie bielizne z kuchynskej oblasti – a oblasti wellness.

Plán prania pre havon MANUAL
Miele 10 kg tvrdost‘ vody 6°dH

 Popis te-

plota

Predpieranie Hlavné pranie Posledné pláchanie

Program č.- - -

Froté biela bielizeň, mierne, bez predpierania
60-
90°C PERFECT

XXX
SOFT 4

XXX

Wellnes bielizeň, mierne, s predpieraním
60-
90°C PERFECT

XXX
PERFECT

XXX
SOFT 4

XXX

  Jemné bielizeň, ľahké, bez predpierania
30-
60°C FEIN

XXX 5

  Prestieranie farebné, silné, s predpieraním
60-
90°C COLOR

XXX
COLOR

XXX
P6 PLUS

 XXX 5

ACTIVE
XXX

  Biela bielizeň, mierne, bez predpierania
60-
90°C PERFECT

XXX

% Podiel Druh bielizne Znečistenie Prací cyklus Ošetrovanie Teplota
Cent/kg 

Bielizeň

40% Bielizeň na vyváranie Silný s predpierkou s dezinfekciou 60°C xxx

35% Farebná bielizeň Normálny s predpierkou s dezinfekciou       40°C xxx

10% Ľahké ošetrovanie Normálny bez predpierky bez dezinfekciou 30-60°C xxx

10% Mopy/Utierky Silný s predpierkou s dezinfekciou     60°C xxx

5% Inkontinencia Silný s predpierkou s dezinfekciou 40-60°C xxx

Priemerná cena na kg bielizne: EURO xxx Celkové náklady/Rok: EURO xxx

Použivané produkty:

Univerzálny prací prostriedok
Prostriedok na  
farebnú bielizeň

Dezinfekcia Zmäkčovací prostriedok
Alkalický  

zosilňovač
Prostriedok na  

odstránenie škvŕn

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

Analýza nákladov na pranie havon PROFESSIONAL
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Pracie komponenty systému havon MANUAL. 

Systém komponentov havon MANUAL reprezentuje oblasť ručného dávkovania tekutých 

a práškových pracích prostriedkov špeciálne pre malé a stredné spoločnosti. Systém sa 
skladá buď z vysoko účinných čistiach prostriedkov INTEXO, havon PERFECT alebo 
havon ULTRA, farebné prevedenie INTEXO COLOR a havon COLOR a jemné čistiace 
prostriedky FEIN, dezinfekčné prostriedky na bieližeň havon DES 40 a havon DES 60, 

ako aj ďalšie komponenty. Hagleitner používa výhradne vysoko kvalitné, ekologické suro-

viny, ktoré činia naše pracie prostriedky veľmi účinnými a šetrnými, tak aby dosiahli nej-

lepšie výsledky prania. Okrem čistoty Hagleitner kladie dôraz aj na príjemnú, odpoveda-

júco sviežu vôňu.
 
Zmäkčovače a pomocné pracie prostriedky kompletizujú havon MANUAL systém a 
postarajú sa o žiariacu čistotu, sviežosť a mäkkosť bielizne.

Optimálne veľkosti balenia.

Či už potrebujete malé množstvo na ručné dávkovanie alebo máte veľkú spotrebu 

čistiacich roztokov – Hagleitner ponúka ideálnu veľkosť balenia pre individuálne potre-

by. Hygienické produkty Hagleitner plníme podľa oblasti použitia do litrových fliaš až 

po 60 l kanistre.

HYGIENA  bielizne 
havon MANUAL.

havon INTEXO

Obsah 5 kg Art.-č. 4310200510

Vysoko koncentrovaný, tekutý univerzálny prací prostriedok na pranie a starostlivosť 
o bielu bielizeň, bavlnenú bielizeň alebo bielizeň z kombinovaných a polyesterových 
tkanín. S efektným výsledkom na žiarivo bielu bielizeň pri zvlášť nízkych teplotách. 
Vďaka špeciálnemu zloženiu sa intenseTEX rozpustí behom krátkej doby, na základe 
technológie sa dostáva hlboko do vlákien a škvrny rozpúšťa efektívne a súčasne 
šetrne. Miznú nepríjemné pachy a šedivé sfarbenie.

chemTRAY

V × Š × H     19 × 120 × 65 cm 60 l Art.-č. 4450702800

Zachytávacia vaňa pre bezpečné skladovania kanistrov a veľkých nádob v oblasti 
práčovníctva a kuchyne. Vhodné na uchovávanie nádob s obsahom až 60 l. 
Testované a schválené nemeckým stavebno - technickým inštitútom.

havon T7*

Obsah 27 kg Art.-č. 4310101613

Obsah 64 kg Art.-č. 4310101615

Tekutý a vysoko účinný bieliaci a dezinfekčný prostriedok pre bielizeň v kombinácii s 
inými pracími prostriedkami havon PROFESSIONAL DISINFECT. Podrobný popis pro-
duktu nájdete na stránke 102.

havon F12

Obsah 25 kg Art.-č. 4310101213

Neutralizačný prostriedok pre textílie a vodu v plákacom cykle. Kyslosťou tohoto produk-
tu sa odstraňuje v poslednom plákacom cykle alkalita z textílií, ktorá vzniká zbytkami 
pracích prostriedkov alebo taktiež zvýšenou mineralizáciou vody, čo má za následok 
zašednutie alebo zažltnutie bielizne. Bielizeň po vypraní je jemná na dotyk, farby sú opäť 
žiarivé a zlepšuje sa aj vôňa bielizne. Odstraňuje sa dráždivosť pokožky zapríčinená zbyt-
kami pracieho prostriedku a tým sa následne zlepšuje znášanlivosť pokožky na bielizeň.

havon K5

Obsah 27 kg Art.-č. 4310101413

Obsah 64 kg Art.-č. 4310101115

Tekutý zmäkčovač vody. Zabraňuje usádzaniu sa vodného kameňa v pračke a na bielizni, 
a zachováva bielizeň žiarivo bielu.

havon E4

Obsah 30 kg Art.-č. 4310100513

Obsah 65 kg Art.-č. 4310100515

Tekutý prostriedok na odstraňovanie škvŕn na báze kyslíka. Ako základný komponent je 
v havon PROFESSIONAL systém nevyhnutný. Vynikajúco pôsobí na všetky vybieliteľné 
fľaky (napr. červené víno, guláš, ovocie a zelenina) a zabraňuje šednutiu. Prací prostrie-
dok používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.

havon A3

Obsah 32 kg Art.-č. 4310101013

Obsah 75 kg Art.-č. 4310101015 

Tekutý, alkalický prostriedok na zvýšenie účinnosti prania. Základný komponent v systé-
me havon PROFESSIONAL. Zvyšuje účinnosť prania a vyznačuje sa vynikajúcimi bielko-
viny odstraňujúcimi a odmasťujúcimi vlastnosťami.

havon INTEXO COLOR

Obsah 5 kg Art.-č. 4310200610

Vysoko koncentrovaný, tekutý prací prostriedok na pranie a starostlivosť o farebnú 
bielizeň z bavlny, zmesových a polyesterových vlákien. Vďaka špeciálnemu zloženiu 
sa zakrátko rozpustí, preniká na základe inovatívnej intenseTEX technológie hlboko 
do vlákien a zároveň rozpustí škvrny efektívne a šetrne. Ošetrujúce a inovatívne 
zložky obzvlášť opticky rozjasňujú farbu a zabraňujú prenosu farieb na iné textílie.

havon DES 60*

Obsah 15 kg Art.-č. 4310200700

Dezinfekčný prací prostriedok. Presný popis produktu nájdete na strane 102.

havon DES 40*

Obsah 12 kg Art.-č. 4310200738

Dezinfekčný prací prostriedok. Presný popis produktu nájdete na strane 102.

havon PERFECT*

Obsah 15 kg Art.-č. 4310200100

Dezinfekčný prací prostriedok pre bielizeň. Presný popis produktu nájdete na strane 
102.

* Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete. * Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.
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havon MILD

Obsah 10 kg Art.-č. 4310300211

Vysokohodnotná aviváž. Zabezpečuje, aby sa bielizeň nekrčila a ostala antistatická. 
Skracuje čas sušenia v sušičke bielizne až o 10%. Účinné ošetrujúce látky uľahčujú 
žehlenie a zlepšujú znášanlivosť pokožky. havon MILD predlžuje životnosť vašej 
bielizne a zanecháva nezameniteľnú vôňu jari.

havon FEIN

Obsah 6 × 1 kg* Art.-č. 4310200408

Vysokohodnotný, tekutý prací prostriedok bez obsahu enzýmov na pranie vlny, hod-
vábu a citlivých syntetických tkanín (goratex, mikrovlákno). Bielizeň zanecháva mäkkú 
a poddajnú a prepožičiava jej sviežu kvetinovú vôňu. Ideálne vhodný na pranie a 
starostlivosť o farebnú bielizeň pri teplote 30-60°C. Vďaka špeciálnym ošetrujúcim 
telieskam chráni farby textílií. Neobsahuje bielidlá a optické zosvetľovače.

havon ULTRA

Obsah 18 kg Art.-č. 4310200300

Práškový prací prostriedok s profesionálnou požiadavkou na starostlivosť o bielizeň. 
Optimálne vhodný pri všetkých teplotách a tvrdostiach vody, a pri všetkých druhoch 
bielizne (okrem vlny a hodvábu). Bieliaci účinok už od 40°C. Postará sa Vám o žia-
riacu, ošetrenú a decentne voňajúcu bielizeň.

havon SOFT4

Obsah 10 kg Art.-č. 4310300111

Obsah 25 kg Art.-č. 4310300113

4-krát koncentrovaná vysokohodnotná aviváž. Zabezpečuje, aby sa bielizeň nekrčila 
a ostala antistatická. Skracuje čas sušenia v sušičke bielizne až o 10%. Účinné oše- 
trujúce látky uľahčujú žehlenie a zlepšujú znášanlivosť pokožky. havon SOFT4 pre-
dlžuje životnosť vašej bielizne a zanecháva príjemnú, ovocnú vôňu. Môže sa použí-
vať nielen prostredníctvom tekutého dávkovacieho zariadenia Hagleitner v systéme 
havon PROFESSIONAL, ale aj manuálne. Odborné nastavenie dávkovacieho zaria-
denia Hagleitner realizuje vyškolený servisný technik.

HYGIENA  bielizne 
Doplnkové komponenty.

havon CALC

Obsah 6 kg Art.-č. 4310300732

Prostriedok na zmäkčovanie vody v práškovej forme. Odstraňuje vápenité usadeniny 
v práčkach a bielizni. Životnosť práčky sa predlžuje a taktiež zabraňuje zašednutiu 
bielizne. Použitím havon CALC pri tvrdosti vody od 16°dH sa znižuje spotreba pra-
cieho prostriedku.

havon ACTIVE

Obsah 5 kg Art.-č. 4310300632

Univerzálna soľ na škvrny v práškovej forme. Už pri teplote 30°C odstraňuje farebné, 
vybieliteľné škvrny ako napr. od kávy, červeného vína, ovocia, zeleniny, trávy, mar-
melády. Zažltnutá bielizeň je opäť žiarivo biela.

havon RUSTEX

Obsah 6 x 1 kg Art.-č. 4310301108

Špeciálny odstraňovač škvŕn na škvrny od hrdze na bielizni. Vhodný na všetky druhy 
bielizne, okrem vlny a hodvábu.

havon FS

Obsah 6 x 1 kg Art.-č. 4310300508

Na dôkladné odstránenie všetkých znečistení obsahujúcich tuk a olej, napr. na silne 
znečistenom kuchynskom odeve, stolovej bielizni a pracovnom odeve znečistenom 
minerálnym olejom. Optimálne vhodné aj na odstránenie škvŕn z oleja z jadier.

havon CHLOR TABS

Obsah 6 x 1 kg Art.-č. 4310300428

Vysoko koncentrovaný bieliaci prostriedok vo forme tabliet, ktoré sa samočinne roz-
pustia a ihneď začnú intenzívne pôsobiť. Slúži na odstraňovanie problematických 
fľakov napr. z ovocia, papriky, oleja. Pomocný prací prostriedok používajte bezpečne. 
Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.

havon P6 PLUS

Obsah 10 kg Art.-č. 4310300811

Tekutý škrob na bielizeň pre všetky druhy textílií okrem hodvábu. Spevňuje namáha-
nú textíliu a zosilňuje pružnosť. Ideálne vhodný na stolovú a posteľnú bielizeň, 
záclony a košele, aj ako postrekový škrob pred žehlením. Môže sa používať nielen 
prostredníctvom tekutého dávkovacieho zariadenia Hagleitner v systéme havon 
PROFESSIONAL, ale aj manuálne. Odborné nastavenie dávkovacieho zariadenia 
Hagleitner realizuje vyškolený servisný technik.

havon POWER

Obsah 6 x 1 kg Art.-č. 4310300908

Tekuté špeciálne bielidlo na základe aktívnej kyslíkovej zložky. Už pri teplote od 30°C 
odstraňuje obtiažno odstrániteľné škvrny ako napr. červené víno, kari omáčky, ovocie 
atď. a účinkuje antibakteriálne a proti pliesňam už od 20°C. Tiež optimálne vhodné 
pre textílie ako napr. športové oblečenie, alebo inkontinenčná bielizeň, u ktorých sa 
môžu vyskytovať nepríjemné zápachy vo zvýšenej miere. Nie je vhodné pre hodváb, 
polyamid resp. elastoméry.

havon COLOR

Obsah 15 kg Art.-č. 4310200200

Kvalitný, práškový prací prostriedok na pranie farebnej bielizne. Neobsahuje žiadne 
bieliace látky ani optické zosvetľovače, chráni farby a materiál. Odstraňuje mastné 
a bielkovinové znečistenia a je preto obzvlášť vhodný na farebnú stolovú bielizeň. 
Zachováva svieže a pekné farby. Pre akúkoľvek tvrdosť vody a teplotu prania  
od 30-95°C.

* Pri odbere 6 x 1 kg – dávkovacia pomôcka zdarma!
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HYGIENA objektov
     Náskok vďaka inováciám.

V hygiene objektov ide o šetrné čistenie a efektívnosť prá-

ce za účelom optimalizácie nákladov. K tomu je potrebné 

perfektné vzájomné zosúladenie systémov čistenia. Naše 

riešenia sú odpoveďou na všetky výzvy v modernom čis-

tení objektov. Pre všetkých používateľov ponúkame pre-

myslené systémy náplní, kvalitné dávkovacie zariadenia a 

vynikajúce služby. Farebný odlišovací systém vytvára pre-

hľad a uľahčuje tak prácu pri profesionálnej starostlivosti 

o budovy a ich čistení. 

O
b
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Naše služby pre Vás

U vás doma

• Prehliadka a vyhodnotenie na mieste (zabudované 

materiály, aktuálny materiál na čistenie, procesy...)

• Podľa vašich potrieb vám poradíme pri výbere 

správneho výrobku

• Vytvorenie individuálnych plánov čistenia a dezinfek-

cie pre rôzne oblasti starostlivosti o budovy

• Školenie k výrobkom na báze týchto plánov čistenia 

a dezinfekcie (napr. ohľadom čistenia podláh alebo 

dávkovania)

• Školenie o produktoch so zameraním na hygienu 

podláh: Udržiavacie a základné čistenie; nanášanie 

vrstiev

• Školenie k výrobkom: Ako čistiť textilné povrchy 

podláh a čalúnený nábytok?

• Školenie k výrobkom i.h.s.: Ako získať 30 % času? 

Ako ušetriť 30 % nákladov?
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i.h.s.
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HYGIENA  objektov
  integral 2GO.

Presne toľko sa zmestí do jednej náplne integral 2GO. Zvyšok vy-
baví veľmi presná dávkovacia technika – priamo na stene, kde je 
voda a elektrika. Jednoducho priložte fľašu k vypúšťaciemu ventilu, 
zatlačte ju smerom hore a hotový aplikačný roztok začne automa-
ticky natekať. Na naplnenie väčších nádob, napríklad vedra alebo 
čistiaceho automatu použite hadicu.

Jednoducho utierajte. Nič nie je vo vedre?

Už toho máte dosť?
Namočiť. Vyžmýkať. Utrieť. Sype sa vám čas cez prsty. Nikdy však 
nebude poriadne čisto. Chodíte dookola – s dvomi vedrami?
Dá sa to aj inak – inovatívne riešenie: viac hygieny, pohodlnejšie a 
rýchlejšie. Spoločnosť Hagleitner vytvorila systém i.h.s. Ak pritom 
niečo chodí dookola, tak toto:

1. Zoberte čerstvo namočený mop. Alebo radšej používate 
čerstvo namočenú mikrovláknovú utierku? – Pustite sa do toho. 
Jedným mopom môžete očistiť až 25 m² plochy.

2. Mop a utierku hoďte do zberného vaku a odtiaľ do práčky: 
Teplotu nastavte na 60 °C: Spustite dezinfekčné pranie. Nás-
ledne bude všetko opäť čerstvé a čisté.

3. Ste pripravený na ďalšie kolo? Naplňte safetyBOX čistiacim 
prostriedkom. Vložte 20 mopov. Alebo do safetyBOX small 
vložte 18 mikrovláknových utierok. Pridajte k nim čistiaci pros-
triedok. Dajte mopom a utierkam 15 minút. Kolobeh sa môže 
začať znovu.

HYGIENA  objektov
 systémom i.h.s.

Sústreďte sa

na to podstatné pre utieranie, čistenie a dezinfekciu.

Sústreďte sa na integral 2GO.

integral 2GO sa sústredí na to, čo je podstatné pre Vás:
• Výdatnosť náplne s objemom 2,6 l je 1300 litrov hotové-

ho aplikačného roztoku. Je totiž primiešané presne správne 
množstvo vody. Predstavte si, že by ste museli ťahať 1300 kg. 
Tu nesiete len 2,6 kg – a dosiahnete ten istý efekt.

• Sedem prvoradých čistiacich prostriedkov. Nepotrebujete viac. 
Všetky druhy majú vlastnú farbu. Týmto sú v objektovej hygiene 
pokryté pokryté všetky oblasti, vrátane dezinfekcie plôch. Pozri 
stranu 92. Naplňte to, čo vám najviac vyhovuje: od fliaš cez ve-
drá až po čistiace automaty.

• Čo sa týka intuitívnej obsluhy, integral 2GO je jednoznačný. Za 
účelom použitia bez jazykových bariér svietia piktogramy na-
miesto textu. Patróny možno vymeniť za okamih – kontakt s 
chemikáliou: hlásenie nedostatku. Apropo, patróny: Aký čistiaci 
prostriedok práve používate? RFID čip automaticky poskytne 
informáciu a podľa toho nastaví fungovanie celého systému – 
zámena produktov je vylúčená.

• Čo to znamená v praxi? Menšia hmotnosť. Menej transportu. 
Menej času na prenášanie. Ani kvapka čistiaceho prostriedku 
naviac. Zato veľa miesta v sklade. A veľa času – aby ste sa mohli 
sústrediť na to najpodstatnejšie.

Koľko chemikálií potrebujete na očistenie podlahy s rozlohou 108.333 m²? 

2,6 l.

Koľko stojí 500 m² čistej podlahy?

1,- €. A celkom pohodlne – so systémom i.h.s.

i.h.s. kruh:

i.  ako integral 2GO: 
Objem jedného patróna je 2,6 l. Postačí však na vytvorenie 1300 litrov 
hotovej čistiacej zmesi – pre plochu 15 futbalových ihrísk.

h.  ako havon: 
Čistiaca sila spoločnosti Hagleitner. Manuálne dávkovanie? Alebo 
plne automatické? – Ako Vám to najviac vyhovuje.

s.  ako safetyMOP: 
Mop sa zafixuje do držiaka bez toho, aby ste sa museli zohnúť. 
Štvorfarebný vodiaci systém Vám pomôže v orientácii. S fľašou sa-
fetySPRAYERS s objemom 650 ml zvládnete aj tie najväčšie plochy.

Namočiť? Vyžmýkať? Utrieť? Stačí raz utrieť. Špina a pôvodcovia 
choroby sa totiž nerozdelia: Pre každú miestnosť vlastný mop, pre 
každú miestnosť vlastnú mikrovláknovú utierku – potom ich hoďte do 
práčky. Tam patria obidve. A tam vírusy a baktérie nemajú žiadnu 
šancu. 0 % prenášanie baktérií. 100 % hygiena. O 30 % viac času. O 
30 % menej nákladov. Apropo, náklady:

integral 2GO
havon PROFESSIONAL/     

   MANUAL

safety MOP Systém

ergonomický 

vo všetkých 

pracovných 

procesoch
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2GO

2GO

2GO

2GO

2GO

sanitary 2GO

Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410200619

Koncentrovaný čistiaci prostriedok na sanitu pre každodenné čistenie. Opti-
málne na čistenie sanity, napr. toaliet, umývadiel, obkladačiek, armatúr. Vý-
konný rozprašovací čistiaci prostriedok zabezpečuje dokonalý lesk a dl-
hodobú čistotu. Sanitárny čistiaci prostriedok šíri čerstvú ovocnú citrónovú 
vôňu. Možno aplikovať strojovo alebo ručne. 2,6 l zodpovedá až 866 l hoto-
vého aplikačného roztoku. Optimálny na napustenie návlekov na vytieranie  
( systém i.h.s. ).

allround 2GO

Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410200919

Čistiaci a univerzálny prostriedok na sklo, ktorý uvoľňuje mastnotu, nečistoty a 
účinný na odstráňovanie odtlačkov prstov. Na všetky lesklé, hladké povrchy napr. zr-
kadlá, sklo, inventár. Revolučný rozprašovací čistiaci prostriedok zabezpečuje žiarivý 
lesk a vôňu čerstvých kvetov. Ocenený značkou EÚ Ecolabel a rakúskou ekologickou 
značkou. Možno aplikovať ručne. 2,6 l zodpovedá až 1.300 l hotového aplikačného 
roztoku. Je optimálny na navlhčenie utierok safetyWIPES za účelom čistenia inven-
tára v systéme i.h.s.

HYGIENA  objektov
 integral 2GO – multiFILL.

HYGIENA  objektov
  integral 2GO. Sedem výkonných a vysoko koncentrovaných prostriedkov pokrýva celú oblasť hous-

keepingu – vrátane dezinfekcie plôch. Vďaka úsporným multiFILL patrónam stačí pod-
statne menší priestor na skladovanie a prepravu.

integral 2GO

V × Š × D     38,3 × 19,8 × 19,2 cm Art.-č. 4410100650

Elektronický dávkovací prístroj pre koncentráty integral 2GO. 
Dávkovač integral 2GO umožňuje bezpečné a presné dávkova-
nie čistiaceho koncentrátu a vody na prípravu čistiaceho alebo 
dezinfekčného roztoku, ktorý je pripravený na okamžité použitie. 
Dodané množstvo: malá dávka: 0,4 až 1,5 litra v 0,1-litrových 
krokoch. veľká dávka: 1,0 až 50 l v 0,5-litrových krokoch. 

integral 2START

Art.-č. 4410100800

 Montážna sada pozostáva z trojmetrovej hadice (priemer 12 
mm), vodovodnej prípojky ¾ palca, 5 upevňovacích svo-
riek, a oranžovej montážnej pomôcky pre perfektnú montáž 
niekoľkých dávkovacích zariadení na stene v rade.

Náhradné diely pre dávkovacie zariadenie

SHORTCUT integral 2GO 

Art.-č. 4920501000

   Pre profesionálne skrátenie PIPE integral 2GO 
(max. 40 cm)

DOSE integral 2GO 

Art.-č. 4920501000

   Dávkovacie hrdlo so zabezpečením ochrany 
proti ostriekaniu pre dávkovanie veľkých a malých 
množstiev 

PIPE integral 2GO

Art.-č. 4920500800

   Chemicky stabilná silikónová hadica
  pripojením na dávkovací výpust a hrdlo na  

  dávkovanie do vedra

PUMP integral 2GO  

Art.-č. 4920500900

   Magneticky riadené čerpadlo, ktoré sa musí 
vymeniť v dávkovači integral 2GO pri pravidelných 
servisoch.  

   Čerpadlo je súčasťou zmluvy o údržbe, 
vymieňa sa aj proaktívne.

Možnosti

powerPACK extension 

Art.-č. 4111206500

  1,5 m kábel na predĺženie dĺžky kábla
   powerPack in a powerPACK ex

powerPACK BOX 

V × Š × H  31,5 × 17 × 5,6 cm Art.-č. 4111204700

Sieťový zdroj na napájanie dávkovacích zariadení 
integral 2GO pri montáži v rade, ak sú tieto dávko-
vacie zariadenia v praxi ovládané paralelne. Spoje-
nie medzi sieťovým zdrojom a dávkovacím zariadením 
musí inštalovať elektrikár. Prostredníctvom power-
PACK BOX-u môže byť integral 2GO napájaný 
elektrickou energiou priamo zo siete.

powerPACK ex  

Art.-č. 4111202400

   sieťový adaptér k montáži do steny
   dĺžka kábla 150 cm

powerPACK in 

Art.-č. 4111203100

   sieťový adaptér k montáži priamo do steny
   vhodný na zabudovanie do prepojovacej zapus-

tenej krabici do steny Veľ. 68 (Min. veľkosť)

LABEL sanitary 2GO

Art.-č. 4410400900

LABEL sanitaryDES 2GO

Art.-č. 4410401000

LABEL hygienicDES 2GO

Art.-č. 4410400600

LABEL active 2GO

Art.-č. 4410400800

LABEL allround 2GO

Art.-č. 4410400700

4 nálepky na každom hárku – na označenie 0,5 l náplne refill-
BOTTLE alebo 1 l fľaše systemFLASCHE. K dispozícii je 17 
jazykov. Na správne označenie pripraveného čistiaceho rozto-
ku z dávkovacieho prístroja integral 2GO slúžia piktogramy a 
farby. (Pozrite stranu 95)
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active 2GO

Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410200719

Alkalický čistiaci prostriedok pre každodenné čistenie. Vysoká účinnosť pri rozpúšťaní 
mastnôt. Optimálne na čistenie všetkých kuchynských plôch, napr. pracovných do-
siek, odsávačov pary, inventára, podláh. Ocenený značkou EÚ Ecolabel a rakúskou 
ekologickou značkou. Možno aplikovať strojovo alebo ručne. 2,6 l zodpovedá až 866 
l hotového aplikačného roztoku.

floorstar 2GO

Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410200819

Čistiaci prostriedok na podlahu s vynikajúcim zvlhčujúcim účinkom. Rýchlo schnú-
ci, odstraňuje aj silné nečistoty. Optimálny na napustenie návlekov na vytieranie  
( systém i.h.s. ). Čerstvá vôňa pomarančov. Možno aplikovať strojom alebo manuál-
ne. 2,6 l zodpovedá až 1.300 l hotového aplikačného roztoku.

power 2GO

Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410300519

Zásaditý, pôsobí hlboko v  póroch. Špecialista na bezpečnostnú dlažbu v kuchy-
niach, wellness priestoroch a sociálnych zariadeniach. Optimálny na napustenie 
návlekov na vytieranie ( systém i.h.s. ). Ovocná vôňa pomarančov. Možno aplikovať 
strojovo alebo ručne. 2,6 l zodpovedá až 866 l hotového aplikačného roztoku.

hygienicDES 2GO

Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410300419

Dezinfekčný prostriedok na plochy. Podrobný popis produktu nájdete na stránke 
106. 

sanitaryDES 2GO

Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410300619

Dezinfekčný sanitárny čistiaci prostriedok. Detailný popis produktov nájdete na stra-
ne 106.
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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

Koncept čistiacich vozíkov od Hagleitnera je modulárne skonštruovaný. Vozíky umožňujú využívať paralelne metódu 2 nádob (2-stupňový 
spôsob stierania) ako aj realizáciu i.h.s. (1-stupňový spôsob stierania).

HYGIENA  objektov 
safetyMOP systém.

safetyTROLLEY BASIC E1 
Art.-č. 4431101600

safetyTROLLEY ALLROUND E1
Art.-č. 4431102000

safetyTROLLEY BASIC S2
Art.-č. 4431101700

safetyTROLLEY ALLROUND S2
Art.-č. 4431101900

safetyTROLLEY ALLROUND T3
Art.-č. 4431101800

profiMOP lis
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HYGIENA  objektov
 integral 2GO – prehľad použitia.

Oblasti použitia
sanitary 

2GO

sanitary-

DES 2GO

allround 

2GO

hygienic-

DES 2GO

active  

2GO

floorstar 

2GO

power  

2GO

Umývadlá

Kúpacie vane

Sprchovacie vane 

Sprchovacie oddeľovacie steny 

Armatúry

Zrkadlá

Záchody

Dláždené podlahy/obkladané steny 

Sklenené povrchy

Akrylové sklo/polykarbonát (plexisklo)

Plastové povrchy (napr. resopal)

Drevené zariadenie namazané olejom/voskom

Drevené zariadenie nalakované

Drevené zariadenie surové

Kov (napr. kľučky dverí/lampy)

Kov nalakovaný (napr. ohrevné telesá, parapety okien)

Ušľachtilá oceľ/Niro

PVC/linoleum s povrchovou vrstvou

PVC/linoleum bez povrchovej vrstvy

Epoxidový povlak*

Povlaky z elastomérov (kaučuk, guma): s povrchovou vrstvou

Povlaky z elastomérov (kaučuk, guma): bez povrchovej vrstvy

Prírodný a umelý kameň citlivý na kyseliny  

(mramor, teraco, betónové tvárnice)

Prírodný a umelý kameň odolný voči kyselinám  

(granit, bridlica)

Jemná kameninová povrchová vrstva

Protišmykové bezpečnostné dlaždice (R9-R13)

Drevená/korková povrchová vrstva uzavretá  

(napr. lakované parkety)

Drevená/korková povrchová vrstva natretá olejom/voskom

Drevená/korková povrchová vrstva surová

* Vždy skontrolujte odolnosť na karte výrobných údajov príslušnej povrchovej vrstvy.
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safetyTROLLEY BASIC   

V × Š × D      128 × 55 × 85 cm  Art.-č. 4431101000

Základný modul, kompaktný, malý, obratný a stabilný. Ideálny na čistenie podláh a 
povrchov a na čistenie malých ako aj až v stredne veľkých prevádzkach (kancelárie, 
škôlky, penzióny, pohostinstvá). Je vybavený so separáciou odpadových vriec 90 
l/30 l a prídavným držiakom pre 4 × 1 l systémovú fľašu.

safetyTROLLEY ALLROUND

V × Š × D      110 × 55 × 120 cm  Art.-č. 4431102500

Kompatibilný čistiaci vozík. Môže byť kombinovaný so všetkými prvkami systému 
safetyMOP alebo systému na vlhké ošetrenie podláh. Na čistenie povrchu inventára 
a podlahy stredných a veľkých objektov. Je vybavený držiakom pre odpadové vrecia 
2 x 70 l, držiakom plánu čistenia na vnútornej strane krytu, ako aj funkciou jemné-
ho zatvorenia soft-CLOSE na zatvorenie uzáveru krytu. V rámci voliteľnej výbavy je 
možné doobjednať priestranné a bezpečne uzamykateľné zásuvky s objemom 20 a 
40 litrov (modul SW 20a SW 40): buď 4 x modul SW 20 alebo 2 x modul SW 40 (aj 
ich kombinácia: 2 x modul SW 20 a 1 x modul SW 40). 

safetyTROLLEY TRANSPORT

V × Š × D      92 × 36 × 61 cm  Art.-č. 4431100700

Slúži k preprave a ako držiak safetyBOXov. Môže byť pripevnený v kombinácii s 
modul T3 na safetyTROLLEY ALLROUND. Alebo sa používa samostatne. Prídavná 
upevňovacia svorka pre safetySPRAYER umožňuje použitie pri čistení podláh.

safetyTROLLEY ROOM

V × Š × D      128 × 53 × 157 cm  Art.-č. 4431100800

Ponúka enormný priestor a komfort, preto je optimálny pre etážové čistenie hote-
lových a ubytovacích prevádzok. 4 kvalitné odkladacie plochy garantujú perfektnú 
prepravu bielizne, nápojov a náplní do dávkovačov ako aj čistiacich pomôcok. Trol-
ley je vybavený s jedným 120 l záchytným vrecom pre znečistenú bielizeň, jedným 
4-dielnym systémom separácie odpadu a jedným držiakom pre safetyBOX, v ktorom 
nájde miesto až 20 stieracích návlekov. Praktický prenosný box pre čistiace pomôc-
ky je súčasťou dodávky.

modul S2 

Art.-č. 4431101200

Plastová nádoba k nasadeniu na safetyTROLLEY BASIC a ALLROUND. Do jednej ná-
doby sa zmestí buď 1 safetyBOX alebo 3 safetyBOXy SMALL/hupBOXy.

modul T3 

Art.-č. 4431101400

Set pozostáva z jedného závesného háčiku a podložky k upevneniu safetyTROLLEY 
TRANSPORT na čistiaci vozík safetyTROLLEY ALLROUND.

safetyBOX

blue V × Š × H     27 × 56 × 24 cm Art.-č. 4431201300

red V × Š × H     27 × 56 × 24 cm Art.-č. 4431203700

21 l box k príprave ako aj k bezpečnému a hygienickému skladovaniu až 20 kusov na 
sebe naukladaných safetyMOPov. K tomu patriaci safetyBOX klick-kryt tesne uzatvá-
ra safetyBOX. Tento je možné otáčať a safetyMOPy tak sú rovnomerne nasiaknuté 
čistiacim roztokom.

safetyBOX klik kryt

Art.-č. 4431203200

Hermeticky tesniaci kryt na uzatvorenie safetyBOXu. Za pomoci 8 klik-spojov sa 
môže kryt akusticky skontrolovať, či je kryt na safetyBOX správne nasadený a tým aj 
uzatvorený. Použiteľný v kombinácii len so safetyBOXom.
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safetyMOP PARKETT

40 cm Art.-č. 4431201900

Najlepšie vhodný na všetky drevené, špeciálne zaolejované, navoskované alebo aj 
neošetrované drevené podlahy. Optimálny čistiaci výkon a schopnosť leštiť na ošet-
rovaných povchoch je vďaka hnedých aktívnych pásikov zatkaných v mope. Pevná 
zmes z bavlny a polyesteru, sa môže prať do 60°C a taktiež dezinfikovať. Perte sa-
mostatne a bez použitia aviváže. 

safetyMOP POWER

40 cm Art.-č. 4431201800

Na čistenie kamenných podláh ako je mramor, granit, dlažba. Odstraňuje aj odolné 
znečistenia z mikroporóznych kamenných dlažieb, mimoriadne vhodný je na čistenie 
protišmykových dlažieb. Pri obzvlášť odolnom znečistení alebo silne štruktúrovanom 
povrchu zabezpečuje lišta so štetinami ešte väčšiu efektívnosť v odstraňovaní znečis-
tenia pri porovnaní s bežnými textilnými mopmi. S možnosťou prania a dezinfikovania 
do 60°C. Prať s podobným druhom bielizne a bez použitia zmäkčovacieho prípravku.

safetyMOP

40 cm Art.-č. 4431201100

safetyMOP pozostáva zo 100% vysokohodnotného mikrovlákna, ktoré sa vyznačuje 
vysokou schopnosťou sania. Produkt neobsahuje absolútne žiadnu bavlnu a viskózu, 
a aj vďaka tomu je hygienický a optimálne vhodný na dezinfekciu a čistenie. safety-
MOP je s univerzálnym použitím na všetky hladké povrchy. Na zadnej strane je vyšitý 
farebný kód, čo uľahčuje priradenie návlekov k jednotlivým oblastiam použitia. Výro-
bok sa vyznačuje dlhou životnosťou, ako aj vysokým výkonom pri plošnom čistení. S 
možnosťou prania a dezinfikovania do 60°C.

držiak pre safetyMOP

40 cm Art.-č. 4431202000

Sklopný plastový držiak pre safetyMOP, safetyMOP POWER a safetyMOP PARKETT. 
Použiteľný s alumíniovou rukoväťou. 40 cm široký sklápací držiak je spojený so spo-
nou, ktorá umožňuje absorbovanie a žmýkanie mopu bez dotyku a zbytočného úklonu.

safetySPRAYER

40 cm Art.-č. 4431201200

Dávkovací systém safetySPRAYER pre ergonomické a ekonomické čistenie všet-
kých povrchov. Vhodný pre čistenie vstupných priestorov, schodov, atď. Použiteľný 
v kombinácii špeciálne so systémom safetyMOP. Vďaka nasadeniu 650 ml fľaše sa 
čistiaci roztok do mopu nadávkuje stlačením tlačidla na potrebnom mieste čistenia.

safetyBOX SMALL   + 1 × veko na uzatváranie

blue V × Š × H   20 × 25,5 × 16,5 cm Art.-č. 4431201400

red V × Š × H   20 × 25,5 × 16,5 cm Art.-č. 4431201500

green V × Š × H   20 × 25,5 × 16,5 cm Art.-č. 4431201600

yellow V × Š × H   20 × 25,5 × 16,5 cm Art.-č. 4431201700

V safetyBOX-e SMALL s chrániacim krytom sa všetky utierky safetyWIPES ošetrujú 
čistiacim roztokom a následne sa použijú na čistenie jednotlivých miestností. Farebné  
rozlíšenie umožňuje priradenie k príslušným oblastiam čistenia. V každom boxe
(4 l) je miesto pre 18 utierok safetyWIPES.

modul SW 20 

V × Š × D     17x37,5x46,5 cm Art.-č. 4431102300

Priestranná a uzamykateľná zásuvka s objemom 20 litrov a s možnosťou zasúvania 
do safetyTROLLEY ALLROUND.

modul SW 40 

V × Š × D     35x37,5x46,5 cm Art.-č. 4431102400

Priestranná a uzamykateľná zásuvka s objemom 40 litrov a s možnosťou zasúvania 
do safetyTROLLEY ALLROUND.

safetyLAUNDRY BAG 

V × Š × D     57 × 57 × 93 cm  Art.-č. 4920303000

Vrece na prádlo s objemom 70 l. Je vhodné pre držiak odpadových vriec 2 x 70 l. 
Vďaka zipsu môže byť obsah jednoducho vybratý. Ideálny na použitie so systémom 
i.h.s. 

safetyHANDLE HOLDER 

Art.-č. 4920302200

Robustný držiak rukoväte na pripevnenie k modulu S2 (plastová objímka pre pripev-
nenie na safetyTROLLEY BASIC a ALLROUND). Môže byť namontovaný aj priamo 
na príslušné miesto čistiaceho vozíka, ktoré je na to určené.
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HYGIENA  na podlahy 
mopSYSTÈM.

profiMOP držiak 

45 cm  Art.-č. 4431200100

Sklápací držiak z plastu pre profiMOP ECO a profiMOP MICRO. Použiteľný v kombi-
nácii s alumíniovou rukoväťou.

profiMOP ECO 

45 cm  Art.-č. 4431200200

Mop z bavlny s možnosťou prania v práčke na vlhké a mokré umývanie vode odol-
ných podláh. Pri žmýkaní v profiMOP lise sa návlek nemusí dávať z držiaku dole. S 
možnosťou prania v práčke do 90°C.

profiMOP MICRO 

45 cm  Art.-č. 4431200300

Kvalitný mop z mikrovlákna s uzavretým alebo otvoreným koncom na vlhké a mokré 
umývanie vodotesných podláh. Špeciálne upravené štetiny rozpúšťajú nečistotu, 
mikrovlákna ju zadržiavajú v kapilárach. Možnosť prania v práčke do 60 °C.

uni cleanPAD držiak 

25 cm  Art.-č. 4431203300

Upínací držiak z pevného plastu, má flexibilný otočný kĺb a funkciu zámku. Môže sa 
používať s alumíniová rukoväť a cleanPAD pre čistenie podlahy, a tiež s cleanGLASS 
PAD pre čistenie okien (stranu 82). 

cleanPAD 

25 cm  Art.-č. 4431200500

Čistiaca hubka na drhnutie menej prístupných miest (napr. okraje podláh) v rámci 
základného čistenia.

HYGIENA  na podlahy 
Univerzálne pady (podložky) na 
čistenie.

BULS – PAD 432 mm

biely   Leštenie. Art.-č. 4431300400

červený   Udržiavacie čistenie. Art.-č. 4431300300

zelený  Medzi čistenie. Art.-č. 4431300100

hnedý  Základné čistenie. Art.-č. 4431300200

HYGIENA  na podlahy 
Špeciálne pady (podložky) na 
čistenie.

carpetPRO PAD 

43 cm  Art.-č. 4431400100

Špeciálny pad pre systém carpetPRO, efektívne čistenie Vašich kobercových povrchov. P
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profiMOP lis 

Art.-č. 4431000500

Proti nárazu odolný, valcový lis z umelej hmoty. Šetrí silu a efektívne žmýka predo-
všetkým návleky profiMOP. Je kompatibilný s mopTROLLEY, safetyTROLLEY BASIC 
a ALLROUND.

wetMOP lis 

Art.-č. 4431000200

Obzvlášť ergonomický široký lis z nehrdzavejúcej ocele. Pri žmýkaní sa návlek nemusí 
dávať z držiaku dole. Obzvlášť ergonomický široký lis z nehrdzavejúcej ocele k žmyka-
niu wetMOPu. Je kompatibilný s mopTROLLEY, safetyTROLLEY BASIC a ALLROUND.

wetMOP 

 Art.-č. 4431200700

Mop z bavlny s možnosťou prania v práčke, na mokré umývanie vode odolných 
podláh. Ľahké žmýkanie pomocou wetMOP lisu.

páska do nástavca na voskovanie a napúšťanie podláh 

 Art.-č. 4431203500

Jemný poťah z mikrovlákna môže byť použitý v kombinácii s nástavcom na voskova-
nie a napúšťanie podláh. Je ideálny na rovnomerné nanášanie ochranných vrstiev na 
podlahy bez zanechávania šmúh.

wetMOP držiak 

 Art.-č. 4431200600

Držiak z plastu pre mop na mokré umývanie. Použiteľný s hliníkovou alebo telesko-
pickou rukoväťou.

nástavec na voskovanie a napúšťanie podláh 

 Art.-č. 4431203600

Vhodný držiak pre nanášanie ochrannej vrstvy na podlahu. V kombinácii s páskou do nástav-
ca na voskovanie a napúšťanie podláh zabezpečuje rovnomerné nanášanie ochrannej vrstvy. 

mopTROLLEY 

V × Š × H     66 × 43 × 88 cm  Art.-č. 4431102100

Ideálny malý plastový vozík pre 2-stupňový spôsob stierania. Ergonomicky patentova-
nú vodiacu rukoväť je možné pohodlne ovládať zo všetkých strán. V závislosti od po-
žiadavky je možné ju použiť s wetMOP lisom alebo profiMOP lisom. Vybavený s 2 × 15 
l nádobami pre čistiaci roztok a odpadovú vodu.

microPAD  

25 cm Art.-č. 4431203400

Čistiaca hubka z mikrovlákna so špeciálne upravenými štetinami na rozpustenie ne-
čistôt. Ideálna na čistenie zvislých obkladov. Môže byť použitá s uni cleanPAD držia-
kom alebo cleanGLASS držiakom.

hygiene metla  

40 cm  Art.-č. 4430700100

Metla s mäkkými štetinami určená na zametanie veľkých miestností. Zametá jemné 
nečistoty obzvlášť efektívne.

univerzálna Hygiene metla 

33 cm  Art.-č. 4430700300

Plochá, univerzálna metla s 200 cm dlhou teleskopickou rukoväťou so závitom. Vďaka 
dlhým štetinám optimálna na zametanie rohov a schodov. Bez rukoväte vhodná aj ako 
ručná metla na použitie v kuchyni.

hygiene kefa  

28 cm  Art.-č. 4430700400

Kefa s veľmi pevnými štetinami, šetrí námahu pri práci.

HYGIENA  na podlahy 
Profesionálne kefy.

modul S1 

Art.-č. 4431102200

Praktická nádobka na pomôcky s možnosťou pripevnenia na mopTROLLEY. Ponúka 
miesto pre čistiace prostriedky a návleky na utieranie. 

modul E1 

Art.-č. 4431101300

Jeden set pozostáva z 2 × 15 litrovej nádoby v červenej a modrej farbe a držiacim ra-
mienkom k nasadeniu lisu wetMOPu alebo profiMOPu. Je kompatibilný so safetyTROL-
LEY BASIC a ALLROUND.

HYGIENA  na podlahy 
Systém stierania dosucha.
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profi kefa

23 cm Art.-č. 4430800600

Kefa s tvrdými štetinami, ktorá šetrí námahu pri práci.

profi kefa

40 cm Art.-č. 4430800700

Kefa s veľmi pevnými štetinami na čistenie podláh pomocou drsnej utierky alebo na 
čistenie veľmi veľkých plôch.

profi ručná metla

15 cm Art.-č. 4430800800

Ručná metla so stabilnou plastovou rúčkou so zmesou umelých štetín a konského 
vlasu na odstraňovanie prachu a jemných nečistôt.

profi lopatka na smeti 

V × Š × D      6 × 23 × 39 cm Art.-č. 4430800900

Praktická kovová lopatka na smeti, lakovaná s gumenou prednou časťou.

HYGIENA  na podlahy 
uniMOP systém.

držiak na uniMOP

60 cm Art.-č. 4430900200

80 cm Art.-č. 4430900300

110 cm Art.-č. 4430900400

Držiak na mop z nehrdzavejúcej ocele na uniMOP. So šírkou od 60 do 110 cm. Do 
šírky 80 cm s flexibilným otočným kĺbom (ideálny pre ťažko dostupné miesta). Pou-
žiteľný s hliníkovou alebo teleskopickou rukoväťou.

uniMOP

60 cm Art.-č. 4430900600

80 cm Art.-č. 4430900700

110 cm Art.-č. 4430900800

Mop z bavlny s možnosťou prania v práčke, na suché a mokré čistenie podláh. V 
šírke od 60 do 110 cm. Ako pomocný prostriedok pri suchom čistení odporúčame 
mopSPRAY. Použiteľný v kombinácii s vhodným držiakom na uniMOP. S možnosťou 
prania v práčke do 90°C.

klettMOP držiak

55 cm Art.-č. 4430900900

Držiak mopu so suchým zipsom z robustného plastu a s flexibilným otočným kĺbom 
(ideálny na ťažko dostupných miestach). Vďaka nízkej hmotnosti je vhodný na čiste-
nie schodísk v kombinácii s klettMOP MICRO. Aj v kombinácii s klettMOP hubkou, 
ktorá slúži ako držiak pre voskové utierky. 

klettMOP MICRO

55 cm Art.-č. 4430901600

Mop z mikrovlákna, kotorý sa vyznačuje vysokou schopnosťou sania, a má suchý 
zips na zadnej strane. Na ergonomické mokré umývanie schodov. Sivé aktívne pásy 
podporujú účinnosť čistenia. 

klettMOP hubka

55 cm Art.-č. 4430901500

Penový nástavec pre klettMOP držiak.

vliesová utierka MAGNET    

100 kusov/balenie Art.-č. 4430901000

Mäkké, pevné vliesové utierky s rozmermi 30 x 60 cm. Vlákna magneticky pritiahnu a 
udržia prach a špinu. Ošetrujúce látky v utierka zanechávajú jemný lesk. Sú vynikajú-
ce na suché udržiavacie čistenie.

alumíniová rukoväť

bez závitu 140 cm  Art.-č. 4430901300

Alumíniová rukoväť je použiteľná s nasledovnými produktami: profiMOP držiak, uni 
cleanPAD držiak, wetMOP držiak, držiak pre voskové utierky, uniMOP držiak, držiak 
pre safetyMOP, nástavec na voskovanie a napúšťanie podláh

tele rukoväť 

97-184 cm   Art.-č. 4430901400

Ľahkým pootočením môže byť dĺžka rukoväte nastavená, podľa výšky osoby a účelu 
použitia, od 97 cm až do 184 cm. Môže byť použitá s profiMOP držiakom, uni clea-
nPAD držiakom, wetMOP držiakom, uniMOP držiakom, safetyMOP držiakom, klett-
MOP držiakom a nástavcom na voskovanie a napúšťanie podláh.
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HYGIENA  na podlahy 
Profi kefy na čistenie v domácnosti.

profi metla do vonkajších priestorov

40 cm Art.-č. 4430800100

Veľmi stabilná metla na zametanie vonkajších priestorov s veľmi tvrdými polypropy-
lénovými štetinami. Na odstránenie hrubej špiny nie je nutná veľká námaha. 

profi univerzálna metla

30 cm Art.-č. 4430800200

Univerzálna metla so stredne tvrdými polypropylénovými štetinami. Zvlášť vhodná na 
nerovné povrchy a schody.

profi metla z konského

29 cm Art.-č. 4430800300

40 cm Art.-č. 4430800400

60 cm Art.-č. 4430800500

Kombinácia plastu a čistého konského vlasu umožňuje obzvlášť jednoduché zame-
tanie, pri maximálnej životnosti metly.

lišta 

51,7 cm  Art.-č. 4430700800 

Alumíniová „koľajnička“ s 3 držiakmi. Optimálna pre metly s mäkkými štetinami, príp. 
na zavesenie mokrých nástrojov k vysušeniu. Vrátane upevňovacieho setu pre montáž.

systémová rukoväť 

145 cm  Art.-č. 4430700900

Veľmi stabilná eloxovaná alumíniová tyč. Jednoduché použitie, ergonomická ru-
koväť. Zásuvný systém kombinovaný s uzáverom spoľahlivo a pevne uchytí každú 
metlu.

hygiene kefa na umývanie 

22 cm  Art.-č. 4430700500

Oválna kefa na čistenie veľkých nádob a náradia. S veľkými vyčnievajúcimi štetinami, 
optimálne aj na čistenie rohov.

stierka na podlahu

61,5 cm  Art.-č. 4430700600

Biela stierka s gumovým ohybom do oblasti potravinárstva, ktorá odstraňuje rýchlo 
a efektívne vodu a zvyšky čistiacich prostriedkov a nezanecháva na podlahe žiadne 
šmuhy.
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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

Tajomstvo starostlivo udržiavanej podlahy spočíva v navzájom zosúladených produktoch 
a pomocných prostriedkoch ako aj v správnom a dôkladnom vykonaní jednotlivých pra-
covných postupov. 
Hagleitner ponúka rozsiahlu paletu produktov, ako aj zodpovedajúce školenia k produk-
tom, pre splnenie v čo najvyššej miere všetkých požiadaviek, týkajúcej sa tejto oblasti.

HYGIENA  na podlahy 
Vaše nové optimálne riešenia.

HYGIENA  na podlahy 
Základné čistenie podláh.

HYGIENA  na podlahy 
Ochranné vrstvy.

SKAT

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4430100108

Obsah 10 kg Art.-č. 4430100111

Základný čistiaci prostriedok pre všetky vode odolné, na zásady citlivé podlahy ako 
je linoleum a guma. Bez námahy odstraňuje staré vrstvy ošetrovacích prostriedkov. 
Vhodný tiež ako intenzívny čistiaci prostriedok na povrchy bez ochrannej vrstvy. Prí-
jemný pri používaní, nakoľko nevznikajú žiadne nepríjemné pachy. Na základné čis-
tenie necitlivých, vode odolných podláh (napr. PVC) odporúčame ZACK.

ZACK

Obsah 10 kg Art.-č. 4430100211

Základný čistiaci prostriedok pre všetky vode odolné, na zásady necitlivé podlahy 
(okrem linolea, dreva a gumy). Silný čistiaci prostriedok, ktorý bez námahy a rýchlo 
odstráni aj odolné vrstvy ošetrujúceho prostriedku. Vhodný aj ako intenzívny čistiaci
prostriedok na povrchy bez ochrannej vrstvy. Šetrný v spotrebe. Pred použitím si 
prečítajte informácie na etikete.

stoneCLEAN

Obsah 10 kg Art.-č. 4430100311

Základný čistiaci prostriedok na odstraňovanie špiny a mastnoty. Určený na udr-
žiavacie čistenie podláh, ktoré nie sú citlivé na zásady. Vďaka špeciálnym tenzidom 
zanecháva povrch žiarivo čistý. Nie je vhodné na každodennú údržbu čistenia prírod-
ného kameňa (napr. mramoru).

utilitULTRA

Obsah 10 kg Art.-č. 4430200111

Pevná, trvanlivá ochranná vrstva na všetky vodeodolné podlahové krytiny. Vytvá-
ra lesklý ochranný film, odolný proti poškriabaniu a brániaci zažltnutiu. Univerzálna 
ochranná vrstva s dobrým protišmykovým účinkom a vynikajúcou odolnosťou voči 
stopám po opätkoch, na všetky druhy povrchov s výnimkou neopracovaných dre-
vených podláh, leštených kamenných povrchov, obkladov ako aj jemnej kameniny. 
Použitie ULTRA-HIGH-SPEED metódy (UHS) je možné. Dlhotrvajúci lesk ochrannej 
vrstvy zaisťuje čistenie s floorstar ECO.

tsWACHS

Obsah 10 kg Art.-č. 4430200211

Ochranná vosková vrstva na zapečatenie vodeodolných podlahových krytín. Tvorí elas-
tický, ľahko lesknúci sa ochranný film. S vynikajúcim protišmykovým účinkom. Najlep-
šie sa hodí pre telocvične, gymnastické sály, domovy dôchodcov a sociálnej starost-
livosti. Nie je vhodný na neopracované drevené podlahy, leštené kamenné povrchy, 
obklady a jemnú kameninu. Pre zaistenie protišmykového účinku doporučujeme wp3.

HYGIENA  na podlahy 
Udržiavacie čistenie.

wp3

Obsah 10 kg Art.-č. 4430300111

Starostlivosť s protišmykovým účinkom pre všetky druhy vodeodolných podláh. Čis-
tí, dodáva lesk a ošetruje podlahu. Zvlášť vhodný na vrstvené podlahy a povrchové 
vrstvy, ktoré vyžadujú protišmykovú úpravu, ako napr. v telocvičniach, domovoch 
dôchodcov, domovoch sociálnej starostlivosti. Zanecháva príjemnú vôňu.

hartex2000

Obsah 10 kg Art.-č. 4430200311

Extrémne pevná, trvanlivá ochranná vrstva na všetky vode odolné podlahové krytiny. 
Vytvára vysokolesklý ochranný film. Použitie ULTRA-HIGH-SPEED metódy (UHS) je 
možné. Na zachovanie dlhotrvajúceho lesku ochrannej vrstvy doporučujeme pro-
striedok na udržiavacie čistenie floorstar ECO.

BASIS

Obsah 10 kg Art.-č. 4430200511

Prípravok na vyplnenie pórov savých podláh ako linoleum, kamenné povrchy a betó-
nové podlahy. Nie je vhodný na leštené, glazované povrchy a jemný kameň.

SIVEX

Obsah 10 kg Art.-č. 4430200611

Tekutá ochranná vrstva na „zapečatenie“ podláh z prírodných materiálov ako je mramor 
a drevené, kamenné a cotto podlahy. Tvorí hodvábne matno-lesklý ošetrujúci film, ktorý 
je ručne alebo prístrojom ľahko leštiteľný. Na udržiavacie čistenie odporúčame floorstar 
ECO alebo wp3.

asphaltGLANZ

Obsah 10 kg Art.-č. 4430200411

Prostriedok s ochrannou vrstvou na oživenie farby k zapečateniu vodeodolných, čier-
nych podlahových krytín. Odolný voči škrabancom, preto je ideálny pre extrémne na-
máhané plochy, ako sú kolkárne, výstaviská atď. Pôsobí protišmykovo a je vhodný pre 
ULTRA-HIGH-SPEED metódy (UHS). Dlhotrvajúci lesk povlaku zaisťuje priebežné
čistenie s floorstar ECO.

floorstar ECO

Obsah 10 kg Art.-č. 4420100411

Protišmykové ošetrovanie utieraním na čistenie a ošetrovanie podláh odolných voči 
vode (linoleum, PVC, kaučuk, cotto, atď.). Ochranná vrstva sa pri každom použití 
prostriedku reparuje a tým zostáva dlhšie zachovaná. Čistiaci prostriedok preniká 
hlboko do pórov podláh neošetrených ochrannou vrstvou, čistenie takýchto podláh 
je potom oveľa ľahšie. Nevytvára vrstvy, keďže obsahuje len látky rozpustné vo vode. 
Vonia príjemne po levanduli a čerstvých bylinkách.
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schmierSEIFE

Obsah 10 kg Art.-č. 4430300311

Tekutý čistiaci prostriedok na báze mydla. Nezaťažuje životné prostredie, nakoľko je 
vyrobený na čisto rastlinnej báze. Na ručné čistenie povrchov neošetrených ochran-
nou vrstvou ako sú olejované drevené podlahy, kamenné podlahy, atď.
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10L

50-100ml

10L

25-100ml

10L

25-100ml

10L+1L

* Pri odbere 6 × 1 kg – 6x striekacia pištol zdarma!

HYGIENA  na podlahy 
Špeciálne čistiace prostriedky.

carpetPRO

Obsah 10 kg Art.-č. 4430400311

Koncentrovaný preparát na čistenie kobercov bez obsahu tenzidov a enzýmov. Vhodný 
pre všetky stálo farebné koberce. Koncentrát sa riedi v pomere 1:10 a na povrch sa na-
náša prostredníctvom tlakovej flaše alebo prístroja na šetrné rozprašovanie na koberec 
(bez zbytočného premočenia) a vyčistí sa jednokotúčovým prístrojom a padom na čis-
tenie kobercov carpetPRO PAD. Vynikajúco sa hodí na použitie postrekovej extrakcie. 

HYGIENA  na podlahy 
Strojové čistenie.

hacoGLANZ

Obsah 10 kg Art.-č. 4430500111

Silný čistiaci prostriedok zanechávajúci lesk na všetky vode odolné podlahy a povrchy. 
Veľmi dobre rozpúšťa nečistoty, je ideálny na silne znečistené podlahy (priemyselná 
oblasť, závodné kuchyne). Najlepšie sa hodí na lesklé, leštené podlahy a podlahy ošet-
rené ochrannou vrstvou. Zanecháva intenzívny lesk bez šmúh a čistí hlboko do pórov.

hacoAUTOMAT

Obsah 10 kg Art.-č. 4430500211

Tekutý, silný čistiaci prostriedok na strojové čistenie všetkých vode odolných po-
vrchov, neošetrených ochrannou vrstvou. Čistí hlboko do pórov. Nepení, preto je 
vhodný aj na vysokotlakové čistenie (ložné plochy na nákladných automobiloch, 
dielne, sklady, priemyselné podlahy). Na ručné čistenie odporúčame hacoGLANZ.

hacoALCOHOL

Obsah 10 kg Art.-č. 4430500311

Odporúčaný na čistenie všetkých povrchov vode odolných, ošetrených a neošetre-
ných ochrannou vrstvou. Ľahko odstraňuje mastné nečistoty a rýchlo schne. Zanechá-
va lesklý efekt, nezanecháva šmuhy a čistí hlboko do pórov, zaručuje dokonalú čistotu.

HYGIENA  na podlahy 
Prehľad použitia – udržiavacie čistenie.

* napríklad mramor, terrazzo, mramor agglo, betónová podlaha ** napríklad granit, bridlica, kremenec, Terra Cotta *** Platí len pre podlahy bez ochranných vrstiev

mopSPRAY

Obsah 6 × 0,8 kg Art.-č. 4430600208

Čistiaci prostriedok vo forme spreju na všetky druhy podláh. Viaže prach a tým uľah-
čuje proces suchého čistenia s uniMOP systémom. Šetrný v spotrebe. Zanecháva 
čistý povrch bez prachu. Na rovnomerné a ergonomické nanesenie produktu na 
návlek mopu doporučujeme s použitím tlakovej fľaše na rozprašovanie.

HYGIENA  na podlahy 
Prehľad použitia – základné čistenie a nanášanie ochranných vrstiev.

vhodný 

Základné čistenie podláh Ochranné vrstvy

SKAT

(zásaditý)
ZACK

(zásaditý)

stone

CLEAN

(zásaditý)
BASIS

(zásaditý)
SIVEX

(neutral)

asphalt- 

GLANZ

(zásaditý)

ts

WACHS

(zásaditý)

utilit

ULTRA

(zásaditý)

hartex

2000

(zásaditý)

PVC

Linoleum

Guma

Prírodný a umelý kameň

(citlivý na kyseliny)* Nepoužívať 

sanitárne čistiace prostriedky!

Prírodný a umelý kameň
(odolný voči kyselinám)**

Jemný kameň a

keramická dlažba

Nenanášať ochranné vrstvy!

Lakované drevo

Vynechať základné čistenie!

Asfalt

Udržiavacie čistenie

haco

AUTOMAT

(zásaditý)

haco

GLANZ

(neutral)

haco

ALCOHOL

(neutral)
wp3

(zásaditý)

schmier

SEIFE

(zásaditý)

floorstar 

ECO

(neutral)

PVC

Linoleum

Guma

Prírodný a umelý kameň

(citlivý na kyseliny)* Nepoužívať 

sanitárne čistiace prostriedky!

Prírodný a umelý kameň
(odolný voči kyselinám)**

Jemný kameň a

keramická dlažba

Nenanášať ochranné vrstvy!

Lakované drevo

Vynechať základné čistenie!

Asfalt

Neopracované alebo  

naolejované drevo / korok.
Čistenie pri miernej vlhkosti.

carpetSPRAY

Obsah 6 × 1 kg* Art.-č. 4430400208

Spray na škvrny bez obsahu tenzidov odstraňuje všetky znečistenia z kobercov a 
čalúneného nábytku. Schne ihneď po aplikácii. Odstraňovanie škvŕn: carpetSPRAY 
nastriekať na škvrnu, zľahka odsať utierkou z mikrovlákna. Veľkoplošné použitie: car-
petSPRAY rovnomerne nastriekať na povrch a vyčistiť jednokotúčovým prístrojom a 
padom na čistenie kobercov carpetPRO PAD.

HYGIENA  na podlahy 
Čistenie kobercov.
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10L

350ml

100%100%

10L

100ml

100%100%

1:5

10L

80-100
ml

100%100%

10L

80ml

100%100%

Čistota v sanitárnej oblasti je vizitkou každej prevádzky – a to denne a na novo. Pale-
ta produktov zahŕňa optimálne zladený sortiment čistiacich prípravkov, prostriedkov 
obohatených o vôňu, sanitárnych vonných olejov ako aj špeciálnych produktov. Vďaka 
tomu môžete aj Vy úspešne čeliť požiadavkám na žiarivo čisté sanitárne priestory.

sanitárna  HYGIENA 
Tekuté čistiace produkty.

easySPRAY

Obsah 6 × 1 kg* Art.-č. 4440100108

Obsah 10 kg Art.-č. 4440100111

Tekutý čistiaci prostriedok pre kúpeľne a sprchy. Aj na ťažko dostupných miestach 
ľahko odstraňuje vápnité usadeniny, nečistoty a zvyšky mydla. Šíri sviežu vôňu mora 
a zanecháva žiarivý lesk bez drhnutia. Dôkladne čistí všetky povrchy ako armatúry, 
obklady, sprchovacie kúty a vane.

perlGLANZ

Obsah 6 × 1 kg** Art.-č. 4440100208

Obsah 10 kg Art.-č. 4440100211

Tekutý sanitárny čistiaci prostriedok na každodenné udržiavanie čistoty. Ľahko odstra-
ňuje znečistenie, vápenité a iné usadeniny. S jedinečným perleťovým efektom. Povrch 
zanecháva bez kvapiek, nie je potrebné utierať do sucha.
Na základné čistenie odolných usadenín (napr. močový kameň) odporúčame URO-
PHEN. Sanitárny čistiaci prostriedok používajte bezpečne.

UROPHEN

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4440100308

Obsah 10 kg Art.-č. 4440100311

Tekutý, silný, sanitárny čistiaci prostriedok. Na základné čistenie WC, pisoárov a sa-
nitárnych priestorov. Bez námahy odstraňuje silné znečistenia a usadeniny (vápnité 
usadeniny, močový kameň, hrdzu). Dlhodobo zamedzuje vzniku nepríjemných pachov. 
Zanecháva klasicko-elegantnú kvetinovú vôňu. Na denné udržiavacie čistenie odporú-
čame perlGLANZ alebo hagodorPURE/FLIEDER. Nepoužívať na armatúry. Sanitárny 
čistiaci prostriedok používajte bezpečne.

K FORTE

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4440100408

Obsah 10 kg Art.-č. 4440100411

Silný, tekutý čistiaci koncentrát. Na základné čistenie WC, pisoárov, stavebných 
prístrojov, obkladov. Rozpúšťa odolné silné zvyšky vápnitých a močových usade-
nín, hrdzu a stavebné usadeniny ako zvyšky cementu, betónu a malty pri prvotnom 
čistení priestorov po ukončení výstavby. Uvoľňuje a odstraňuje vrstvy kysličníka z 
medi a mosadze. Sanitárny čistiaci prostriedok používajte bezpečne. Pred použitím 
si prečítajte informácie na etikete.

*  Pri odbere 6 × 1 kg – 6x penová pištol zdarma!

**  Pri odbere 6 × 1 kg – penová pištol zdarma!

hagodorFLIEDER

Obsah 6 × 1 kg* Art.-č. 4440100608

Obsah 10 kg Art.-č. 4440100611

Tekutý, silný čistiaci prostriedok obohatený o vôňu pre univerzálnu a sanitárnu sta-
rostlivosť. Odstraňuje ľahko znečistenie (okrem rias, vápnika, a močového kameňa) i 
v spoločných sanitárnych a a v priestoroch náchylných na vlhkosť vrátane mramora. 
Vhodný na čistenie šatní, hotelových izieb, lekárskych zariadení, atď. Dlhodobo za-
medzuje vzniku nepríjemných pachov. Na odstraňovanie silných znečistení ako sú 
vápenité a močové usadeniny odporúčame UROPHEN.

toilettenÖL CLASSIC

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4440100708

Svieži vonný olej pre sanitárnu oblasť. Zabraňuje preniknutiu silného zápachu a sám 
ho prekryje. Zloženie zo senných kvetov uvoľňuje príjemnú vôňu, čím miestnosť na-
dobúda príjemnú atmosféru. toilettenÖL CLASSIC používať nezriedený v oblasti toa-
liet (WC kefa, WC misa). Ako alternatívu odporúčame toilettenÖL FRESH so sviežou 
vôňou mora. Z dôvodu zachovania kvality skladovať pri izbovej teplote.

toilettenÖL FRESH

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4440100808

Intenzívny vonný olej určený pre toalety. Zabraňuje vzniku nepríjemných zápachov 
a prekrýva silné pachy. Šíri sviežu vôňu mora a zabezpečuje udržiavanú klímu v 
priestore.

X PRESS

Obsah 6 × 1,3 kg Art.-č. 4440101208

Tekutý, samo-aktívny čistiaci prostriedok na odtokové potrubia. Odstraňuje rýchlo a 
účinne silné upchatia a usadeniny z vlasov, mydla, mastnoty, zvyškov jedál a zeleni-
ny. Trvalo odstraňuje baktérie a nepríjemné pachy bez poškodenia odtokového po-
trubia. Pri aplikácii nevznikajú žiadne nebezpečné výpary. Pred použitím si prečítajte  
informácie na etikete.

CLOSOL

Obsah 6 × 1,3 kg Art.-č. 4440200322

Silný, práškový sanitárny čistiaci prostriedok. Samočinne odstraňuje aj
najmasívnejšie usadeniny (vodný a močový kameň), predovšetkým vo WC misách. 
Dlhodobo zamedzuje vzniku nepríjemných pachov. Zanecháva príjemnú jedľovú 
vôňu. Na odstraňovanie nečistôt, príp. na čistenie ostatných sanitárnych priestorov 
odporúčame hagodorPURE/FLIEDER.

blueMARINES

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4440200433

Pomaly a bezozvyšku sa rozpúšťajúce lisované tablety do pisoárov. Pomocou mikro-
organizmov eliminujú a zabraňujú vzniku nepríjemného zápachu tak v pisoári, ako aj v 
potrubí. Pôsobia proti vzniku vodného kameňa a až do úplného rozpustenia vytvárajú 
príjemnú decentnú čerstvú vôňu.

*  Pri odbere 6 × 1 kg – penová pištol zdarma!

sanitárna  HYGIENA 
Sanitárna oblasť – denná výzva.

sanitárna  HYGIENA 
Tuhé čistiace produkty.

hagodorPURE

Obsah 6 × 1 kg* Art.-č. 4440101408

Obsah 10 kg Art.-č. 4440101411

Tekutý, silný čistiaci prostriedok obohatený o vôňu. Odstraňuje ľahko znečistenie 
(okrem rias, vápnika, a močového kameňa) i v spoločných sanitárnych a v priestoroch 
náchylných na vlhkosť, vrátane mramora. Mimoriadne obľúbený na čistenie v šatniach, 
saunách, bazénoch, atď. Dlhodobo zamedzuje vzniku nepríjemných pachov. Na odstra-
ňovanie silných znečistení ako sú vápenité a močové usadeniny odporúčame UROPHEN.

sanitary ECO

Obsah 6 × 1 kg** Art.-č. 4420100108

Obsah 10 kg Art.-č. 4420100111

Tekutý, univerzálny čistiaci prostriedok pre sanitárnu oblasť. Na čistenie WC, piso-
árov, dlaždíc, obkladačiek, armatúr, sprchovacích kútov a vaní. Aj na ťažko dostup-
ných miestach ľahko odstráni vápnité usadeniny, nečistoty a zvyšky mydla. Nepou-
žívať na mramor!
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10L

1-3

10L

10-140ml

10L

25-100ml

10L

30-60ml

10L

10-50ml

Pre rozmanitosť profesionálneho čistenia má HAGLEITNER po ruke rozsiahlu paletu 
čistiacich a špeciálnych produktov. Zodpovedajúce pomocné prostriedky ako aj vhod-
né príslušenstvo dopĺňajú tento program a garantujú čistotu vo všetkých oblastiach.

univerzálna  HYGIENA 
Pre každý prípad.

univerzálna  HYGIENA 
Univerzálne čistiace produkty.

FOX

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4450100108

Obsah 10 kg Art.-č. 4450100111

Obsah 25 kg Art.-č. 4450100113

Tekutý univerzálny čistiaci prostriedok. Prostriedok so silným účinkom proti  
mastnotám a nečistote. Vytvára bohatú penu a preto sa vynikajúco hodí na ručné 
umývanie riadu a skla. Je vhodný aj na čistenie všetkých vode odolných povrchov 
(podlahy, obklady, okná a pod.). Šíri príjemnú citrónovú vôňu.Pri citlivej pokožke a 
zvýšených hygienických nárokoch (HACCP) odporúčame fox 3in1.

orangePOWER

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4450100708

Obsah 10 kg Art.-č. 4450100311

Tekutý, koncentrovaný silný čistiaci prostriedok. Určený na ručné čistenie všetkých 
vode odolných povrchov (podlahy, obklady, okná, atď.). Je šetrný voči materiálu a 
preto je vhodný aj na citlivé povrchy (hliník). Nezanecháva šmuhy a vytvára hĺbko-
vý lesklý efekt. Obsahuje prírodné pomarančové oleje, ktoré zanechávajú príjemnú 
sviežu ovocnú vôňu.

* Pri odbere 6 × 1 kg – 6x striekacia pištol zdarma!
** Pri odbere 6 × 1 kg – penová pištol zdarma!

univerzálna  HYGIENA 
Špeciálne čistiace produkty.

metallGLANZ

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4450200108

Tekutý prostriedok na čistenie a starostlivosť o kovy. Jemné leštiace telieska vyčistia 
vysokohodnotné kovové povrchy (chróm, mosadz, bronz, nikel, meď) bez poškria-
bania. Povrchy získavajú vzhľad žiariaci novotou. Kov je chránený pred opakovaným 
znečistením vďaka špeciálnemu ochrannému filmu.

eisFRESSER

Obsah 22 kg Art.-č. 4450200231

Granulát vo forme guličiek. Bez námahy odstraňuje ľad z ciest, chodníkov, príjazdov, 
parkovísk, pristávacích plôch pre vrtuľníky (nemocnice) a schodov. Rozpúšťa ľad až 
8-krát rýchlejšie ako posypová soľ a je podstatne ekologickejší. Zabraňuje opätov-
nému zľadovateniu plochy až do -30°C.

möbelPOLITUR

Obsah 6 × 0,8 kg Art.-č. 4450200308

Vysokohodnotný ošetrujúci olej. möbelPOLITUR regeneruje štruktúru dreva. Drevo tak 
získa dlhotrvajúci hodvábne matný lesk. möbelPOLITUR zabraňuje rýchlemu opätovné-
mu znečisteniu a zanecháva príjemnú vôňu. 

deoFRESH

Obsah 6 × 1 kg* Art.-č. 4450200408

Rýchlo pôsobiaci spray, pripravený na použitie, ktorý neutralizuje pachy. Spoľahlivo 
a trvalo odstraňuje nežiadúce pachy (kuchynský, cigaretový pach, pot, pach z od-
padu, atď.) z ovzdušia a z textílií (závesy, pohovky, koberce, autopoťahy, šatstvo). 
deoFRESH šíri decentnú, kvetinovú, sviežu vôňu.

sunFRESH

Obsah 6 × 0,5 kg Art.-č. 4450200507

Osviežovač vzduchu pripravený na použitie. Zanecháva čerstvú kvetinovú vôňu v 
miestnosti. Dlhodobo prekrýva pach po cigaretách a jedle. Na odstraňovanie neprí-
jemných pachov z textílií odporúčame deoFRESH odstraňovač zápachov.

glasEFFEKT

Obsah 6 × 1 kg** Art.-č. 4450200708

Obsah 10 kg Art.-č. 4450200711

Tekutý čistiaci prostriedok na sklo. Pomocou chloridu amónneho odstraňuje mast-
né a olejové znečistenia z okien, zrkadiel a všetkých sklenených povrchov. Vytvára 
bohatú penu, ktorá drží na sklenenom povrchu a preto sa obzvlášť dobre hodí na 
čistenie vertikálnych sklenených povrchov. Úsporný v spotrebe.

allzweckPASTA

Obsah 10 kg Art.-č. 4450100527

Univerzálny čistiaci prostriedok vo forme pasty. Krémová, perleťovo-biela konzis-
tencia. Na ručné čistenie všetkých nevrstvených povrchov (podlahy, obklady, dvere, 
nábytok, atď.). Vhodná aj na namáčanie špinavých košeľových golierov. Zanecháva 
sviežu citrónovú vôňu.

allround ECO

Obsah 10 kg Art.-č. 4420100511

Silný, tekutý, koncentrovaný čistiaci prostriedok. Na čistenie všetkých vode odolných 
povrchov ako podlahy, dlaždice, obkladačky, okná a pod. Je málo penivý a veľmi 
dobre rozpúšťa nečistoty. Je šetrný k materiálu a vďaka tomu je vhodný aj na čistenie 
citlivých povrchov ako napr. hliníkové povrchy v kuchyniach. allround ECO pôsobí 
odmasťujúco, preto by sa malo pri vlhkom čistení naolejovaných drevených podla-
hách dbať na to, aby bolo zabezpečené pravidelné naolejovanie týchto povrchov.

glass ECO

Obsah 6 × 1 kg** Art.-č. 4420100608

Tekutý čistiaci prostriedok na pohodlné čistenie všetkých hladkých plôch, ako naprí-
klad okien, skla, zrkadiel, obkladačiek, osvetlenia. Odstraňuje odtlačky prstov, ako aj 
mastné a olejové znečistenia a stará sa o lesk bez šmúh. glass ECO sa prirodzeným 
spôsobom stará o žiariacu čistotu. Hospodárny pri použití.
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essigREINIGER

Obsah 6 × 1 kg** Art.-č. 4450100608

Obsah 10 kg Art.-č. 4450100611

Univerzálny tekutý čistiaci prostriedok vhodný na denné čistenie všetkých povrchov 
odolných proti kyselinám ako obklady, sprchovacie kúty, drezy, odtoky, atď. Pomocou 
prírodného octu bezproblémovo odstraňuje usadeniny v sanitárnych a kuchynských 
priestoroch. Čistí ekologickým spôsobom a trvalo odstraňuje nepríjemné pachy. So 
sviežou vôňou jabloňových kvetov.

fox ECO

Obsah 6 × 1 kg Art.-č. 4450100808

Obsah 10 kg Art.-č. 4450100811

Univerzálny, dobre penivý, intenzívny čistiaci prostriedok gél, na odstránenie tukov 
a nečistôt, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Vhodný na čistenie všetkých vode 
odolných povrchov (pracovné plochy, podlahy, okná, inventár), ako aj na ručné um-
ývanie riadu a pohárov. Okrem toho je fox ECO dermatologicky testovaný. Jeho 
zloženie dokázateľne šetrí pokožku – vďaka jemným surovinám a neutrálnej hodnote 
pH. Vonia po príjemnej zmesi limetiek a bylín.



9392

viacúčelová utierka 30 kusov/balenie

modré V × Š     38 × 38 cm Art.-č. 4450302200

červené V × Š     38 × 38 cm Art.-č. 4450302300

zelené V × Š     38 × 38 cm Art.-č. 4450302400

žlté V × Š     38 × 38 cm Art.-č. 4450302500

Extra silne savé, mäkké vliesové utierky z viskózy nezanechávajúce vlákna na stieranie 
a umývanie hladkých povrchov. Tieto viacúčelové utierky vás presvedčia svojou pev-
nosťou a savosťou a je možné ich prať v práčke do 90°C.

hubkové utierky v kotúči

rúžové na obežný meter Art.-č. 4450400100

modré na obežný meter Art.-č. 4450400200

Savá, utierka s možnosťou prania. Modrá alebo ružová farba. Ideálna pre ručné umý-
vanie riadu a na utieranie všetkých povrchov. Šírka 126 cm.

oceľová drôtenka 9 kusov

Art.-č. 4450400700

Okrúhla pomôcka na ručné čistenie. Nehrdzavejúca. Ľahko odstraňuje odolné nečis-
toty a pripáleniny, bez poškriabania povrchu. 40 g.

power hubka 10 kusov

V × Š × H     14 × 5,9 × 2,9 cm Art.-č. 4450400900

Hubka z melamínovej živice na odstraňovanie nečistôt a fľakov, ktorá z melamínovej 
živice, ktorá funguje ako „guma“ a dá sa využiť takmer pri každej príležitosti. Vhodná pre 
všetky tvrdé povrchy. Ľahko odstraňuje nečistoty aj bez čistiaceho prostriedku. Jedno-
ducho navlhčiť s vodou, z ľahka trieť a fľak resp. nečistotu jednoducho „vygumovať“. 
Nepoužívať na lakované povrchy!

Špeciálne produkty.

kuchynské utierky wischPERFEKT H3 

18 roliek/balenie Art.-č. 4450502000

Vysoko savá, biela kuchynská utierka v 3-vrstvovej kvalite, mimoriadne odolnej voči 
pretrhnutiu za mokra. 100% bielená buničina bez obsahu chlóru. 190 listov/roliek. 

mriežka na odkvapkávanie

na bežný meter Art.-č. 4450500200

Mriežka na odkvapkávanie, umývateľná, z polyetylénu, pod poháre a riad. Šírka 75 cm.

gumové rukavice 12 párov

S/M Art.-č. 4450500300

L/XL Art.-č. 4450502200

Predovšetkým pevná latexová rukavica na viacero použití s vnútorným velúrovým 
povlakom. Dobrý pocit pri uchopení predmetov.

hubkové utierky ECO 10 kusov

V × Š      18 × 20 cm Art.-č. 4450401000

Suché, bez zanechávania vlákien, silne savé hubkové utierky. S možnosťou prania do 
95°C. V suchom stave sa nelámu a vyznačujú sa svojou dlhou životnosťou. Až 100% 
biologicky rozložiteľné. K obdržaniu v rôznych farbách, tým sú použiteľné v rôznych 
čistiacich oblastiach. Ideálne pre ručné umývanie riadu a k stieraniu všetkých hlad-
kých povrchov.

hubka k umývaniu toal. červená 10 kusov

V × Š × H     14 × 11 × 3,2 cm Art.-č. 4450401400

Červené čistiace hubky, ktoré pri čistení nepoškodia citlivé povrchy, a sú vhodné 
výlučne na čistenie toalety. Vďaka vyobrazenému piktogramu je oblasť použitia do-
datočne graficky znázornená. S možnosťou prania v práčke do 60°C.

hubka na umývanie riadu zelená 10 kusov

V × Š × H     14,5 × 8 × 4,5 cm Art.-č. 4450401300

Zelená hubková utierka s piktogramom pre použitie v kuchyni. Vliesová strana škria-
be a preto sa nesmie používať na citlivé povrchy. S možnosťou prania v práčke do 
60°C.

sanitárna hubka žltá 10 kusov

V × Š × H     14,5 × 7 × 4,5 cm Art.-č. 4450401200

Žlté čistiace hubky, ktoré pri čistení nepoškodia citlivé povrchy, a sú vhodné výlučne 
na čistenie sanitárnych priestorov. Vďaka vyobrazenému piktogramu je oblasť použi-
tia dodatočne graficky znázornená. S možnosťou prania v práčke do 60°C.

univerzálna hubka modrá 10 kusov

V × Š × H     14,5 × 7 × 4,5 cm Art.-č. 4450401100

Modré čistiace hubky, ktoré pri čistení nepoškodia citlivé povrchy, a sú vhodné na 
univerzálne čistenie v oblasti hotelierstva. Vďaka vyobrazenému piktogramu je ob-
lasť použitia dodatočne graficky znázornená. S možnosťou prania v práčke do 60°C.

univerzálna HYGIE NA 
Utierky.

drsná utierka 10 kusov

V × Š     60 × 80 cm Art.-č. 4450300100

Pre efektívne čistenie pevných podlahových povrchov ako napr.: dlažba, kameň a be-
tónové podlahy. Vynikajúci čistiaci výkon vďaka silne štrukturovanému povrchu drsnej 
utierky. S možnosťou prania pri 60°C. 80% bavlna.

safetyWIPES 4 kusy

modré V × Š    40 × 40 cm Art.-č. 4450300800

červené V × Š    40 × 40 cm Art.-č. 4450300900

žlté V × Š    40 × 40 cm Art.-č. 4450301000

zelené V × Š    40 × 40 cm Art.-č. 4450301100

Univerzálne použiteľná utierka z mikrovlákna s možnosťou prania, nezanechávajúca 
vlákna. V 4 farbách, ideálne na rozlíšenie pre rôzne druhy čistenia. S možnosťou 
prania až do 95°C.

microWIPES R 8 kusov

modré V × Š    40 × 40 cm Art.-č. 4450303000

červené V × Š    40 × 40 cm Art.-č. 4450302700

žlté V × Š    40 × 40 cm Art.-č. 4450302900

zelené V × Š    40 × 40 cm Art.-č. 4450302800

Univerzálne použiteľná utierka z mikrovlákna, nezanechávajúca vlákna, produkt sa vy-
značuje dobrou absorpciou vody a dobrým mechanickým čistením povrchov. Je ideálny 
na odstránenie hrubej špiny v rámci čistenia. Môže sa prať pri maximálnej teplote 60 °C.

utierka na okná VITAL 5 kusov

V × Š     40 × 40 cm Art.-č. 4450300400

Utierka na čistenie okien z mikrovlákna. Pre všetky hladké povrchy ako sklá, zrkadlá, okná. Extrém-
ne silne savá schopnosť vďaka pevným hustým vláknam a technike tkania utierky. Obzvlášť jemná 
a šikovná do ruky, čistí bez šmúh a zanechávania chĺpkov. S možnosťou prania v práčke do 60 °C.

utierka na riad 3 kusy

V × Š     50 × 70 cm Art.-č. 4450300300

Utierka na riad zo savej zmesi textilu (50% bavlna, 50% ľan). S možnosťou prania, 
nepúšťa vlákna, s dlhou životnosťou. S možnosťou prania v práčke do 90°C.

jemná utierka 5 kusov

V × Š     50 × 80 cm Art.-č. 4450300200

Univerzálna utierka na čistenie z 90% bavlny/viskózy. Ideálna na univerzálne čistenie 
hladkých podláh a vode odolných povrchov. S možnosťou prania v práčke do 40°C.

Hubky & pomôcky na čistenie
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cleanGLASS PAD 5 kusov

Š × H        32,5 × 11 cm Art.-č. 4450601000

Špeciálny pad z mikrofázy pre čistenie hladkých, lesknúcich sa povrchov, ako je sklo, 
nerez, dlažba a lakované plochy. Veľmi vysoká savosť. Použiteľné len v kombinácii s 
držiakom cleanGLASS. S možnosťou prania v práčke do 60°C.

univerzálna  HYGIENA 
Dávkovacie pomôcky & príslušenstvo.

univerzálna  HYGIENA 
Čistenie okien.

teleskopická tyč

240 cm Art.-č. 4450600100

Teleskopická tyč z hliníka s možnosťou vysunutia až do dĺžky 240 cm. Zabudovaný 
klik-systém sa postará o bezpečné uchytenie stierky na okná, stierky na okná kombi 
a prachovky.

stierka na okná kombi

35 cm Art.-č. 4450602000

Čistenie a stieranie v jedinom kroku. Stlačením tlačidla môžete používať návlek a 
stierku oddelene alebo v kombinácii, ktorá šetrí čas. Môže byť používaná s telesko-
pickou tyčou a návlekom na stierku MICRO.

široké vedro

V × Š × H       27 × 56 × 24 cm Art.-č. 4450600700

Plastové vedro s dlhou životnosťou a škálovým znázornením s celkovým objemom 
21 l.

návlek na stierku MICRO

35 cm Art.-č. 4450601200

Poťah z mikrovlákna na čistenie okien s vynikajúcou absorpciou vody a vysokou účin-
nosťou pri odstraňovaní nečistôt. Použiteľné so stierkou na okná kombi.  Všitý vlie-
sový materiál pomáha odstrániť odolnú špinu zo skla. Môže sa prať pri maximálnej 
teplote 60 °C.

stierka na okná gumová

35 cm Art.-č. 4450600300

Náhradné gumové pásy pre stierku na okná a stierku na okná kombi.

stierka na okná

35 cm Art.-č. 4450601700

Stierka na okná pre čistenie sklenených povrchov bez šmúh. Vyrobený z robustnej 
ocele s mäkkou gumenou rukoväťou pre ergonomické vykonávanie prác. Tyč je po-
suvná.

držiak cleanGLASS

Š × H        26 × 7,5 cm Art.-č. 4450601100

Držiak k ľahkému uchyteniu čistiacich utierok na sklo cleanGLASS PAD pomocou 
obojstrannej upínacej pásky. Ergonomická rukoväť umožňuje perfektný prenos sily 
na čistenú plochu.

easy2MIX 

V × Š × H       42,2 × 27,7 × 10,5 cm Art.-č. 4450702300

Umývacie a dezinfekčné zariadenie na 1 alebo 2 produkty. Tieto sa v želanom kon-
centráte na použitie zriedia s vodou, a na plochy ktoré chceme čistiť, sa nanesú 
pomocou striekacej dýzy a následne po očistení opláchnu s čistou vodou. Prietok 
vody je 13 l/minúta, je potrebný tlak vody max. 3 bar s prítokom vody. V balení je 
priložená striekacia dýza a hadica s dĺžkou 20 metrov.

držiak na kanister 

V × Š × H       20 × 24,5 × 22 cm Art.-č. 4450702400

Držiak s upevnením na stenu pre 10 litrový kanister.

stojan informujúci na nebezpečenstvo šmyku

V × Š × H       57 × 22,7 × 50 cm Art.-č. 4450701600

Stojan riziko pošmyknutia varuje pred klzkými podlahami.

ochranné okuliare 

Art.-č. 4450701500

Ochranné okuliare je potrebné používať podľa smernice 89/686/EEC na ochranu očí  
v znení zákona EN166:2001.
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vrecia na odpad XL 150 l

15 × 10 kusov à 150 l Art.-č. 4120305700

90 × 110 cm, čierne.

univerzálna etiketa 

17 × 12,5 cm Art.-č. 4450702000

Inovatívna, s fóliou dvojmo potiahnutá etiketa na označenie a prípadný návod na po-
užitie už z hotových prostriedkov z väčších balení. Rukou napísaný popis je chránený 
pred možným zmazaním alebo zotretím priehľadnou fóliou. Užívateľ je tak ihneď 
informovaný aká náplň sa nachádza vo fľaši.

LABEL hygienicDES CAPS  

26 × 12,5 cm                                                                                Art.-č. 4450703100

Etikety s piktogramami a farebnou logikou za účelom správneho označenia aplikač-
ného roztoku hygienicDES CAPS. Podrobný popis produktu nájdete na strane 106.

refillBOTTLE 0,5 L  

14 × 0,5 L + 14 x penová pištol modrá a šikmý striekací uzáver Art.-č. 4450702900

refillBOTTLE 1 L

8 x 1 L + 4x šikmý a priamy striekací uzáver                                Art.-č. 4450703200

Ergonomická náplň refillBOTTLE na naplnenie a prelievanie čistiacich prostried-
kov. Ponúka optimálny doplnok pri použití s dávkovačmi integral 2GO a pri výrobe 
aplikačného roztoku hygienicDEC CAPS. Podľa toho sú k dispozícii ETIKETY, pozri 
stranu 74/95.

vrecia na odpad light 40 l

30 × 50 kusov à 40 l Art.-č. 4120305500

50 × 63 cm, biele.

vrecia na odpad 120 l

4 × 10 kusov à 120 l Art.-č. 4450500600

70 × 110 cm, modré, z veľmi odolného plastu.

držiak wischPERFEKT 

Art.-č. 4450502100

Držiak k montáži na stenu pre kuchynské utierky wischPERFEKT H3.

kónus pre teleskopický tyč

Art.-č. 4920303900

náhradný kónus pre teleskopickú tyč s dĺžkou 240 cm 

prachovka

Art.-č 4450601500

Na odstránenie pavučín a nečistôt. Na ťažko dostupných miestach môže byť použitý 
v kombinácii s teleskopickou tyčou.

dávkovacia pomôcka

na 1 l Art.-č. 4450700200

So závitom, určená pre 1 l systémovú fľašu. Stlačením fľaše sa do dávkovača nadáv-
kuje želané množstvo tekutiny. Maximálny objem dávkovania: 100 ml.
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peniaca dýza 

30 cm  Art.-č. 4450701200

Pomôcka k fľaši na predĺžené rozprašovanie na pohodlné čistenie ťažko dostupných 
miest (napr. kombinovaných rúr). Tvorí tuhú penu, ktorá drží aj na zvislých povrchoch 
a pôsobenie čistiaceho prostriedku sa tým zvyšuje a prehlbuje.

V závislosti od oblasti použitia platia rôzne požiadavky na perfektné rukavice. Séria 
rukavíc BRILLANT ponúka optimálnu bezpečnosť a zdravie pre užívateľov a ich okolie. 
Vyznačuje sa optimálnym komfortom nosenia, odolnosťou voči roztrhaniu a stabilitou a
spĺňa všetky dôležité normy a skúšky.* Všetky produkty sú bez ftalátov, zmäkčovadiel a 
pudrov a minimalizujú tak riziko alergie.

BRILLANT latexCOMFORT 100 kusov/balenie

Latex S Art.-č. 4451000400

Prírodná biela M Art.-č. 4451000500

 L Art.-č. 4451000600

XL Art.-č. 4451001900

Latexová rukavica s vynikajúcou elasticitou a príjemným pocitom na dotyk a nosenie. 
Je možné ju príjemne nosiť aj počas dlhšej doby. Textúrovaný povrch zabezpečuje 
vynikajúce uchopenie. Spĺňa požiadavky v medicínskej oblasti, ako aj odolnosť pri 
čistení v oblasti s bežnými chemikáliami.

BRILLANT nitrilCOMFORT 200 kusov/balenie

Nitril S Art.-č. 4451000700

Modrá M Art.-č. 4451000800

L Art.-č. 4451000900

XL Art.-č. 4451002000

Veľmi tenká, vynikajúco elastická nitrilová rukavica s príjemným komfortom nosenia. 
Vysoká mechanická odolnosť. Vhodné pre alergikov na latex. Zdrsnené končeky prs-
tov sa starajú o hmatovú bezpečnosť aj pri práci v mokrých oblastiach. Sú vhodné
pre medicínske oblasti a na základe farieb pre všetky použitia, ktoré podliehajú 
HACCP štandardom. Ponúka dobrú ochranu voči tukom, olejom a substanciám, kto-
ré dráždia pokožku, ako sú čistiace prostriedky a rozpúšťadlá. 

Nástenná koľajnička

15 cm  Art.-č. 4450702600

Samolepiaca, úzka nástenná kolajnička k upevneniu laminovaných plánov a návo-
dov.

housekeepingTRAY

V × Š × H        31 × 33 × 36 cm Art.-č. 4450702700

Praktický prenosný košík s 3 posuvnými prepážkami a ergonomickou rukoväťou. K 
bezpečnému transportu fliaš a čistiacich pomôcok. Perfektne sa hodí ku všetkým 
safetyTROLLEYs.

univerzálna  HYGIENA 
BRILLANT Ochranné rukavice.
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fľaša na rozprašovanie 

Art.-č. 4450702500

Na efektívne a šetriace nanesenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na plochy 
a steny. Jemnosť rozprašovania sa dá regulovať otáčaním matici na dýze. S možnos-
ťou naplnenia aj produktov s obsahom rozpúšťajúcich zložiek. Max. objem do 1,3 l. BRILLANT nitrilX-TREME 100 kusov/balenie

Nitril S Art.-č. 4451001000

Svetlomodrá M Art.-č. 4451001100

L Art.-č. 4451001200

XL Art.-č. 4451002100

Stabilná, príjemná na nosenie nitrilová rukavica s veľmi vysokým strihom (dĺžka 30 
cm). Bez obsahu latexových proteínov. Vďaka svojej nadmernej dĺžke dobre chráni 
predlaktie pri manipulácii s chemikáliami. Dobrá stabilita voči čistiacemu prostried-
ku, tukom a olejom. Optimálna pre čistiaci personál a pre oblasti, ktoré podliehajú 
HACCP štandardom.

BRILLANT nitrilSTYLE 100 kusov/balenie

Nitril S Art.-č. 4451001300

Čierna M Art.-č. 4451001400

L Art.-č. 4451001500

XL Art.-č. 4451002200

Štýlová nitrilová rukavica s vynikajúcou elasticitou a príjemným komfortom nosenia. Vy-
soká mechanická odolnosť. Bez obsahu latexových proteínov. Spĺňa medicínske požia-
davky v oblasti tetovania a piercingov. Okrem Body Art a Beauty pre použitia v HACCP 
relevantných oblastiach sú vhodné napr. aj pre oblasti s výdajom a prípravou jedla.

*  Podrobný prehľad k normám, skúškam a odolnostiam voči chemikáliám rôznych typov rukavíc nájdete na 

stránke www.hagleitner.com

striekacia pištol biela 

Art.-č. 4450702100

Ručná násada na 1 litrovú systémovú fľašu, na nastriekanie čistiacich prostriedkov.

odmerka 

Art.-č. 4450700900

Plastová odmerka. Na presné dávkovanie až do 175 ml.

penová pištol modrá

 Art.-č. 4450702200

Ručná násada na 1 litrovú systémovú fľašu, na spenenie čistiacich prostriedkov.

kohútik

na 5/10 l Art.-č. 4450700700

na 25 l Art.-č. 4450700800

Ľahká obsluha. Slúži na prelievanie čistiacich prostriedkov z 5, 10 alebo 25 l kanis-
trov, bez strát.

držiak na systémové fľaše 

V × Š × H        7 × 34 × 13 cm  Art.-č. 4450701050

Držiak na tri HAGLEITNER 1 l systémové fľaše. Ideálne sa hodí do kuchynských 
priestorov ako držiak na čistiace a dezinfekčné prostriedky. Pre pohodlnú, časovo 
nenáročnú hygienu v kuchyni podľa HACCP.

dávkovacia pumpička

na 1 l Art.-č. 4450700300

na 5/10 l Art.-č. 4450700400

na 25 l Art.-č. 4450700500

Jednoduchá obsluha dávkovacej pumpy pre rôzne veľkosti HAGLEITNER balení. 
Dávkovaciu pumpu pevne pritiahnuť a nadávkovať potrebné množstvo tekutého prí-
pravku. Veľkosť dávky: 4 ml na jedno použitie dávkovacej pumpičky na 1 l, 30 ml na 
použitie dávkovacej pumpičky na 5/10 l a 25 l balenia.

flexiHANDLE HOLDER

B x H x L       3,5 x 7 x 5,5 cm Art.-č. 4450703000

Univerzálny držiak rukoväte z mäkkého plastu. Vďaka flexibilite je vhodný k hliníko-
vým, plastovým, dreveným a iným rukovätiam (s priemerom nad 23 mm). Pracovné 
nástroje tak môžete upevniť tam, kde potrebujete. 
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univerzálna  HYGIENA 
hup – vlhké utierky so systémom.

Jednoduché používanie – úsporná spotreba.

So systémom hup utierok si zabezpečíte hygienicky bezchybné čistenie a dezinfekciu. 
Vlhké utierky sú až do ich použitia uložené v praktickom hup BOXe. Zatvárateľný kryt 
chráni utierky pred vysušením a pred kontamináciou. 
Jedna rolka textilných utierok pozostáva z 90 extra veľkých utierok, ktoré sa pohodlne 
jednotlivo vyberajú z boxu. Každým použitím vyčistíte resp. vydezinfikujete 4 až 6 m².

hup GLASS 3 × 90 kusov

V × Š     30,5 × 32 cm Art.-č. 4450301600

Ihneď použiteľné, vlhké, extra veľké, nezanechávajúce vlákna, odolné voči roztrh-
nutiu utierky na sklo a zrkadlá. Obzvlášť vhodné na rýchle odstraňovanie ľahkých 
znečistení, ako odtlačky prstov na vchodových dverách, sklenených vitrínach, zrkad-
lových plochách atď. Tiež ideálne na TV zariadenia s LCD alebo plazma displaymi 
(potvrdené nezávislým posudkom od Panasonic).

hup ALLROUND 3 × 90 kusov

V × Š     30,5 × 32 cm Art.-č. 4450301500

Ihneď použiteľné, vlhké, extra veľké, pevné viacúčelové utierky pre rýchle čistenie 
všetkých pevných plôch, ako aj dreva a akrylátového skla. 

Bezpečnosť v oblasti zdravia a starostlivosti je na prvom mieste. Naše medCOVER 
lekárske rolky sú kvalitné biele, podložky z tenkého papiera na lekárske prehliadky pre 
vyšetrovacie lôžka a ambulancie, ako aj funkčné priestory masérov, kozmetičiek a teto-
vacích štúdií. Vďaka celoplošnému lepeniu mimoriadne odolná voči pretrhnutiu. 2-vrst-
vová kvalita je na hmat pružná a veľmi savá. Každá rolka je samostatne zafóliovaná a 
pacientom ponúka pocit komfortu.

hup DISINFECT* 3 × 90 kusov

V × Š     30,5 × 32 cm Art.-č. 4450301400

Plošná dezinfekcia. Podrobný popis produktu nájdete na stránke 106.

hup DRY 3 × 90 kusov

V × Š     30,5 × 32 cm Art.-č. 4450301300

Suché, extra silné utierky z kvalitatívne vysokohodnotnej rozstrapkanej vliesovej tka-
niny na vsatie dezinfekčného prostriedku, pre rýchlu, nekomplikovanú dezinfekciu 
povrchov.

hup BOX + 1 × kryt s krížovým otvorom

blue V × Š × H    20 × 25,5 × 16,5 cm Art.-č. 4431202700

red V × Š × H    20 × 25,5 × 16,5 cm Art.-č. 4431202800

green V × Š × H    20 × 25,5 × 16,5 cm Art.-č. 4431202900

yellow V × Š × H    20 × 25,5 × 16,5 cm Art.-č. 4431203000

Opäť naplniteľný box pre praktické jednotlivé vyňatie navlhčených hup utierok. 
Uzatváratelný kryt s úzkym krížovým otvorom chráni vlhké utierky pred vysušením. 
Obdĺžníkový tvar, zaberá malú plochu. Perfektné a vhodné na priloženie k čistiacim 
vozíkom safetyTROLLEY BASIC a ALLROUND.

hup uchytenie na stenu 

V × Š × H        5,5 × 24 × 20,5 cm  Art.-č. 4431203100

Pochrómovaný držiak s montážou na stenu hup BOXu je hygienický a zaberá malú 
plochu. Praktický na dezinfekciu vo verejných priestoroch, s tým že hup BOX sa 
môže uzamknúť za pomoci tohto držiaka.

Náplne

univerzálna  HYGIENA 
Príslušenstvo pre lekárov.

medCOVER 60 6 roliek/kartón

Šírka: 60 cm Art.-č. 4451000100

188 útržkov/rolka.

medCOVER 50 9 roliek/kartón

Šírka: 50 cm Art.-č. 4451000200

132 útržkov/rolka.

medCOVER PE 6 roliek/kartón

Šírka: 60 cm Art.-č. 4451000300

132 útržkov/rolka.
Papierové podložky s vrstvou polyetylénu pre lekárske prehliadky pre ležadlá a am-
bulancie, kde by tekutiny (napr. krv, moč) nemali preniknúť na povrch ležadla. Kvalita 
je na hmat pružná a veľmi savá.

univerzálna  HYGIENA
Marketing vôní.

MAGICUS

V × Š × H     89 × 27 × 27 cm Art.-č. 4450800100

Stĺpový osviežovač MAGICUS motivuje, inšpiruje, upokojuje a 
prebúdza vášeň. MAGICUS sa postará o rovnomernú a povzbu-
divú vôňu v priestore – obidve dodávané zmesí vôní sú optimál-
ne pre použitie v oblasti marketingu vôní. Žiariaci highlight pre 
oči. Stĺpový osviežovač môže svietiť v rôznych farbách. Takto 
sa optimálne zapája do okolia. Výber farby vyberiete spoločne s 
Vašim poradcom na mieste.

 MAGICUS greenTEA

 2,5 l Art.-č. 4450900300

Čerstvo pôsobiaca a pretrvávajúca vôňa po zele-
nom čaji sprostredkúva pocit dráždivého uspoko-
jenia a povzbudzuje telo a ducha. Kreácia, ktorá 
povzbudzuje a stimuluje ako teplý letný dážď.

 MAGICUS whiteMUSK

 2,5 l Art.-č. 4450900200

Jemná a rafinovaná vôňa po pižmu bola v ob-
ľube u Rimanov kvôli jej účinku ako afrodiziakum. 
Považuje sa za najušľachtilejší parfum vo svete a 
premení váš priestor v príjemnú oázu.

* Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.
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Dezinfekcia – 
   urobená správne.

Váš dezinfekčný prostriedok musí byť plne účinný - p 

kázateľne až do dátumu spotreby? Mali by mať posud-

ky písomnú formu a pečiatku? Musí každá účinná látka 

chrániť zdravie čo najlepším spôsobom? Nemôže obsa-

hovať nič, čo škodí. Ku tomu slúži nariadenie EU pre bio-

cídne výrobky. Ku tomu slúži aj toto označenie.

Prenos a šírenie choroboplodných zárodkov predstavuje 

veľké nebezpečie. Ak sa baktérie a vírusy šíria bez obme-

dzení, môže to mať ťažké následky pre Vašu prevádzku a 

Vašich hostí. Spoločnosť Hagleitner má správne produkty 

pre dezinfekciu a zaisťuje vašu bezpečnosť. Naše dezin-

fekčné produkty spĺňajú nariadenie o biocídoch 528/2012 

a zodpovedajú poslednému stavu vývoja. Premyslené a 

multifunkčné produkty sú našou výhodou a vašim prospe-

chom – poznáme potreby našich zákazníkov.

D
e

z
in

fe
k

c
ia

Naše služby pre Vás

U vás doma

• Podľa vašich potrieb vám poradíme pri výbere 

správneho výrobku

• Vytvorenie individuálnych plánov čistenia a dezinfek-

cie pre rôzne oblasti 

• Školenia k výrobkom pre správne používanie a dávko-

vanie dezinfekčných výrobkov

• Školenie ohľadom hygieny rúk:  Ako správne použiť 

výrobky? 

• Školenie ohľadom riadenia hygieny pri rozšírení nor-

ovírusov

101



Pri prenose choroboplodných zárodkov hrajú ruky najdôležitejšiu úlohu. Dobrý pocit, 
keď sa môžeme spoľahnúť na výrobky, ktoré rýchlo pôsobia a zároveň starajú sa o po-
kožku. Na strane 108 môžete získať prehľad o všetkých dezinfekčných prostriedkoch  
Hagleitner. Tu sa dozviete všetko o ich použití, dávkovaní, oblasti použitia, účinných lát-
kach a certifikácii.

septDISPLAY OTC

30 × septDES GEL 50 ml + 1 × septDISPLAY OTC Art.-č. 4120103809  

septDISPLAY OTC je mobilný prezentačný pult na prezentáciu a ďalší predaj dezin-
fekčného gélu na ruky septDES GEL spoločnosti Hagleitner – do barov, na pulty a 
recepcie hotelov. Môže byť kedykoľvek naplnený a umožňuje umiestnenie až desiatich 
50 ml fliaš. Na cestu darujte Vašim zákazníkom bezpečnosť! Prezentačný pult je dodá-
vaný s 30 fľašami produktu septDES GEL.

Dezinfek cia
 Dezinfekcia rúk.

travelKIT

Art.-č. 4120102800

Súprava travelKIT spoločnosti Hagleitner je ideálna na cesty. Tento cestovný set ob-
sahuje utierky Hagleitner a 50 ml fľašu wcDISINFECT: Takto môžete celkom jednodu-
cho dezinfikovať akékoľvek toaletné sedadlo. Okrem toho careMOUSSE: na navlhče-
nie toaletného papiera, ako aj septDES FOAM: na čistenie a dezinfekciu rúk – taktiež 
v 50 ml fľaši. Priehľadná kozmetická taška sa okrem toho zmestí do každej príručnej 
batožiny – aj pri cestovaní lietadlom.

Bežné čistiace prostriedky a teploty umývania riadov nie sú vo väčšine prípadov 
postačujúce na to, aby boli riady hygienicky čisté. Často je doba oplachovania príliš 
krátka alebo sú umývané materiály (ako napr. plasty alebo sklo), pri ktorých sa nedo-
sahujú potrebné teploty. Ak chceme predchádzať baktériám v zariadení, vyvinuli sme 
špeciálne dezinfekčné produkty: Tieto sa používajú priamo pri oplachovaní riadov a 
účinne chránia pred prenosom choroboplodných zárodkov.

ecosol ECO DES

Obsah 10 kg Art.-č. 4210301111

Obsah 30 kg Art.-č. 4210301113

Obsah 65 kg Art.-č. 4210301115

Tekutý, vysoko koncentrovaný dezinfekčný a bieliaci prostriedok na báze kyslíka do 
priemyselných umývačiek riadu. Odstraňuje obzvlášť nepoddajné škvrny z kávy a 
usadenín z čaju. Podporuje čistiace účinky všetkých Hagleitner čistiacich prostried-
kov na riad a zabraňuje kontaminácii tanku myčky choroboplodnými zárodkami. De-
zinfikujúci účinok v jednotank- a viactankových myčkách potvrdený atestami. Zalis-
tované u ÖGHMP.

ecosol CLEAN DES

Obsah 4 × 4 kg Art.-č. 4220101019

Tuhý, vysokokoncentrovaný čistiaci a dezinfekčný prostriedok na riad v tuhom tvare. 
Obzvlášť vhodný pri tvrdosti vody do 10°dH. Dezinfikujúci účinok potvrdený atesta-
mi. Zalistovaný u ÖGHMP.

Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete. Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.

Dezinfek cia
 Dezinfekčné prostriedky 
 na kuchyne.
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ecosolDES TABS

Obsah 2 × 70 kusov Art.-č. 4210400500

Vysokovýkonné, viacfázové tabletky na čistenie riadu a pohárov v domácich um-
ývačkách riadu. Vo vode rozpustná fólia chráni Vás a Vašich spolupracovníkov. 
Okrem štandardných funkcií, ako je čistenie, odstránenie povlaku, ochrana proti 
korózii, lesklé sušenie a soľ proti tvorbe vodného kameňa disponujú tabletky kyslí-
kovým komplexom, ktorý je šetrné voči životnému prostrediu. Vďaka tomu už nie je 
potrebný dodatočný prostriedok na čistenie stroja. Vynikajúce dezinfekčné vlastnos-
ti, hlavne proti norovírusom. Účinok overený a potvrdený skúškou podľa EN 14476. 
Baktericídny, levurocídny podľa EN 1276, EN 13697, EN 1650 už od 45°C pri dobe 
pôsobenia 15 minút.

septLIQUID SENSITIVE

Obsah 6 × 700 ml Art.-č. 4110705804

Obsah 20 × 150 ml Art.-č. 4120101012

Obsah kanister 5 l Art.-č. 4120101010

Alkoholický roztok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, pripravený na použi-
tie. Je vhodný aj ako účinná prevencia pred mykózou nôh. Dobrá znášanlivosť v 
prípade citlivej a suchej pokožky. V prípade norovírusov účinný do jednej minúty. 
Dostupné aj v dávkovacej fľaštičke na cesty. Vhodné zásobníky: XIBU DISINFECT 
(Pozrite stranu 26)

septLIQUID PLUS

Obsah 6 × 700 ml Art.-č. 4110704603

Alkoholický roztok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, pripravený na použitie.  
Úplné spektrum neutralizačnej účinnosti pri súčasnej starostlivosti o pokožku. V prípa-
de norovírusov účinný do 15 sekúnd. Vhodné zásobníky: XIBU DISINFECT (Pozrite 
stranu 26)

septDES GEL

Obsah 5 × 1000 ml Art.-č. 4110708639

septDES GEL

Obsah 30 × 50 ml Art.-č. 4120101909

Alkoholický gél na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, pripravený na použitie. 
Praktické použitie aj pre neskúsené osoby. Úplné spektrum neutralizačnej účinnosti 
pri súčasnej starostlivosti o pokožku. V prípade norovírusov účinný do 15 sekúnd. 
Praktické 50 ml balenie na cesty. Vhodný zásobník: XIBU XL senseFLUID (Pozrite 
stranu 40)

septDES FOAM

Obsah 6 × 600 ml Art.-č. 4110708703

septDES FOAM

Obsah 50 ml Art.-č. 4120102209

Penový koncentrát bez obsahu alkoholu pre dezinfekciu rúk podľa EN 1500 ako aj na 
hygienické umývanie rúk podľa EN 1499. Táto kombinácia umožňuje užívateľom umý-
vanie a dezinfekciu rúk podľa ich individuálnych požiadaviek. septDES FOAM obsahuje 
excelentné ošetrujúce látky, aby následne ruky nevysychali. Decentná vôňa neobsahuje 
alergie vyvolávajúce zložky. Dermatologicky testované. Posúdené podľa EN 1500, EN 
1499 a EN 13727. Dostupné aj v dávkovacej fľaštičke na cesty. Vhodné zásobníky: 
XIBU FOAM (Pozrite stranu 22)

septDES FOAMSOAP

Obsah 6 × 600 ml Art.-č. 4110709603

Bezalkoholová mydlová pena pre čistenie a hygienické umývanie rúk podľa EN 1499. 
Optimálne pre s hygienou súvisiace oblasti, namiesto normálneho mydla aby sa  
zamedzilo prenosu zárodkov do iných oblastí. Jemná vôňa grapefruitu je bez alergén-
nych látok. Posúdené podľa EN 1499, EN 13727 a EN 13624. Vhodné zásobníky: XIBU 
FOAM (Pozrite stranu 22)
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havon PERFECT

Obsah 15 kg Art.-č. 4310200100

Práškový prací prostriedok s vysokou požiadavkou na hygienu bielizne. Optimálne 
vhodný pri všetkých teplotách nezávisle od tvrdosti vody a pri všetkých druhoch 
bielizne (okrem vlny a hodvábu). Bieliaci účinok od 40°C. Dezinfekčný účinok pri 
60°C, preto doporučujeme pri praní mopov, stolovej bielizne a pracovného obleče-
nia zamestnancov v kuchyniach. Samočinne odstraňuje aj silné fľaky od krvi a fľaky 
bielkovinového pôvodu. Chráni vlákna. Po vypraní je bielizeň žiarivo čistá, ošetrená 
a sviežo voní. Zašednutie a nepríjemné pachy miznú. Zalistovanie u ÖGHMP a 
DGHM/VAH, a RKI.

havon DES 40

Obsah 12 kg Art.-č. 4310200738

Špeciálny prostriedok na pranie vo forme prachu pre plnohodnotné textílie na pra-
nie, dezinfekciu a ošetrovanie už pri 40°C. Ideálne pre pranie citlivej bielizne, ako 
napr. spodná bielizeň, športový a funkčný odev alebo pre textílie, pri ktorých je 
potrebné zabrániť vďaka efektívnej dezinfekcie šíreniu choroboplodných zárodkov 
alebo nežiadúcich zápachov. Po praní zanecháva príjemnú osviežujúcu vôňu. 
Testovaná účinnosť proti všetkým tzv. zaobaleným alebo aj nezaobaleným vírusom, 
baktériám vrátane mykobaktérií a baktericídnym spóram a pliesňam. Testované a 
zalistované podľa VAH/ÖGHMP/RKI (nahlásené).

havon DES 60

Obsah 15 kg Art.-č. 4310200700

Špeciálny prostriedok na pranie vo forme prachu s nízkou penivosťou na pranie, 
bielenie, dezinfekciu a ošetrovanie bielizne počas jedného pracieho procesu pri 
teplote 60°C. Zabraňuje prenosu choroboplodných zárodkov z textílií, mopov, 
hubiek a utierok použivaných pri čistení. Bielizeň po vypraní nádherne voní, má 
zamatový omak, popri silnom pracom účinku. Ideálne pre textílie citlivé na hygienu 
pre oblasť nemocničnej a sociálnej starostlivosti, lekárske ambulancie ako aj pra-
covný odev z oblasti kuchyne a potravinárskeho priemyslu. Testovaná účinnosť proti 
tzv. zaobaleným aj nezaobaleným vírusom, baktériám a baktericídnym spóram. 
Testované a zalistované podľa VAH/ÖGHMP/RKI (nahlásené). 

Existuje veľa rôznych povrchov, ktoré sa musia dezinfikovať, ak chceme prerušiť pro-
ces infikovania. Pre každú oblasť použitia a pre každý materiál ponúkame správny 
produkt.

hygienicDES PERFECT 

Obsah 10 kg Art.-č. 4460101211

Plošný dezinfekčný prostriedok s excelentným čistiacim účinkom. Obzvlášť vhodný 
pre potravinársky priemysel, pretože neobsahuje QAV. Neobsahuje aldehydy, fenoly 
a alkohol, preto je použitie s prostriedkom bez obtiaže. Vďaka krátkej doby účinnosti 
popri nízkom dávkovaní optimálne vhodný pre použitie v oblasti zdravotníctva a so-
ciálnej starostlivosti. Decentne parfumovaný. Nie je vhodný k použitiu na surové dre-
vo, hliník a akrylátové sklo. Pri povrstvených polymérových podlahách alebo linoleu, 
produkt najprv testovať na skrytom mieste, pretože môže nastať reakcia v závislosti 
od výšky koncentrácie.

hygienic3000 

Obsah 10 kg Art.-č. 4460100411

Koncentrát pre čistenie a dezinfekciu plôch všetkých druhov. Z dôvodu svojej pH 
neutrálnej hodnoty a svojou dobrou materiálovou znášanlivosťou je vhodný aj pre 
použitie na citlivých materiáloch, ako je akrylátové sklo (soláriá) alebo surové drevo 
(sauna). Bez vône a bez prísad parfumu, preto je optimálny aj k použitiu v potravinár-
skej oblasti. V potravinárskej oblasti opláchnite vodou. K jednoduchšiemu dávkova-
niu odporúčame našu easy2MIX jednotku (Pozrite stranu 95).

hygienicDES AC 

Obsah 6 x 1kg*** Art.-č. 4460101608

Obsah 10 kg Art.-č. 4460101611

Kyslý dezinfekčný a čistiaci prostriedok, na báze kyseliny mliečnej s vynikajúcou 
schopnosťou odstraňovať vodný kameň. S vysokým účinkom odstraňuje nečistoty a 
dezinfikuje v jednom pracovnom úkone. Zalistovaný podľa VAH a ÖGHMP, je širo-
kospektrálny podľa najnovšej testovacej metódy EN. Účinný proti baktériám ( aj TB ), 
plesniam ako aj obaleným a neobaleným vírusom. Produkt je nevhodný na povrchy 
ako mramor, plexi sklo, poli karbonát a ABS.

hygienicPLUS 

Obsah 6 × 1 kg* Art.-č. 4460100308

Rýchly dezinfekčný prostriedok pripravený na použitie na čistenie a dezinfekciu povrchov 
citlivých na alkohol. Špeciálne pre použitie na ležiacich plochách, soláriách, fitnes prístro-
joch alebo aj na medicínsky inventár. Príjemná aplikácia, vďaka obzvlášť sviežej vôni. Vďa-
ka dobrým penivým vlastnostiam sa dá optimálne rozdeliť pomocou priloženej penovej 
pištole. So širokým spektrom pôsobenia, aj voči vírusom Papova-/Polyoma a rotavírusom.

hygienicDES FORTE 

Obsah 6 × 0,9 kg** Art.-č. 4460100808

Pripravená na okamžité použitie, rýchlá dezinfekcia na báze alkoholu, pre všetky voči 
alkoholu odolné povrchy. Na rýchle dezinfikovanie počas pracovného procesu. Ne-
zriedený, naniesť na plochy, následne rozotrieť s jednorázovou utierkou, a nechať vy-
schnúť. Nezanecháva žiadne zbytky, preto nie je potrebné oplachovať s vodou. Účinný 
proti norovírusom počas jednej minúty! Na rýchlu dezinfekciu s navlhčenými hup utier-
kami odporúčame hup DISINFECT.

Dezinfek cia
 Dezinfekčné prostriedky  
 na povrchy.

Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.

Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.

*  Pri odbere 6 × 1 kg – 6x striekacia pištol zdarma!

**  Pri odbere 6 × 1 kg – striekacia pištol zdarma!

*** Pri odbere 6 × 1 kg – 6x penová pištol zdarma!
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Bielizeň je často v priamom kontakte s telom a pokožkou. Preto treba bezpodmie-
nečne odstrániť choroboplodné zárodky z bielizne. Teraz existujú dve možnosti ako 
protiopatrenia, pričom len jedno riešenie je efektívne: vyvariť bielizeň pri vysokej tep-
lote a v priebehu dlhšej doby alebo šetrne vyprať bielizeň pri nižšej teplote prania a 
následne dezinfikovať. Vy máte možnosť voľby, my máme správne produkty. 

havon T7

Obsah 27 kg Art.-č. 4310101613

Obsah 64 kg Art.-č. 4310101615

Tekutý a vysoko účinný bieliaci a dezinfekčný prostriedok pre bielizeň v kombinácii s 
inými pracími prostriedkami havon PROFESSIONAL DISINFECT pri 40° a 60°C. 
Prostredníctvom technológie prekurzorov sa vysoko účinný prostriedok vytvára až počas 
pracieho cyklu v zariadení. havon T7 nie je nebezpečná látka a je úplne bezpečný pri 
manipulácii. Výborný bieliaci účinok pri maximálnom zachovaní farieb. Posudzované a 
registrované v VAH/ÖGHMP/RKI (nahlásené).

Dezinfek cia
 Dezinfekčné prostriedky na pranie.
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Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na etikete.
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hup DISINFECT 3 × 90 kusov

V × Š          30,5 × 32 cm Art.-č. 4450301400

Ihneď použiteľné, vlhké, extra veľké, pevné dezinfekčné utierky, na profesionálnu 
rýchlu dezinfekciu všetkých plôch a predmetov odolných voči alkoholu. hup DISIN-
FECT je zapísaný vo VAH, obmedzený virucídny, účinný voči norovírusom (MNV) 
a TBC. Účinnosť bola potvrdená v 4 oblastiach plošných testov. Príslušenstvo na 
strane 99. 

wcDISINFECT

Obsah 6 × 300 ml Art.-č. 4110707901

Obsah 50 ml Art.-č. 4120102109

Čistiaca pena na WC dosky s rýchlym dezinfekčným účinkom. Bez obsahu alkoholu, 
preto je veľmi šetrná k materiálu. Úsporná spotreba. Rýchlo schne a nezanecháva 
žiadne zvyšky, ktoré dráždia pokožku. Dostupné aj v dávkovacej fľaštičke na cesty. 
Vhodný zásobník: XIBU SEATCLEANER (Pozrite stranu 27)

LABEL hygienicDES CAPS  

26 x 12,5 cm                                                                                Art.-č. 4450703100

Etikety s piktogramami a farebnou logikou za účelom správneho označenia aplikač-
ného roztoku hygienicDES CAPS. Vďaka integrovanému okienku na zaznamenanie 
údajov môže používateľ zistiť číslo šarže, dátum, čas, koncentráciu a dobu pôso-
benia. Jednoducho zrozumiteľné obrázky o používaní zabezpečujú ľahkú prípravu 
dezinfekčného roztoku. 2 etikety na jednom hárku.

hygienicDES 2GO

Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410300419

Neutrálne prostriedky na dezinfekciu plôch, bez obsahu parfumov, so širokým spek-
trom mikrobiologickej účinnosti proti zárodkom, ktoré sa v praxi vyskytujú. Možno ho 
univerzálne použiť v oblastiach spracovania potravín, hotelových a gastronomických 
prevádzkach, v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Optimálne na predbežné 
navlhčenie čistiacich textílií. Bez vône, nedráždivý, vhodný aj na citlivé povrchy.  
hygienicDES 2GO sa postará o hygienicky čisté prostredie. Možno aplikovať ručne. 
2,6 l zodpovedá až 520 l hotového aplikačného roztoku. Vhodný zásobník: integral 
2GO (stranu 74).

sanitaryDES 2GO

Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410300619

Dezinfekčný čistiaci prostriedok na sanitu s trojitým účinkom: čistí, odstraňuje vodný 
kameň a dezinfikuje v jednom kroku. Poskytuje bezpečnosť pred prenosom chorôb 
už po 5 minútach pôsobenia. Je ideálny na dezinfekčné čistenie sanitných a well-
ness zariadení v hotelierstve a gastronómii, ako aj v oblasti zdravia a starostlivosti. 
Môže byť použitý ručne aj strojom, z 2,6 l môžete pripraviť 288 litrov hotového apli-
kačného roztoku. Optimálny na namáčanie návlekov na utieranie (systém i.h.s.)
Schválené a certifikované spoločnosťou ÖGHMP/VAH.

hygienicDES CAPS 

Obsah 80 x 5 g    Art.-č. 4460101333

Vysoko účinný dezinfekčný práškový koncentrát s širokým spektrom pôsobenia. 
Dávkovanie produktu je bezpečné a praktické, dávky sú zabalené jednotlivo do fólie, 
dávkovanie hotového roztoku fľašou refillBOTTLE 1 L.
Fólia sa rozpustí vo vode a neobsahuje žiadne mirkoplasty. Vďaka krátkemu času 
pôsobenia je pri úspornom dávkovaní optimálny na každodennú rutinnú dezinfekciu 
plôch všetkého druhu. Je mimoriadne vhodný na dezinfekciu pri vysokom organic-
kom zaťažení a zvýšenom výskyte infekcií, napr. norovírusov, rotavírusov a Clostri-
dium difficile. Neobsahuje aldehydy a fenoly, preto má slabú vôňu a pri použití je 
mimoriadne príjemný.
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Dezinfek cia – 
 urobená správne.

HYGIENA tela

HYGIENA rúk

HYGIENA kuchyne

Prvá skupina piktogramov  
určuje okruh produktov:

fľaša s tlakovým 

rozprašovačom

bezpečnostná dlažba

sanitárnej oblasti

univerzálna HYGIENA

na handričku naniesť 

priamym strieknutím

práčka

automatické dávkovanie

havon PROFESSIONAL

HYGIENA na podlahy

priame strieknutie

sanitárna oblasť

automatické dávkovanie

ecosol

HYGIENA bielizne

rozprašovacia fľaša

housekeeping

dávkovanie/invididuálne

metóda vedierka

odtok

plavecký bazén

textílie

dezinfekcia

šikmé strieknutie

bezpečnostná dlažba

kuchyne

integral 2GO

sanitárna HYGIENA

nastriekať na handričku

kuchyne

Dávkovanie tablety / kapsle

integral 4PRO, 

COMPACT & FLUID

integral 4PLUS

Čistiaci vozík, ručné 

čistenie podláh

čistiaci automat, 

jednokotúčový prístroj

toaleta/pisoár

okno

Druhá skupina popisuje  
použitie produktu:

Tretia skupina sa vzťahuje  
na oblasť použitia produktu:

zásaditá

neutrálna

kyslá

V poslednej skupine sú  
uvedené pH hodnoty

Dbajte na smer čítania: 
Zľava doprava

P
ik

to
g
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m

o
v

sypať

hup

strojové umývanie

zariadenie

ručné dávkovanie práčky

ručne umyť

HYGIENA na podlahy

ručné pranie (prádlo)

vysokotlakový čistič inventár
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Táto skupina 
je venovaná dávkovaniu
(pri čistiacich prostriedkoch: ak nie je 
uvedené inak, používajte nezriedené)
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Hygienická dezinfekcia rúk

Chirurgická dezinfekcia rúk

Hygienické umývanie rúk

Plošná dezinfekcia

Dezinfekcia riadu

Dezinfekcia bielizne

Rozmer plochy/podlahy

Malé plochy/
rýchla dezinfekcia

Vrstvené podlahy

Plochy citlivé na
kyseliny (Mramor)

Soláriá

Oblasť sanity

Oblasť kuchyne

Baktericídny

Levorucídny

Tuberkulózocídny

Čiastočne virucídny

Bez obsahu parfému

Rotavírusy

Norovírusy

Alkoholy

QAV

Kyselina mliečna

Alkylamíny

Chloramin

Zlúčeniny peroxidu

Bez obsahu parfému

Pripravené k použitiu

Certifikované ÖGHMP/VAH

Dávkovanie podľa ÖGHMP/VAH

* iba v kombinácii s hygienickou  
  dezinfekciou rúk

** len v komb. s havon: B1/U9, A3, K5

*** Pripravené k použitiu 1L
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Tento katalóg je platný pre rok 2020/21 a nahrádza všetky doterajšie katalógy. Tlačové chyby sú vyhradené.
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