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Inovativna higiena.
Naš prispevek k Vašemu uspehu.

Kar je pomembno

Podajalniki delujejo: Papir je vstavljen, prav tako milo; energija je pri-
sotna.

Stvari imate pod nadzorom.

Stanje polnosti, poraba, stroški – sreča za stranke.

Vaša pomivalnica čuti: Vse teče.

Vse se sveti: Kozarec za kozarcem; nož, vilice – vsa posoda.

Vaš rezultat: briljantno. Motnje so izvzete.

Vaše perilo se lahko pokaže.

Vaše perilo se lahko začuti, zavoha in okusi.

Vsak prostor postane doživetje.

Ker je bilo in je vsak prostor kadarkoli mogoče igrivo očistiti:

stroškovno učinkovito z inteligentno dozirno tehniko.

Razkuževanje deluje zanesljivo, temeljito – in ciljno usmerjeno,

s čim manj obremenjevanja ljudi in okolja.

Hagleitner raziskuje, razvija in proizvaja v središču Evrope, v središču 
Avstrije.

Hagleitner upravlja 27 servisnih lokacij v dvanajstih državah.

Hagleitner je družinsko podjetje, stabilno in trajnostno že več gene-
racij.

Odkrijte Hagleitner v tem katalogu.

Vaš

Hans Georg Hagleitner
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RADIKALIN

Vsebina 6 × 1 kg* št. art. 4210100208

Vsebina 10 kg št. art. 4210100211

Močno koncentrirano tekoče čistilo. Brez težav odstranjuje mastne madeže z vseh 
pralnih površin in predmetov, kot so tla, kuhinjske nape itd. Se ne peni, zato je pri-
merna uporaba tudi pri čiščenju z visokotlačnimi napravami. Ni primerno za aluminij!

bellaVIT

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4210100308

Vsebina 10 kg št. art. 4210100311

Gosto tekoče čistilo z visoko polirno močjo. Posebno primerno za odstranitev vžga-
nih, trdovratnih umazanij s trdih površin. Po uporabi ostane nevsiljiv vonj po poma-
ranči. Priporočljiva uporaba zelene POMIVALNE GOBE.

active ECO

Vsebina 6 × 1 kg** št. art. 4420100208

Vsebina 10 kg št. art. 4420100211

Tekoče, v kuhinjskem območju univerzalno uporabno topilo maščob za delovne po-
vršine, tla, strope, zidove, nape, odtočne mreže, mikrovalovne pečice itd. Enostavno 
odstrani ostanke maščob, beljakovin in umazanij tudi na težko dostopnih mestih. Pri-
merno za žar, konvektomate in pečice, da se odstranijo zažganine. Ne uporabljajte na 
aluminiju, zanj priporočamo allround ECO ali neutral ECO.

10L

30-50
ml

100%100%

10L

50ml

100%100%

Vsebina.
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Doživite izdelke  

Hagleitner

Pridobite največ iz vašega kataloga izdelkov Hagle-

itner: Kombinirajte ga z aplikacijo Hagleitner scanME 

za pregled vseh dodatnih informacij in naročil s 

pritiskom gumba.

Vse hitro pri roki.

Potrebujete varnostni list ali informacije o izdelku? Z 
a p l i k a c i j o  H a g l e i t n e r  s c a n M E  
preprosto skenirajte črtno kodo na posameznem iz-
delku – in že imate vse pri roki. 

V več jezikih.

Količine odmerjanja, pravilna uporaba, področje upo-
rabe: Vse te podatke lahko v aplikaciji Hagleitner scanME 
prenesete v želenem jeziku.

Preprosto naročite.

Želite hitro ponovno naročiti izdelek? Preprosto pre-
berite črtne kode na izdelkih ali v katalogu, vnesite 
želeno količino in pošljite naročilo. Če črtna koda ni 
pri roki, vam aplikacija nudi zmogljivo iskanje po ce-
lotnem besedilu. 

Vaša zgodovina izdelkov.

Aplikacija Hagleitner scanME shranjuje vaše izdelke in 
ponuja zgodovino na začetnem zaslonu. Tako je za-
gotovljen izredno hiter dostop. Ste se že registrirali v 
naši spletni trgovini in opravili naročilo? Nato vam bodo 
ti izdelki po uspešni prijavi tudi prikazani. 

Zaloga pod nadzorom.

V zgodovino lahko vnesete tudi optimalno raven zalog. 
Tako veste, koliko mora biti na zalogi, da se izognete 
ozkim grlom. 

Neposredno na prenos

Skenirajte kodo QR in skočite neposredno na stran za 
p r e n o s  
aplikacije Hagleitner scanME.

št. art. 4210100208

št. art. 4210100211

njuje mastne madeže z vseh
e itd. Se ne peni, zato je pri-
vami. Ni primerno za aluminij!

št. art. 4420100208

št. art. 4420100211

1

50ml

100%
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  Lastna kemična proizvodnja  

Družba Hagleitner sama razvija in proizvaja vse 
kemične izdelke za čiščenje in higieno. Ta posto-
pek poteka na popolnoma samodejnih proizvodnih 
in polnilnih linijah. Več kot 150 lastnih receptur je 
zaščitenih z zakonom o patentiranju, kupcem za-
gotavljajo najboljše možne rezultate uporabe. S 
preizkusi trga, intenzivnimi raziskavami in stalnimi 
nadzori kakovosti pospešujemo nadaljnji razvoj 
obstoječih izdelkov in ustvarjamo nova, inovativna 
sredstva za čiščenje.

  Na mednarodnem sejmu izumiteljev nagrajena va-
kuumska vrečka vacuumBAG je do 60 % lažja od 
običajnih dodatnih polnil mila in se sorazmerno s 
porabo polnila krči do zgolj 10 % prvotne prostor-
nine. Polnilo v vrečki se tako ne more zgostiti in 
tudi ne izsušiti. Razvoj vrečk vacuumBAG je prejel 
nagrado za inovacije Genfer. 

Patentirana kartuša multiFILL za integral sistem 
podajalnikov, zaradi majhne teže in velikosti poso-
de, poenostavi izdelavo uporabniških rešitev.

»Made in Austria« – 

vse na enem mestu

Izdelava inteligentnih podajalnikov, proizvodnja učin-
kovitih čistil in kozmetike ter izdelava najboljše kako-
vosti papirja – vse to zmore Hagleitner. Že desetletja 
družba Hagleitner sama razvija, raziskuje in izdeluje 
lastne izdelke, pri čemer so stalno v središču potrebe 
strank. Hagleitner želi biti drugačen: boljši. 
S to težnjo in pogumom, iti po novih poteh, si je 
podjetje Hagleitner, s sedežem v kraju Zell am See,  
ustvarilo proizvodni obrat, ki ne bi mogel biti so-
dobnejši in inovativnejši. 
Uspeh higienskih rešitev podpirajo trije stebri, ki jih 
Hagleitner nudi kupcem: 

  Kemična proizvodnja
  Predelava papirja
 Proizvodnja podajalnikov/vlivanje

 Družba Hagleitner razvija in proizvaja sama
 Opravlja intenzivne raziskave
  Zagotavlja najboljše možne rezultate  

uporabe

  Lastna najsodobnejša izdelava poda-

jalnikov   

Iz granulatov iz umetne snovi do končnega  
podajalnika pri Hagleitnerju zadostuje 25 metrov. 
Na 2000 m2 ima družba Hagleitner najsodobnejšo 
izdelavo podajalnikov v celotni Evropi. 

 Proizvodnja se ravna po načelih vitkega upravlja-
nja: postopke je treba optimizirati, varovati stroške 
in vire ter v središču stalno imeti človeka. Iz tega 
prideta kakovost in učinkovitost. Od januarja 2015 
obratuje v kraju Zell am See varčen proizvodni 
obrat. 

  Od razvoja, izdelave posameznih delov pa do ce-
lotnega podajalnika: Hagleitner vse naredi sam. 
Zato je naš proizvodni postopek edinstven in ne-
prekosljivo trajnosten. 

  Pri sestavljanju podajalnika gre za največjo na-
tančnost. Samo tako lahko izdelki nato pri kupcu 
brezhibno delujejo.

   Lastna trajnostna predelava papirja 

 Hagleitner živi za trajnost. To človek prepozna že 
po izbiri dobaviteljev za potrebne surovine. Številni 
certifikati o kakovosti papirja pri Hagleitnerju doka-
zujejo, da je že nakupu surovin posvečena polna 
pozornosti in okoljska odgovornost. 

  Naše vrhunske predelovalne linije za predelavo pa-
pirja omogočajo popolnoma avtomatizirano obde-
lavo in oplemenitenje papirja. Na dveh napravah za 
konvertiranje iz papirja se toaletni papir in brisače 
za brisanje rok preluknjajo, zlepijo, izbočijo, razre-
žejo in na koncu zapakirajo. 

  Papirji multiROLL za podajalnike v umivalnicah in 
hotelskih sobah so kompaktno naviti na ozko pla-
stično jedro. V primerjavi z običajnimi zvitki papirja 
to pomeni do štirikrat več papirja. To ne zmanjša le 
prostornine skladiščenja pri strankah, temveč tudi 
število potrebnih vzdrževanj. Manjša količina prevo-
za poleg tega ponovno varuje naše okolje.

 Hagleitner ponuja najsodobnejšo izdelavo
 podajalnikov

 Zasnovano, razvito in izdelano na enem mestu
 Poskrbi za največjo natančnost pri proizvodnji

 svojih izdelkov

 Hagleitner dokazuje svojo trajnost s  
    certifikati

 Plemeniteno na najvišji ravni
 Štirikrat več papirja na zvitek
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Močne vrednote.

Kakovost, navdušenje, prihodnost in tradicija. Te 
vrednote oblikujejo kulturo družbe Hagleitner. Tu 
delajo ljudje, za katere je vsak dan v ospredju korist 
njihovih strank.

Kot mednarodno močna in neodvisna blagovna 
znamka, Hagleitner prepričuje z inovacijami in s servi-
som. Družba Hagleitner se je že v dvanajstih evropskih 
državah uveljavila v direktni prodaji. Tukaj lahko izko-
ristite prednosti enakih izdelkov, sistemov in rešitev.

Kot partner podjetja Hagleitner v katerikoli državi ste 
deležni identične kakovosti, oskrbe in uslug. Blago je 
dostavljeno ob naročilu nad € 100,– brezplačno. Eki-
pa najboljše izšolanih servisnih tehnikov, namešča in 
vzdržuje Vaše naprave ter šola Vaše osebje, za upo-
rabo izdelkov.

Pri izbiri pravega sistema vam Hagleitner stoji ob 
strani s kompetentnim svetovanjem.

 Hagleitner je osredotočen na potrebe svojih strank
 Prepričuje z inovacijo in servisom
 Brezplačna dostava že pri vrednosti naročila – nad 100 €

Spletna trgovina in novice: 

intuitivno in informativno.

Na naslovu shop.hagleitner.com lahko vedno naro-
čite vaše  
izdelke Hagleitner sedem dni na teden po vaših 
osebno dogovorjenih pogojih.  

Kratka predstavitev vaših prednosti: 

• 24-urna možnost naročanja
• Učinkovito hitro naročanje že kupljenih izdelkov
• Celosten pregled z nakupovalno  

statistiko
• Ekskluzivne akcije v spletni trgovini
• Certifikati, podatkovni in varnostni listi izdelka 

so vedno na voljo
• Izvirna priporočila izdelkov strank Hagleitner
• Videoposnetki o izdelkih, katalogi in mape za še 

več informacij in navdiha 

Ali želite biti obveščeni o svežih higienskih inovaci-
jah, ekskluzivnih ponudbah in dogodkih? Z novicami 
Hagleitner ste vedno na tekočem. Prejemajte 
zanimive, pomembne in za vas prilagojene vsebine. 
Prijavite se na novice na našem spletnem mestu:  
https://www.hagleitner.com/si/novicnik/prijava-na-
-novicnik/

Želite biti vedno 

dobro povezani?

S Hagleitner boste.

Z desetletjem izkušenj in znanja na področju digitali-
zacije je Hagleitner svetovni inovator v profesionalni 
higieni. Digitalizacijo ponudimo tam, kjer za vas kot 
stranko to prinaša največje možne koristi.
Kar za vas pomeni:

• Stroškovna preglednost
• Optimizacija virov
• Visok higienski standard
• Več zadovoljstva strank
• Polna ponudba storitev
• Proaktivno vzdrževanje

Vaša higiena v umivalnici pod nadzorom: Podajal-
niki XIBU vsako posamezno aktiviranje podajalnika, 
stanje o energiji in številne druge podatke brezžično 
pošlje v podatkovni oblak. Z vašim telefonom lahko te 
podatke prikličete. Vedeli boste, kdaj in kje obstaja 
potreba po servisu, zato boste lahko svoje osebje 
ciljno uporabili. Tudi nastavitve na podajalniku se 
opravijo prek aplikacije: Po želji lahko spremenite vašo 
konfiguracijo: od gospodarne-časovne zakasnitve do 
ultra hitre-visoke frekvence. 
S Hagleitner senseMANAGEMENT za umivalnice 

imate poleg tega vedno dostop do podatkov v živo.

Vaša posoda: brezskrbno čista. APLIKACIJA integral 
vas kot navigacijska naprava pripelje na cilj – za naj-
boljše rezultate: ob vsaki uri, vsak dan, celo leto. 
Aplikacija deluje, preden se kaj zgodi – stalna priprav-
ljenost za delovanje s proaktivnim vzdrževanjem. Majhne 
težave lahko preprosto obrišete kar s pametnim tele-
fonom – aplikacija ima nasvet. Vključuje: Jasna dejstva 
za preglednost. Izdatke je mogoče načrtovati. Koliko 
posode je pomite? Koliko kemikalij je porabljenih? 
Koliko vode teče? Kolikšna je poraba elektrike? Apli-
kacija to ve. 

Vaš servis: Informacije so vedno na dosegu roke: 

Pridobite podatkovne liste izdelka in naročite polnila 
– z aplikacijo Hagleitner scanME. Enostavno skeniraj-
te črtno kodo na izdelku ali v katalogu in individualno 
naročite. Imate dostop do vseh informacij o izdelkih 
ter certifikatih, podpira pa vas tudi pri skladiščenju – vse 
to v 16 jezikih.

Dobrodošli v svetu digitalne higiene.
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Brezskrbni paket storitev.

Kaj odlikuje inovativno higieno? Njene koristi.

Karkoli že načrtujete: Hagleitner je lahko vaš spre-
mljevalec; osebni – od samega začetka. 

Na koncu morate biti zadovoljni – na primer v umival-
nici. Tu mora biti enostavno vse prav: oblika, estetika 
in nenazadnje: delovanje.

Ko govorimo o delovanju: Ali poznate industrijo 4.0?  
Hagleitner opremlja svoje podajalnike s senzorji. Ti 
javljajo, kdaj je čas za servis - kot pri avtomobilu. Vso 
organizacijo prepustite nam in izkoristite prednosti 
servisne pogodbe, da se lahko osredotočite na bi-
stveno pri vašem poslu.
Ko govorimo o koncentriranju: Ali pravilno odmer-
jate? V pomivalnici? V pralnici? Tu in tam pomaga 
preglednost. Vam lahko ponudimo analizo? Neobve-
zno – kot naša posebna storitev? Oglejmo si dejstva: 
Kaj čistite? Kaj izpirate? Ali so vaši stroji pravilno na-
polnjeni? Ali se odmerjanje ujema s trdoto vode? S 
programom? - Kaj od tega lahko spremenite? Koliko 
lahko prihranite? Z veseljem konfiguriramo vaše na-
prave, z veseljem svetujemo vašemu osebju.
Ko govorimo o svetovanju: Ali vam madež povzroča 
glavobol? Ne morete ga odstraniti? Pišite nam. Po-
magamo vam hitro in rade volje z nasveti ali z izde-
lavo načrta za kemično odstranjevanje madežev oz. 
detašuro – prilagojeno vašim potrebam. Po potrebi 
lahko opravimo tudi laboratorijsko analizo. Da dobite 
varnost, ki jo potrebujete.
Ko govorimo o varnosti: Ali imate gostinsko podje-
tje in iščete pomoč za vaš koncept HACCP*? Hagle-
itner vam jo ponuja. Ste odgovorni za higieno v in-
dustrijski družbi in potrebujete načrt za zaščito rok in 
kože? Hagleitner vam stoji ob strani z inteligentnimi 
sistemskimi rešitvami. Prav tako z veseljem ponudi-
mo izobraževanje za vaše zaposlene. 
Ko govorimo o izobraževanju: Znanje je treba deliti. 
Zato izmenjujemo različne ideje – s partnerji, stranka-
mi in vsemi ostalimi. Želite nas obiskati? Na primer 
na sedežu podjetja v Zell am See? Rezervirajte svoje 
osebno vodenje in se potopite v očarljive higienske 
svetove.

  Imate vprašanja? Pokličite nas in prisluhnite 
našim nasvetom: +421 2 4444 1076

  Izkoristite Hagleitner znanje v  
vsakem trenutku.

  Vaš Hagleitner svetovalec za higieno se bo z 
veseljem osebno oglasil pri vas.

Proaktivni program.

Ali želite še več storitev? Rade volje. Odločite se za 
hibridni podajalnik. Hibrid podajalniki pošiljajo dra-
gocene podatke. Na ta način vam lahko ponudimo 
storitev po meri. Vedeli boste, po koliko odmerkih 
podajalnik potrebuje servis. Vedeli boste, kaj se 
dogaja v vaših umivalnicah.

• 25 % manj stroškov osebja s podatkovno pod-
prtim razporejanjem osebja

• 30 % več zadovoljstva uporabnikov s stalno 
razpoložljivostjo higienskih izdelkov – saj veste, 
kdaj je čas za polnjenje.

• Uporaba aplikacije: Vedno ohranite nadzor nad 
vašimi podajalniki.

• Neomejeno število uporabnikov: Vi določite, kdo 
lahko vidi podatke o vaših podajalnikih.

• Registracija: Hagleitner za vas vpiše vaše poda-
jalnike.

• Shranjevanje podatkov: Hagleitner skrbi za vaše 
podatke, za vašo varnost.

• Celostna zaščita
• Podatkovna zbirka aplikacije XIBU: Kdaj je na 

vrsti vaš naslednji servis? To boste natanko 
vedeli.

• Proaktivno vzdrževanje: *Preventivno čiščenje 
in vzdrževanje zagotavlja neprekinjeno delovanje 
vaših podajalnikov.

Popolna ponudba storitev 

v umivalnici.

Stranka je pri družbi Hagleitner vedno na prvem 
mestu. Naš razvoj je namenjen temu, da vas stal-
no navdušuje in aktivno podpira. Naša ponudba 
obsega zato več kot le nakup izdelkov. Tu smo za 
vas. Pri naših podajalnikih XIBU vam ponujamo 
polno ponudbo storitev. S temi storitvami vas 
podpiramo:

• Svetujemo: Kateri izdelki najbolje izpolnjujejo 
vaše potrebe? Vaš osebni svetovalec za hi-
gieno ima izkušnje in izobrazbo, zaradi česar 
vam lahko popolnoma svetuje.

• Ugotavljanje potreb:  Kakšen podajalnik se 
prilega kam? Koliko naprav potrebujete? To 
boste ugotovili z vašim svetovalcem za higi-
eno. 

• Dostava in montaža: Naši izkušeni dostavljav-
ci dostavijo in montirajo profesionalno in 
natančno. 

• Šolanja: Kako pravilno nastavim podajalnik? 
Kako pravilno skrbim za podajalnik? Vaš sve-
tovalec za higieno vam ponuja izobraževanje 
na vaši lokaciji.

• Servis obrabljivih delov: Za vas zamenjamo 
obrabljive dele. Tako so vaši podajalniki ved-
no na voljo. 

• Servis pokrova podajalnika: Hagleitner po 
potrebi zamenja vaš pokrov podajalnika.* 
Zasnova je pomembna. To posebno storitev 
ponujamo zato, da se bodo vaši podajalniki 
lahko še vrsto let bleščali v vaših umivalnicah.

• Letni tehnični pregled: Higiena mora delova-
ti. Zaradi tega Hagleitner enkrat letno prever-
ja vaše podajalnike. S tem se zagotovi nemo-
teno delovanje.

*Ne velja za podajalnike v izvedbi dekorja in običajno ne pri škodi, 
povzročeni zaradi vandalizma.

*Kritične kontrolne točke analize tveganja (Hazard Analysis Critical 
Control Point)
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Individualni 

načrti uporabe.

Naši načrti čiščenja, zaščite rok in dezinfekcije so pri-
lagojeni vašim potrebam. Lahko ustvarite ločen načrt 
za področje uporabe.

Vsak higienski izdelek, ki ga uporabljate je vključen. 
Slikovne predstavitve, jasen opis uporabe in pogosto-
sti, naredijo načrte razumljive za vsakogar.

S tem obvladate zahteve HACCP ali veljavna pravi-
la o osebni varovalni opremi. V pralnici in higienskih 
objektih olajšajo načrti vsakdanje delo zaposlenih. 
Tako dosežete optimalne rezultate.
 

 Razumljivo razloženo
 Barvno predstavljeno

Enostavna orientacija.

Vsi dozirni izdelki za kuhinjsko higieno, higieno v umi-
valnicah in pralno higieno, so opremljeni z enostav-
nim barvnim sistemom. V kombinaciji s pripadajočimi 
priključki zamenjava izdelkov ni mogoča. To vam pri-
naša nadzor in varnost.

Piktogrami so simboli, ki v obliki poenostavljene gra-
fike nudijo pomembne informacije. Na zadnji strani 
kataloga lahko najdete legendo piktogramov, ki vam 
bo olajšala branje besedil o izdelkih.

 Jasno barvno označevanje
 Sedaj izdelkov več ne boste zamenjevali

 Imate vprašanja? Pokličite nas in prisluhnite 
našim nasvetom: +421 2 4444 1076

 Izkoristite Hagleitner znanje v  
 vsakem trenutku.

 Vaš Hagleitner svetovalec za higieno se bo z  
 veseljem osebno oglasil pri vas. 

 Umivalnica, kuhinja, perilo, objektna higiena,  
 razkuževanje
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Pregled: Naša storitev za 

vas – osebno in  

individualno.

Hagleitner ponuja individualne rešitve, ki so prilago-
jene potrebam – za vsa področja, kjer higiena igra 
pomembno vlogo: v umivalnici, v kuhinji, pri vašem 
perilu, pri objektni higieni ter pri razkuževanju površin 
in rok. Hagleitner
-  opravi pregled z analizo v vaši hiši
-  vam svetuje pri izbiri pravih izdelkov glede na vaše 

potrebe
-  izobražuje vas in vaše sodelavce

Za inovacije je potrebno 

učenje.

Hagleitner ve: Inovativna higiena zahteva dobro 
izobraženost in nenehno nadaljnje izobraževanje 
zaposlenih v podjetju Hagleitner. Ker: »Učenje je 
kot plavanje proti toku: mirovanje predstavlja korak 
nazaj!« (Erich Kästner)
Zato Hagleitner izobražuje svoje zaposlene v lastni 
akademiji podjetja. Tako vam lahko priskrbimo jas-
ne kompetence, ki zagotavljajo trajne inovacije in 
skrbijo za optimalne potrebe strank. 

Znanje je tukaj zato, da ga delimo. Zato Hagleitner 
akademija ponuja tudi izobraževanja za partnerje, 
stranke in za vse, ki jih zanima področje higiene. Iz-
koristite tudi naše večdesetletno strokovno znanje! 
Naše tečaje o tematikah »dobre higienske prakse«, 
»uspešnem gospodinjstvu«, »odstranjevanju škro-
ba«, »zaščiti kože in rok« ter »Managementu higi-
ene v zdravstvenih ustanovah« vodijo usposobljeni 
strokovnjaki. 

Ali želite obdržati sebe in svoje sodelavce v for-
mi na področju higiene? Informirajte se o na-
ših trenutnih ponudbah izobraževanj na naslovu  
http://academy.hagleitner.com

*Osebna zaščitna oprema

HAGLEITNER academy
mind in progress.
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VAH
ÖGHMP

Se dobro počutite v svoji 

koži?

Za Hagleitner je ta občutek cilj.
Zato so izdelki za nego telesa Hagleitner 
vedno
• dermatološko preizkušeni,
• brez NTA, parabenov in silikonov,
• po možnosti brez snovi, ki povzročajo alergije,
• posebej koži prijazni.
• brez mikroplastike

Poleg tega so vsi naši izdelki brez rakotvornih snovi.

Neoporečne so tudi uporabljene dišave, saj vse 
ustrezajo standardom International Fragrance Asso-
ciation (IFRA).

Odlično. 

Avstrijski okoljski znak in EU-Ecolabel sta znaka kako-
vosti za okolju prijazne izdelke, ki so izredno uporabni.

Oznaka kakovosti FSC® se ravna tudi po kriterijih, ki 
zagotavljajo odgovorno gospodarjenje z gozdovi. Zato 
bodite pozorni na izdelke s certificiranjem FSC®.

Številni Hagleitner izdelki so pridobili enega od teh 
certifikatov. To ponovno jasno sporoča: Za Hagleitner 
ima okolju neškodljivo in trajnostno delo najvišjo prio-
riteto.

S konceptom »green efficiency« Hagleitner zagotavlja, 
da so vsi kemični dozirni izdelki v kuhinjski HIGIENI in 
HIGIENI perila brez zdravju škodljivih surovin. 

Trajnost ima pri Hagleitnerju v splošnem zelo velik 
pomen, zato imamo med drugim lasten železniški 
priključek, povezan z javnim železniškim omrežjem in 
fotovoltaični sistem na strehi obrata za proizvodnjo 
podajalnikov, ki proizvaja elektriko za stroje za brizgal-
no litje. 

TÜV certificiranje v skladu s standardoma ISO 9001 in 
ISO 13485 dokazuje neprekinjen razvoj našega sistema 
upravljanja kakovosti, ki odgovarja zahtevam naših 
strank glede naših izdelkov in storitev.

Proizvajalci kozmetičnih izdelkov morajo v skladu z 
EU-uredbo te izdelovati v skladu z dobro proizvodno 
prakso. Hagleitner s certifikatom v skladu z ISO 22716 
zagotavlja, da so kozmetični izdelki izdelani po najviš-
jih higienskih in kakovostnih standardih.

Evropska uredba o biocidnih proizvodih zagotavlja 
visoko stopnjo zaščite zdravja in okolice. Z učinkovi-
nami, ki jih uporablja Hagleitner, je zagotovljeno, da 
so vsi izdelki neoporečni. Številna razkuževalna sredstva 
za roke, perilo in površine so na seznamu pri VAH in 
ÖGHMP*. 

Hagleitner ponuja varnost.

greenovative

Inovacije in trajnost

Za Hagleitner greenovative predstavlja odgovornost 
do trajnostnega in inovativnega ravnanja na vseh 
področjih poslovanja. Hagleitner je že skoraj 50 let 
vodilno podjetje na področju inovacij. Naš stalni cilj in 
najvišje prioritete so: Človek in okolje – za sozvočje 
gospodarnosti in potreb strank. Tako se ustvari prava 
dodana vrednost za vse: stranke, partnerje, zaposlene 
i n  p o n u d n i k e  s t o r i t e v .  
To pomeni greenovative.

Trajnosten razvoj izdelkov

• Močni koncentrati in dozirni sistemi zmanjšajo 
porabo vode in transportne poti

• Vrečke vacuumBAG zmanjšajo količino odpadkov 
in optimizirajo njihovo predelavo

• Zaščita ljudi in okolja zaradi neuporabe mikrop-
lastike, NTA, EDTA in fosfatov pri vseh izdelkih 
za nego telesa

Trajnostna lokacijska politika

• Prisotnost na lokalnih tržiščih za vašo storitev
• »Made in Austria« za visoko kakovost izdelkov in 

zanesljivo dobavo
• Certificirano in okolju neškodljivo upravljanje stavb 

– živimo trajnostne vrednote

Trajnostno upravljanje osebja

•  
Sogovornik v vaši bližini

•  
Neposredno dostopno strokovno znanje za vaše 
izzive

•  
Doživite vrednote mednarodnega družinskega 
koncerna

*VAH: Zveza za uporabno higieno 
ÖGHMP: Avstrijsko združenje za higieno, mikrobiologijo in preventivno medicino
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Na seznamu pri 
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Zdravstvo in skrb za bolni-

ke

Razvoj rešitev na področju zdravja in dobrega počutja 
spada med ključne kompetence podjetja Hagleitner. 
Na podlagi večletnega sodelovanja z zdravstvenimi 
ustanovami, bolnišnicami in domovi za nego vemo, 
kateri izdelki so potrebni in kako lahko Hagleitner 
pomaga pri nastajajočih težavah. Rešitve izpolnjujejo 
sodobne higienske standarde, s svojo intuitivno uporab-
nostjo pa olajšajo vsakdanje delo in izboljšajo skladnost. 
Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki olajša tudi ponu-
janje razširjenih higienskih storitev, kot so individualna 
izobraževanja in higienski pregledi. 

Industrija in 

javne ustanove

Na področju industrije in javnih ustanov podjetje Hagle-
itner ponuja raznolik nabor izdelkov: od sistema poda-
jalnikov za zaščito kože in higieno rok do profesional-
nega čiščenja površin, prilagojenih dodatkov za umi-
valnice ali prijetnega upravljanja z vonjem – vse na 
enem mestu. Naša polnila ne prihranijo samo prostor 
za shranjevanje, temveč tudi zmanjšajo količino od-
padkov, ki jih je poleg tega mogoče tudi natančno 
sortirati. Z učinkovitimi in ekonomičnimi rešitvami iz-
delkov, smo izpopolni ponudbo z vsestranskimi stori-
tvami.

Hoteli & gostinstvo

Hagleitnerjeve higienske storitve so izjemno primerne 
za uporabo na področju hotelirstva in gostinstva. Z 
našim obsežnim paketom storitev prihranite dragocen 
čas, ne glede na to, ali gre za umivalnico, kuhinjo ali 
pralnico. Po želji Hagleitner vašim sodelavcem predsta-
vi pravilno rokovanje s HACCP, gospodinjstvom in z 
vsemi našimi izdelki. Koncept green efficiency vam 
zagotavlja kemično odmerjanje izdelkov, ki so brez 
okolju in zdravju nevarnih surovin. Z inteligentnimi hi-
gienskimi koncepti Hagleitner v enaki meri navdušuje 
tako gastronome kot goste.

Načrtovalci & arhitekti

Hagleitnerju popolnoma zaupajo tudi načrtovalci in 
arhitekti. İzbirate lahko med široko paleto izdelkov: od 
podajalnikov iz poliranega nerjavnega jekla do poda-
jalnikov, ki se s sedmimi različnimi dekorji prilagodijo 
vsaki umivalnici.
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sanitarnaHIGIENA
Prvi vtis je odločilen.

Noben drug sistem opreme za umivalnice ni tako popoln 

in Vam ne ponuja toliko prednosti kot serija XIBU. Serija 

podajalnikov daje vtis z žlahtno obliko in se prilagaja z 

različnimi dekorji vsaki umivalnici. Inteligentna polnila 

in dodatne funkcije zagotavljajo enostavno rokovanje 

in gospodarno porabo. Brezkontaktno posluževanje 

zagotavlja najvišjo mero higiene.

Sistem za pralnico Hagleitner senseMANAGEMENT 

izkorišča inteligenco podajalnikov XIBU za popolnoma 

novo obliko managementa higiene. Podatki o porabi 

pri vsakem podajalniku so na razpolago neodvisno od 

prostora in časa ter omogočajo organizacijo dela osebja 

odvisno od potreb.

Veliko število naših podajalnikov je označenih kot okolju 

prijazni. Odlikovani so z različnimi certifikati o trajnosti in s 

tem pričajo o osveščenosti podjetja za naše okolje.

Naše storitve za vas

• Pregled in analiza potreb za vaše sanitarne prostore

• V skladu z vašimi potrebami vam svetujemo glede 

pravega izbora izdelkov

• Izobraževanje o izdelkih s strani vašega osebnega 

svetovalca za higieno
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Z 10-letnimi izkušnjami digitalnega nadzora podajalnikov  
vam ponujamo naslednje

Brez praznih podajalnikov 

 Poznajte stanje polnosti in ukrepajte proaktivno

Trajen pretok informacij 

 V realnem času prikazuje podatke, štiriindvajset ur na dan za 
 optimalen pregled

Ciljno razporejanje osebja

 Glede na potrebo voden čas poti ter krajši čas za krajše in 
 učinkovitejše poti  

Stroškovna preglednost 

 Temelji na procesu naročanja glede na porabo in logistično 
 načrtovanje

Pravi podatki za točne analize 

 Individualno prilagojene možnosti analize za vašo umivalnico, 
 s podatki pogostosti in statusom

Večja združljivost 

 Na medicinskih področjih

Več informacij? Obrnite se na vašega svetovalca za higieno.

Digitalizirana rešitev za 

podajalnike

Varnost bolnikov

• Tako pogosto si naši sodelavci razkužujejo roke. Ne ocenjujte, temveč 
vedite.

• Združljivost: Dokazljiv porast higiene rok za 20 %.

• Zbiranje podatkov na postajo ali oddelek: Preprečevanje na enostaven način.

• V vsakem trenutku imejte popoln pregled: o stanjih polnosti in stroških.

Nadzor stroškov

• Zbiranje kazalnikov: Ne ocenite, temveč 
izmerite.

• Na voljo 24 h na dan: na pametnem telefonu, 
prenosnem ali tabličnem računalniku.

• Enostavno izvajanje  
vitkega upravljanja.

• Načrtovanje čistilnih poti ali  
analiza stroškov? Nič lažjega.

Zadovoljstvo strank            

• Ciljno načrtovanje kontrolnih pregledov:  Ob 
pravem času.

• Vzdrževane umivalnice:  posebej razveselijo 
vaše goste.

• Pozitivne ocene.

Predstavljajte si, da bi imeli v vsakem trenutku na voljo prikaz stanja polnosti 
svojih podajalnikov za umivalnico. 
S Hagleitner vidite v dejanskem času, katera področja so bila pravkar vzdrževana 
in kje ni potrebe po polnilih.
Dobrodošli v svetu digitalnih umivalnic!
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Linija XIBU naslednje generacije združuje zasnovo in delovanje v vaši 
umivalnici.

Inteligentna umivalnica

 Nikoli več prazna in vedno razpoložljiva

Gospodarno in varčno – vse pod nadzorom

 Enostavna nastavitev in servis z našo inovativno aplikacijo XIBU

Najvišja kakovost

 Made in Austria

Večji obseg  

 Trajen in uporabniku prijazen energijski koncept  
 

S sistemsko rešitvijo XIBU zagotovite higienski standard v vaši 
umivalnici

 25 % manj osebja, 30 % več zadovoljstva strank

Prepričajte se.

Sistem naslednje generacije
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    XIBU TISSUEPAPER analog white

V × Š × G     32,3 × 17 × 17 cm št. art. 4110102350

    XIBU TISSUEPAPER analog black

V × Š × G     32,3 × 17 × 17 cm št. art. 4110102367

  na voljo 5 različnih dekorjev

Polnila

multiROLL toaletni papir Z4*

425 listov/navitek št. art. 4110801400

4-slojni, bel, lepljen, 32 navitkov/karton, mikrotisk
z žigom kakovosti papirja. Za visoke zahteve.

multiROLL toaletni papir V3*

560 listov/navitek št. art. 4110801300

3-slojni, bel, lepljen, 32 navitkov/karton, mikrotisk
z žigom kakovosti papirja. Za visoke zahteve.

multiROLL toaletni papir B2*

850 listov/navitek št. art. 4110801500

2-slojni, svetlo bela in modra zlepljeni, 32 navit-
kov/karton, mikrotisk z žigom kakovosti papirja.

multiROLL toaletni papir W2*

950 listov/navitek št. art. 4110800900

2-slojni, bel, narebren, 42 navitkov/karton, brez
perforiranega vzorca.

Opcija dekorji za XIBU TISSUEPAPER

steel št. art. XXXXXXXX53

tech w št. art. XXXXXXXX68

carbon št. art. XXXXXXXX57

tech št. art. XXXXXXXX59

wood št. art. XXXXXXXX60

Opcije

sanitarnaHIGIENA
 XIBU  PODAJALNIK TOALETNEGA PAPIRJA.

XIBU TISSUEPAPER

   mehanski podajalnik za toaletni papir 
   sistem 2 navitkov
   avtomatičen padec druge rolice
   1 polnjenje nadomesti 8 običajnih navitkov toaletnega papirja
   z zavoro, ki služi varčnemu načinu podajanja lističev
  možnost zaklepanja

21

* Primerno tudi za LUNA toilettPAPIER podajalnik.
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    XIBU touchTOWEL white

V × Š × G    43,2 × 33,1 × 22,8 cm št. art. 4110201250

    XIBU touchTOWEL black

V × Š × G    43,2 × 33,1 × 22,8 cm št. art. 4110203767

   mehanski podajalnik papirnatih brisač
   nastavljiv časovni interval pri premiku papirja
  prikaz stanja polnila
  na voljo 5 različnih dekorjev

XIBU TOWEL

  podajalnik papirnatih brisač
   sistem 2 navitkov
   avtomatičen preklop na 2 rolico
   razrez papirja na lističe
  možnost zaklepanja

Opcija dekorji

za: XIBU TOWEL hybrid steel št. art. XXXXXXXX53

XIBU touchTOWEL tech w št. art. XXXXXXXX68

carbon št. art. XXXXXXXX57

tech št. art. XXXXXXXX59

wood št. art. XXXXXXXX60

Opcije

Polnila

multiROLL brisače X Premium

90 metrov/navitek št. art. 4110901400

Premium - kakovost, 1 - slojne, bele, proizvedeno 
po postopku AIRLAID, 5 navitkov/karton, mikro-
tisk.

multiROLL brisače X2

160 metrov/navitek št. art. 4110900900

2-slojni, bele, lepljen, 5 navitkov/karton, 
mikro tiskanje papirja z žigom kvalitete.

multiROLL brisače XB2

145 metrov/navitek št. art. 4110901000

2-slojni, moder, lepljen in se moker ne trga,
5 navitkov/karton, mikro tiskanje papirja  
z žigom kvalitete, ISEGA izjava o primernosti za 
živila.

multiROLL brisače X1

205 metrov/navitek št. art. 4110901100

1-slojne, bele, 5 navitkov/karton, mikro tiskanje  
papirja z žigom kvalitete.

21

sanitarnaHIGIENA 
 XIBU PODAJALNIK PAPIRNATIH BRISAČ.

    XIBU TOWEL hybrid white

V × Š × G     42,1 x 33,3 x 22,9 cm št. art. 4110203950

    XIBU TOWEL hybrid black

V × Š × G     42,1 x 33,3 x 22,9 cm št. art. 4110203967

  Podajalnik papirnatih brisač v roli, s senzorskim ali 
mehanskim posluževanjem

  Pošilja podatke o delovanju v aplikacijo XIBU
  Možnost uravnavanja porabe papirja
  na voljo 5 različnih dekorjev
  Oskrba z energijo prek energyBOX L

1

2

3

4

43

Popolnoma konfigurirana baterijska enota za XIBU 
TOWEL hybrid podajalnik. Energija za 40.000 pos-
luževanj.

energyBOX L

V × Š × G     72 x 45 x 340 mm     št. art 4111208100

1 2 2

4

1

3

P

ene

V×Š
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septDES FOAMSOAP

6 × 600 ml št. art. 4110709603

Sredstva za razkuževanje rok. Natančen opis izdel-
kov najdete na strani 103. (** in ***)

    XIBU touchFOAM white

V × Š × G     30 × 13,3 × 11,9 cm št. art. 4110201450

    XIBU touchFOAM black

V × Š × G     30 × 13,3 × 11,9 cm št. art. 4110203567

   mehanski podajalnik penastega mila
   optični prikazovalnik stanja polnila
  na voljo 5 različnih dekorjev

    XIBU senseFOAM white

V × Š × G     27,7 × 13,5 × 10,8 cm št. art. 4110201050

    XIBU senseFOAM black

V × Š × G     27,7 × 13,5 × 10,8 cm št. art. 4110203467

   senzorski podajalnik penastega mila
   LED-prikaz stanja polnosti
   na voljo 5 različnih dekorjev
  oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice

XIBU FOAM

 podajalnik penastega mila
  rezervni tank
  nastavljiva količina oddajanja mila
 možnost zaklepanja

foamSOAP PREMIUM*

6 × 600 g št. art. 4110705403

Razkošno, zelo izdatno milo za roke. Posebej pri-
merno za občutljivo in suho kožo. Odlično čisti in 
roke naredi izredno mehke. Poživljajoč vonj po 
cvetovih pomaranče. 

foamSOAP PURE*

6 × 600 g št. art. 4110708003

Zelo kakovostno in izdatno milo za roke brez di-
šav in barvil. Idealno za kuhinjo v hotelirstvu in 
gastronomiji ter živilski industriji. Posebno blago 
milo za občutljivo in suho kožo. Odlična zmoglji-
vost čiščenja.

Polnila

foamSOAP*

6 × 600 g št. art. 4110701503

Spenjeno, kakovostno milo za roke. Nudi peno, 
mehko kot žamet. Primerno predvsem za občutljivo 
in suho kožo. Pušča čiste, žametne roke in vonj po 
citrusih z zeliščno aromo. 

septDES FOAM

6 × 600 ml št. art. 4110708703

septDES FOAM

50 ml št. art. 4120102209

Sredstva za razkuževanje rok. Natančen opis izdel-
kov najdete na strani 102. (** in ***)

sanitarnaHIGIENA 
 XIBU PODAJALNIK PENASTEGA MILA.

*  Primerno tudi za LUNA schaumSEIFEN podajalnik.
**  Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo 

varnostnostni znak in navodila o uporabi.
***  Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na strani 94.

Opcije

   Za podajalnik sta potrebni 2 pakiranje

sistemske baterije C-Tip

2 kosa/zavoj št. art. 4111201200

Opcija dekorji

za: XIBU senseFOAM steel št. art. XXXXXXXX53

XIBU touchFOAM tech w št. art. XXXXXXXX68

carbon št. art. XXXXXXXX57

tech št. art. XXXXXXXX59

wood št. art. XXXXXXXX60
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je

powerPACK ex št. art. 4111202400

powerpackADAPTER foam

št. art. 4111206800

powerPACK in št. art. 4111203100
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Pritrdilna sponka

št. art. 4111200800

Pritrdilna sponka za pritrditev XIBU sense/touch- 
FOAM (1 kos) na čistilni voziček.

XIBU CROWN št. art. 4111206367

XIBU CROWN Table št. art. 4111206450

XIBU disinfectTABLE

V × Š × G     44,5 × 15,5 × 21,5 cm št. art. 4110600450

   namizno stojalo za XIBU senseFOAM 
podajalnik

   z vgrajenim lovilcem odvečnih kapljic
   primerno za recepcije, bančna okenca, 

v zdravstvu ipd.

XIBU disinfectFLOOR

V × Š × G     130 × 39,5 × 38,5 cm št. art. 4110601050

   stojalo za XIBU senseFOAM podajalnik
   za mobilno postavitev penilnikov
  idealno v kombinciji s polnilom septDES  

  FOAM

XIBU LABEL foamSOAP

št. art. 4111205700

XIBU LABEL foamSOAP PREMIUM

št. art. 4111205600

XIBU LABEL foamSOAP PURE

št. art. 4111205500

XIBU LABEL septDES FOAM

št. art. 4111205800

XIBU LABEL septDES FOAMSOAP

št. art. 4111206600

Nadaljnje opcije

21
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sanitarnaHIGIENA 
 XIBU PODAJALNIK DIŠAV.

Opcija dekorji za XIBU senseFRESHAIR 

steel št. art. XXXXXXXX53

tech w št. art. XXXXXXXX68

carbon št. art. XXXXXXXX57

tech št. art. XXXXXXXX59

wood št. art. XXXXXXXX60

Polnila

XIBU senseFRESHAIR white

V × Š × G     21,9 × 13,5 × 9,2 cm št. art. 4110201350

XIBU senseFRESHAIR black

V × Š × G     21,9 × 13,5 × 9,2 cm št. art. 4110203867

   high-tech podajalnik dišav
   individualno programiranje
   oddajanje parfuma v nastavljenem časovnem intervalu in/ali 

s pomičnim senzorjem
   podajanje brez potisnih plinov
   oskrba energije preko baterij ali električne vtičnice
   na voljo 5 različnih dekorjev
   možnost zaklepanja
   LED-prikaz stanja polnila

sistemske baterije D-Tip

2 kosa/zavoj št. art. 4111201300

XIBU senseFRESHAIR mobile white

V × Š × G  22,3 × 12,2 × 8,8 cm št. art. 4111202361

XIBU senseFRESHAIR mobile black

V × Š × G  22,3 × 12,2 × 8,8 cm št. art. 4111202362

XIBU senseFRESHAIR je ino-
vativna naprava za odišavljanje 
prostora. Stojalo omogoča, da je 
podajalnik mobilen in vsestran-
sko uporaben.

*  Primerno tudi za LUNA airFRESH podajalnik.

Opcije

powerPACK ex št. art. 4111202400

powerPACK in št. art. 4111203100

   za podajalnik je potrebno 1 pakiranje

Nadaljnje opcije
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airFRESH GREEN*

8 × 290 ml št. art. 4110700306

Pomladna dišava – nežen, poživljajoč čas  
cvetenja.

airFRESH NEW YELLOW*

8 × 290 ml št. art. 4110710206

Poletni vonj – sveže in lahko - z vonjem po sivki 
in agrumih.

airFRESH RED*

8 × 290 ml št. art. 4110700506

Jesenska dišava – dišeča žetev, zreli sadeži.

airFRESH BLUE*

8 × 290 ml št. art. 4110700606

Zimska dišava – jasna svežina, čista voda.

airFRESH SPICE*

8 × 290 ml št. art. 4110704106

Sproščujoč in pomirjujoč vonj, sestavljen iz 
aromatičnih not zeliščnega vrta.

airFRESH greenTEA*

8 × 290 ml št. art. 4110708306

Svež, cvetlični vonj. Daje občutek reda in čis-
toče. Cvetlične, nežne note zagotavljajo dobro 
počutje in sprostitev.

airFRESH whiteMUSK*

8 × 290 ml št. art. 4110708206

Topla, plemenita dišava s cvetličnimi, orientalski-
mi notami. Zagotavlja dobro počutje in sprosti-
tev. Pomirjujoč vonj za sprostitev.

airFRESH WELLNESS*

8 × 290 ml št. art. 4110709906

Idealna mešanica iz 4 × 2 visokokakovostnih  
parfumov za prostore z vonji SPICE, greenTEA, 
whiteMUSK in zenGARDEN.

airFRESH fourSEASONS*

8 × 290 ml št. art. 4110700706

Dišavna mešanica kakovostne prostorske dišave 
airFRESH GREEN, NEW YELLOW, RED in BLUE.  

airFRESH zenGARDEN*

8 × 290 ml št. art. 4110709806

Prijeten vonj s himalajsko cedro, vrtnico in  
bergamotko. Samostojna aroma, ki vas vabi, da 
ostajate.

powerpackADAPTER freshair

št. art. 4111206700
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sanitarnaHIGIENA 
 XIBU  KOŠ ZA SMETI.

XIBU PAPERBOX 

  koš za smeti
  prostornina 45 l 
  integriran prostor za shranjevanje zvitka vrečk za smeti
   primerno za namestitev na steno ali za samostojno postavitev

    XIBU sensePAPERBOX white

V × Š × G      70 × 34 × 23,7 cm št. art. 4110201761

    XIBU sensePAPERBOX black

V × Š × G      70 × 34 × 23,7 cm št. art. 4110201762

  kompaktno ohišje iz odporne, trdne umetne mase
   prikrita odprtina
 LED-prikaz stanja polnosti
   oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice

    XIBU touchPAPERBOX white

V × Š × G    70 × 34 × 23,7 cm št. art. 4110201661

    XIBU touchPAPERBOX black

V × Š × G    70 × 34 × 23,7 cm št. art. 4110201662

  kompaktno ohišje iz odporne, trdne umetne mase
   prikrita odprtina

Polnila

vreče za smeti XIBU 45 l

6 × 25 kosov št. art. 4111101000

Vreče za smeti s praktično vrvico in 45 l prostorni-
no za XIBU inox/sense/touchPAPERBOX.

sistemske baterije D-Tip

2 kosa/zavoj št. art. 4111201300

Opcije

   potrebujete 3 zavitke

powerPACK ex št. art. 4111202400

powerPACK in št. art. 4111203100

Opcija sense

Pri izdelku XIBU inox/sensePAPERBOX, potisne sense  
tehnologija vrečko za smeti na notranje stene koša, ter s tem 
optimira volumen. XIBU inox/sensePAPERBOX na ta način 
lahko sprejme do 40 % več odpadkov.

21
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white black
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+40%
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sanitarnaHIGIENA 
 XIBU DOZATOR ZA RAZKUŽILO.

XIBU DISINFECT

  dozator brez dotika za razkužilo
  LED-prikaz stanja polnosti
   rezervni tank
   nastavljiva količina podajanja sredstva za razkuževanje
   oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice
   zrakotesno polnilo – brez prenašanja klic na polnilo
  možnost zaklepanja

    XIBU senseDISINFECT

V × Š × G     27,7 × 13,5 × 10,8 cm št. art. 4110600250

sistemske baterije C-Tip

2 kosa/zavoj št. art. 4111201200

Opcije

   za podajalnik sta potrebni 2 pakiranji

Polnila XIBU disinfectWALL

V × Š × G     19,6 × 10,8 × 12,3 cm št. art. 4110600550

   lovilec odvečnih kapljic za 
XIBU senseDISINFECT podajalnik

   za stensko montažo
   ščiti vaša tla pred dezinfekcijskim sredsvom, 

ki kaplja iz rok

XIBU disinfectTABLE

V × Š × G     44,5 × 15,5 × 21,5 cm št. art. 4110600450

   namizno stojalo za XIBU senseDISINFECT 
podajalnik

   z vgrajenim lovilcem odvečnih kapljic

XIBU disinfectFLOOR

V × Š × G     130 × 39,5 × 38,5 cm št. art. 4110601050

   stojalo za XIBU senseDISINFECT podajalnik
   primerno za mobilno postavitev podajalnikov 

dezinfekcije
   primerno za sprejemnice npr. v: restavracijah, 

hotelih, bankah, prireditvenih centrih itd.

septLIQUID SENSITIVE*

6 × 700 ml št. art. 4110705804

septLIQUID SENSITIVE*

20 × 150 ml št. art. 4120101012

Sredstva za razkuževanje rok. Natančen opis iz-
delkov najdete na strani 102. 

septLIQUID PLUS*

6 × 700 ml št. art. 4110704603

Sredstva za razkuževanje rok. Natančen opis iz-
delkov najdete na strani 102.

Nadaljnje opcije
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powerPACK ex št. art. 4111202400

powerPACK in št. art. 4111203100

powerpackADAPTER foam

št. art. 4111206800

XIBU CROWN Table

št. art. 4111206450

XIBU CROWN DISINFECT

št. art. 4111206350

XIBU LABEL septLIQUID PLUS

št. art. 4111206000

XIBU LABEL septLIQUID SENSITIVE

št. art. 4111206100

Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila o uporabi.
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wcDISINFECT*

6 × 300 ml št. art. 4110707901

wcDISINFECT*

50 ml št. art. 4120102109

Izdelki za razkuževanje površin. Natančen opis iz-
delkov najdete na 106.  

    XIBU senseSEATCLEANER white

V × Š × G    23 × 12,8 × 10,7 cm št. art. 4110101450

    XIBU senseSEATCLEANER black

V × Š × G    23 × 12,8 × 10,7 cm št. art. 4110101467

   brezdotični podajalnik za razkuževanje in penasto  
čiščenje WC-desk 

   LED-prikaz stanja polnosti
  oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice

    XIBU touchSEATCLEANER white

V × Š × G    25 × 12,8 × 10,7 cm       št. art. 4110101550

    XIBU touchSEATCLEANER black

V × Š × G    25 × 12,8 × 10,7 cm       št. art. 4110101567

   mehanski podajalnik za razkuževanje in penasto čiščenje 
WC-deske 

   optični prikazovalnik stanja polnila 

XIBU SEATCLEANER 

 za razkuževanje in penasto čiščenje WC-desk 
  rezervni tank 
  nastavljiva količina oddajanja 
 možnost zaklepanja

Polnila

XIBU LABEL wcDISINFECT

št. art. 4111205900

Opcija powerPACK

powerPACK in št. art. 4111203100

Opcije

sistemske baterije AA-Tip

4 kosi/zavoj št. art. 4111204300

XIBU CROWN št. art. 4111206367

   za podajalnik je potrebno 1 pakiranje

sanitarnaHIGIENA 
 XIBU RAZKUŽEVANJE IN PENASTO ČIŠČENJE WC-DESK.

21

powerPACK ex št. art. 4111202400

*  Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo 
varnostnostni znak in navodila o uporabi

Nadaljnje opcije
1

2

XIBU DISINFEC 2
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sanitarnaHIGIENA 
 XIBU PODAJALNIK PENE ZA VLAŽEN TOALETNI PAPIR.

Opcija dekorji za XIBU senseMOISTCARE

steel št. art. XXXXXXXX53

tech w št. art. XXXXXXXX68

carbon št. art. XXXXXXXX57

tech št. art. XXXXXXXX59

wood št. art. XXXXXXXX60

careMOUSSE

6 × 300 ml št. art. 4110708501

careMOUSSE

50 ml št. art. 4120102009

Okolju prijazna alternativa vlažnemu toaletnemu pa-
pirju. Čistilna pena za vlaženje suhega toaletnega 
papirja. Posebno vlažilna zaradi aloje vere. Pusti 
čist občutek na koži. Dermatološko preizkušeno. 
Nudi se tudi kot razpršilo za na pot.

Polnila

sistemske baterije AA-Tip

4 kosi/zavoj št. art. 4111204300

Opcije

   za podajalnik je potrebno 1 pakiranje

XIBU senseMOISTCARE white

V × Š × G    23 × 12,8 × 10,7 cm št. art. 4110101650

XIBU senseMOISTCARE black

V × Š × G    23 × 12,8 × 10,7 cm št. art. 4110102167

  brezdotični podajalnik pene za vlažen toaletni papir
   LED-prikaz stanja polnosti
   rezervni tank
   nastavljiva količina oddajanja
   oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice
   možnost zaklepanja

powerPACK ex  št. art. 4111202400

powerPACK in št. art. 4111203100

Nadaljnje opcije
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XIBU CROWN  št. art. 4111206367

XIBU LABEL careMOUSSE

št. art. 4111206200
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OPCIJA DEKORJI

c

6666

c
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1 3
2

careMOUSSE
for toilet paper moistening 

+ carbon

+ steel

+ tech w

+ wood

+ tech
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XIBU MULTIFOLD white

V × Š × G    39,5 × 33,6 × 14,8 cm št. art. 4110201550

  podajalnik za zložljive brisače
   kompaktno ohišje podajalnika zloženk
   kukalo za prikaz ostanka polnila
   za vse vrste velikosti in kakovosti brisač
   premični notranji del
   neproblematično, enostavno polnjenje
   varčna poraba
   možnost zapiranja

Polnila

Cartemani V H3*

2.880 kosov/karton št. art. 4111001500

3-slojni, za visoke zahteve, 100 % celuloza, močno
bela, V-pregib, format 21 x 24 cm, x = 116 mm.

Cartemani V H2*

2.304 kosov/karton št. art. 4111001100

2-slojni, za visoke zahteve, 100 % celuloza, moč-
no bela, V-pregib, format 21 x 24 cm, x = 116 mm.

Cartemani C H2*

2.880 kosov/karton št. art. 4111002000

2-slojni, za visoke zahteve, 100 % celuloza, močno
bela, C-pregib, format 23 x 33 cm, x = 95 mm.

Cartemani Z W2*

3.000 kosov/karton št. art. 4111000400

2-slojni, 100 % celuloza, bela, Z-pregib,
format 24 x 23,5 cm, x = 80 mm.

Cartemani V N1*

5.000 kosov/karton št. art. 4111002200

1-slojne, naravni, V-pregib, format 25 x 21 cm,
x = 106 mm.

Cartemani Z B1*

3.000 kosov/karton št. art. 4111002300

1-slojne, reciklirano modre, Z-pregib, format 
24,5 x 24 cm, x = 82 mm.

XIBU sanitaryBAG white

V × Š × G    10,9 × 13,7 × 6,6 cm št. art. 4110101350

XIBU sanitaryBAG black

V × Š × G    10,9 × 13,7 × 6,6 cm št. art. 4110101367

  podajalnik damskih higienskih vrečk za javna stranišča
  udobna, enostavna enoročna uporaba
  optimizirano odjemanje posameznih vrečk

XIBU TISSUEFOLD white

V × Š × G    33 × 17,7 × 18,4 cm št. art. 4110102050

XIBU TISSUEFOLD black

V × Š × G    33 × 17,7 × 18,4 cm št. art. 4110102067

  podajalnik toaletnega papirja v lističih
   kompaktno ohišje podajalnika
  odjem posameznih lističev
   kukalo za prikaz stanja polnila
   možnost zaklepanja

* Primerno tudi za LUNA multiFOLD podajalnik.

Damske higienske vrečke*

60 kosov/zavoj št. art. 4111100100

Higienske vrečke za odstranjevanje damskih
vložkov. 20 pakiranj / karton

onePIECE toaletni papir W2

5.600 kosov/karton št. art. 4110801700

2 slojni toaletni papir z V pregibom za podajalnik 
toaletnega papirja v lističih XIBU TISSUEFOLD 
white. 

onePIECE toaletni papir V3

4.992 kosov/karton št. art. 4110801800

3 slojni toaletni papir z V pregibom za podajalnik 
toaletnega papirja v lističih XIBU TISSUEFOLD 
white. 

* Primerno tudi za LUNA hygieneBEUTEL podajalnik.

sanitarnaHIGIENA 
  XIBU DOZATOR.

Polnila

Polnila
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XIBU senseTAP

 brezdotična armatura
  ustreza higienskim smernicam v skladu s HACCP
  do 75 % prihranka vode in energije
  pretok vode maks. 4 l/min.
  higiensko umivanje
  varnostna zaustavitev po približno 1 minuti
  robustna kovinska izvedba

Mrzlo (C)
Necentralno

Toplo (L)

Centralno

Toplo (H)

št. art. št. art. št. art.

SMART chrom

1-baterija
2-priključek na omrežje

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom

1-baterija
2-priključek na omrežje

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom

1-baterija
2-priključek na omrežje

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom

1-baterija
2-priključek na omrežje

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt

1-baterija
2-priključek na omrežje

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox

1-baterija
2-priključek na omrežje

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

*   Z vrtljivim izlivom, posebej primernim za medicinsko 
področje ter velike kuhinje.

**  Z vrtljivim izlivom, posebej primernim za gastronomsko področje.

S XIBU senseTAP podjetje Hagleitner nudi brezdotične 

umivalne armature za vse zahteve v hotelirstvu, gastro-

nomiji in zdravstvenih ustanovah. Robustne armature, ki 

so v celoti narejene iz kovine, prepričujejo s svojo varčno 

porabo vode in energije.

sanitarnaHIGIENA 
XIBU senseTAP.

daljinski upravljalec

 št. art. 4130200600

   infrardeče daljinsko upravljanje za nastavitev 
higienskih ciklov umivanja

  prikaz z besedilom
  enostavna uporaba

sistemske baterije AA-Tip

4 kosi/zavoj št. art. 4111204300

  daljinski upravljalnik potrebuje 2 kosa
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x

S

, posebej primernmernmermernrnrnr im mm zmim im a medicinsko
e kuhinje.
osebej primernim zim za gastronomsko področj

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

Opcija powerPACK

Senzorske podajalnike je mogoče napajati z elektriko, s tako 
imenovanim powerPACK priključkom. Dodatno lahko napajanje 
zagotovijo tudi baterije.

powerPACK ex  

št. art. 4111202400

   nadometni priključek
   dolžina kabelskega priključka 150 cm

powerPACK in 

št. art. 4111203100

   podometni priključek
   primerno za vgradnjo v podometne razdelilnike 

68 (minimalna velikost)

senseMANAGEMENT BASE

V × Š × G     31,5 × 17 × 5,6 cm št. art. 4131400100

Osnovna postaja za zbiranje in pošiljanje podatkov za največ 
50 posameznih podajalnikov.

sanitarnaHIGIENA 
  RAZLAGA OPCIJE.

Hagleitner senseMANAGEMENT

Za optimalno uporabo sistema Hagleitner sen-
seMANAGEMENT poleg podajalnikov, združlji-
vih s sistemom senseMANAGEMENT, potrebu-
jete še naslednje komponente:

XIBU LABEL

Nalepka za etiketiranje XIBU CROWN

Opcije Dekore

Opcija CROWN

XIBU podajalniki za umivalnice se kot kameleon 
optimnalno prilagajajo vsakršni okolici. Izbirate 
lahko med tremi svetlimi in štirimi temnimi de-
korji za vašo idealno umivalnico. Glede na posa-
mezni dekor se spremenita zadnji dve mesti šte-
vilke artikla. (pregled dekorjev, več o tem: glej 
stran 29) 

steel srednji del: bel št. art. XXXXXXXX53

tech w srednji del: bel št. art. XXXXXXXX68

carbon srednji del: črn št. art. XXXXXXXX57

tech srednji del: črn št. art. XXXXXXXX59

wood srednji del: črn št. art. XXXXXXXX60

powerPACK extension 

št. art. 4111206500

  1,5 m dolg kabel za podaljšanje dolžine kabla
   naprav powerPACK in ter powerPACK ex
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XIBU senseCOUNTER white

V × Š × G     16 × 4,8 × 2 cm št. art. 4131301400

XIBU senseCOUNTER black

V × Š × G     16 × 4,8 × 2 cm št. art. 4131301500

Tipalo zaznavanja dostopa, ki ugotavlja pogostost uporabe 
prostora.

XIBU CROWN

št. art. 4111206367

XIBU CROWN TABLE

št. art. 4111206450

S XIBU CROWN – držalo za etikete na vrhu po-
dajalnika – je mogoče na prvi pogled odčitati ka-
teri izdelek se nahaja v vašem podajalniku. Lahko 
ga montiramo neposredno na podajalniku (XIBU 
CROWN), ali na nosilec za stojalo (XIBU CROWN 
Table). Za držalo je na razpolago šest različnih eti-
ket (XIBU LABEL). Da bi zagotovili visoko raven 
varnosti uporabe v dezinfekcijskem območju, saj 
so za te izdelke priporočeni časi dezinfekcije.
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LUNA 2.0 showerMAID white

V × Š × G     23 × 7,8 × 10 cm št. art. 4110400550

LUNA 2.0 showerMAID steel

V × Š × G     23 × 7,8 × 10 cm št. art. 4110400553

  lepo oblikovan podajalnik za hotelsko sobo
  udobno enoročno posluževanje
  brez razsipnosti zaradi oddajanja po enotah
   primerno za tuš in umivalnik
  prikaz stanja polnila povečuje učinkovitost
   zaščita pred krajo
   možnost tiska individualnega logotipa

showerMAID hair&BODY fresh

24 × 215 ml št. art. 4110709436

Visoko kakovostni gel za prhanje za telo in lase z 
energičnim vonjem. Po prhanju ostane na koži os-
vežujoč, poživljajoč občutek.

showerMAID hair&BODY asia

24 × 215 ml št. art. 4110709136

Negovalno kremno milo za telo in lase. Azijs-
ka mešanica dišav vsebuje ginseng in miro, ki je 
sproščujoča in pomirjujoča. Negovalna formula 
razvaja z vlago. Za posebej nežne, mehke in glad-
ke roke.

showerMAID hair&BODY

lemongrass sensitive

24 × 215 ml št. art. 4110709336

Posebej nežen gel za prhanje za telo in lase. Blage 
negovalne sestavine čistijo skrbno in poskrbijo za 
dobro počutje. Koža je občutno sproščena in daje 
žametni občutek. Vonj po sveži limonski travi učin-
kuje poživljajoče.

showerMAID handSOAP rose

24 × 215 ml št. art. 4110709536

Visokokakovostno tekoče milo za roke. Diši pri-
jetno po vrtnicah in magnoliji. Izbrane sestavine 
čistijo nežno in vlažijo kožo.

Polnila

LUNA 2.0
Postanite fini.

Izgleda elegantno, serija LUNA 2.0, 

z jasnimi, minimalnimi linijami. Podajalniki 

gela za tuširanje in ostali podajalniki se 

brezčasno prilagajajo vsakemu wellness 

področju. In kako enostavno je rokovanje. 

Dnevni vloženi trud se zmanjša na minimum. 

Vaše osebje vam bo hvaležno. In vaši gostje 

prav tako, saj se morajo počutiti dobro v 

vsakem pogledu. Za to linijo uporabljamo le 

najboljše sestavine.

sanitarnaHIGIENA 
 LUNA 2.0.

showerMAID hand&bodyLOTION

white pearl

24 × 215 ml št. art. 4110709236

Losjon za razvajanje telesa in rok. Žlahtni nego-
valni izvlečki kot so karitejevo maslo, olje vrtnic in 
sivke zagotavljajo intenzivno vlago. Losjon se hitro 
vpija in pusti mehek in elastičen občutek na koži. 

Wellness doživetje za vaše goste:
  izbrane dragocene sestavine
  popolni negovalni sistem: od mila za roke preko gela za  

 lase in telo do losjona za telo.

S
a

n
it

a
ri

je

S
a

n
it

a
ri

je

Opcija individualizacija

Odlična možnost za reklamiranje svojega objekta. Natisnite si 
svoj logotip na držalo za LUNA 2.0 showerMAID podajalnik. 
Tako bo Vaš gost Vašo znamko povezal s plemenito obliko in 
izvrstno kvaliteto linije LUNA 2.0.

LUNA 2.0 showerMAID white

holder marked

št. art. 4111201850

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder marked

št. art. 4111201853

Stensko držalo za LUNA 2.0 showerMAID poda-
jalnik vključno z logotipom. Najboljša reklama za 
Vaše podjetje. Za izvedbo obiščite našo spletno 
trgovino na www.hagleitner.com ali vprašajte pri-
stojnega svetovalca.

LUNA 2.0 showerMAID white

holder blank

 št. art. 4111201650

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder blank

št. art. 4111201753

Stensko držalo za LUNA 2.0 showerMAID podajalnik.

Opcije
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multiROLL toaletni papir Z4*

425 listov/navitek št. art. 4110801400

4-slojni, bel, lepljen, 32 navitkov/karton, mikrotisk 
z žigom kakovosti papirja. Za visoke zahteve.

multiROLL toaletni papir V3*

560 listov/navitek št. art. 4110801300

3-slojni, bel, lepljen, 32 navitkov/karton, mikrotisk 
z žigom kakovosti papirja. Za visoke zahteve.

LUNA 2.0 paperBOY white

V × Š × G     24 × 14 × 17 cm št. art. 4110400450

LUNA 2.0 paperBOY steel

V × Š × G     24 × 14 × 17 cm št. art. 4110400453

   držalo toaletnega papirja za vaše sobe za goste
   ustrezen Hagleitner design v kombinaciji s številčnimi pred-

nostimi multiROLL toaletnega papirja
   podajalniki niso nikdar prazni
   manjša poraba papirja
   zaščita pred krajo
   manjši volumen skladiščenja toaletnega papirja

LUNA 2.0 wasteBOX S white

V × Š × G     26 × 22 × 24 cm št. art. 4110400850

   ohišje iz na udarce odporne PP – umetne mase
  primerno za velike kopalnice in hotelske sobe
   udobno rokovanje zaradi notranjega vedra, ki ga z lahkoto 

odstranite in stabilnega mehanizma za odpiranje
   higienično zaradi pokrova, ki se avtomatično zapira
  protidrsne nogice zagotavljajo stabilnost

LUNA 2.0 multiBOX white

V × Š × G     15 × 26 × 6 cm št. art. 4110500250

LUNA 2.0 multiBOX steel

V × Š × G     15 × 26 × 6 cm št. art. 4110500253

   večnamenski podajalnik za shranjevanje in oddajanje kozme-
tičnih robčkov soft, rokavic iz polietilena za enkratno uporabo

   praktična uporaba
   stenska montaža kot tudi samostojna postavitev 
   možnost zapiranja

LUNA 2.0 sanitaryBAG white

V × Š × G     10,9 × 13,7 × 6,6 cm št. art. 4110400950

   podajalnik za damske higienske vrečke, za stranišča v 
hotelskih sobah

  udobna, enostavna enoročna uporaba
  optimizirano odjemanje posameznih vrečk

Polnila

Polnila

Polnila

Polnila
Kozmetični robčki soft

40 × 100 kosov št. art. 4111101400

Kozmetični robčki, 2-slojni, beli, puhasto mehke 
Tissue kakovosti. Idealni za negovane umivalnice 
in sobe za goste. Odlikovano s FSC® certifikatom.

vreče za smeti S 12 l

10 × 50 kosov  po 12 l št. art. 4120302000

36 × 45 cm, bele, odporne na trganje

Rokavice za enkratno uporabo

25 × 250 kosov št. art. 4111100800

Rokavice za enkratno uporabo, oblikovane iz 
polietilena v enotni velikosti za neproblematič-
no uporabo. Idealne za zaščito pred umazanijo 
in neprijetnim vonjem pri rokovanju z gorivom in 
oljem, odvzemih vzorcev, zaščita proizvodov v 
delovnih postopkih itd.

* Primerno tudi za LUNA toilettPAPIER podajalnik.

* Primerno tudi za LUNA hygieneBEUTEL podajalnik.

Damske higienske vrečke*

60 kosov/zavoj št. art. 4111100100

Higienske vrečke za odstranjevanje damskih
vložkov. 20 pakiranj / karton
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sanitarnaHIGIENA 
 Načrt za zaščito kože

Vaš strokovnjak Hagleitner bo sodeloval z vami pri izdelavi načrta 
za zaščito kože za vaš obrat. Načrt določa katere izdelke boste 
uporabljali in kako. V XIBU XL senseFLUID uporabljena polnila 
izpolnjujejo pravila za osebno zaščitno opremo (PSA). 

Uporaba zaščite kože in higiene rok preprečuje poklicne kožne 
bolezni in pomaga pri varčevanju. Prosimo, da se za  
individualni načrt za zaščito kože obrnete na svojega svetovalca 
za higieno.

XIBU XL
Zaščita kože in rok za  
delavnico in industrijo.

Seganje z roko v vedro s pasto za roke, je 
zgodovina. S podajalnikom XIBU XL  sense-
FLUID se brez kontakta poslužujete izdelkov 
za zaščito, čiščenje in nego rok, kot tudi 
izdelkov za razkuževanje. 
Za vsako vrsto umazanije ponujamo prim-
erno visoko kakovostno abrazivno milo, ki je 
brez mikroplastike, na osnovi koruze.
Kombinacija več podajalnikov v vrsti ni le 
praktična, temveč tudi na pogled privlačna.

Naše storitve za vas

• Pregled in ugotavljanje stanja na de-

lovnem mestu

• V skladu z vašimi potrebami vam 

svetujemo glede pravega izbora 

izdelkov

• Priprava vašega individualnega načr-

ta za zaščito kože

• Šolanje vaših zaposlenih o pravilni 

uporabi izdelkov za zaščito rok pod-

jetja Hagleitner

• Usposabljanje: Zaščita rok in kože na 

podlagi ustreznih smernic vključno s 

potrdilom o usposabljanju

Innovative Hygiene. 

  

   

 

  
 

 
 

 

 

 
 

  
  
 

 

  

 
 

 
 

 
  
  

 
 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

  
 

 
 

  
 

 
 
  
 

 

 
 

 
 

 

 
  
 

 
 

  

 
 

  
  
 

Šibka

KAJ KDAJ KAKO UPORABA

handPROTECT 
PURE

BRILLANT
nitrilCOMFORT

foamSOAP PURE

abrasivUNIVERSAL

multiROLL
XB2

septDES GEL

handCREAM 
PURE

• Uporabite samo na suhih,

•
•
•

• Uporabite samo na suhih,

• Nanesite handPROTECT
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
• Roke skrbno posušite
•
•

•
•
•

•

• Uporabite samo na suhih,

•
•
•

Pri stiku z nevarnimi snovmi

Pri negovalnih opravilih

Po obisku toalete
Pred odmori

zavornim in grafitnim prahom
Pred odmori

Po obisku toalete

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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XIBU XL senseFLUID white

V × Š × G    29,5 × 15,5 × 11,8 cm    št. art. 4110301070

XIBU XL senseFLUID black

V × Š × G    29,5 × 15,5 × 11,8 cm    št. art. 4110301067

  posebej primerni za delovni prostor in industrijske cone
  ščiti pred nastankom mikrobov in sušenjem, ne kaplja ter  

 se ne poškoduje od mraza zaradi hermetične enote, ki 
 vsebuje podajalno cev in odprtino za polnjene
   v ponudbi so tri vrste visokokakovostnega gostega abraziv-

nega tekočega mila za vsako vrsto umazanije, ki naredi kožo 
prijetno mehko

  izjemno varčen
  oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice abrasivCOLOR

5 × 1050 g št. art. 4110703239

To abrazivno sredstvo za čiščenje kože z organski-
mi sredstvi za drgnjenje (brez mikroplastike) proti 
umazaniji deluje prek barve, razpršitev, lakov, lepil 
in črnil. Ima vonj zelenih jabolk. Brez mil, brez sili-
konov in brez parabenov. 
 

septDES GEL*

5 × 1000 ml št. art. 4110708639

septDES GEL*

30 × 50 ml št. art. 4120101909

Sredstva za razkuževanje rok. Natančen opis iz-
delkov najdete na strani 102.  

handCREAM PURE

6 × 450 ml št. art. 4110710101

handCREAM PURE

30 x 50 ml št. art. 4120103009

Vlažilna krema za roke, za vzdrževano in žametno 
mehko kožo. Hitro vpija ter ne pušča sledi, ohran-
ja naravno ravnovesje kože. Dermatološko testi-
rana. Brez silikona, brez mila, brez barvila, brez 
arome in brez parabenov, namasti in umiri kožo. 
Dermatološko preizkušeno. Brez slikonov, brez mil, 
brez barvil, brez parfumov, brez parabenov, vlažil-
no, negovalno za kožo in primerno za alergike.

Brez dotika, vodoobstojen podajalnik v XIBU dizajnu za oddaja-
nje izdelkov za zaščito kože, čiščenje kože, za nego kože ali za 
dezinfekcijo, LED indikator nivoja polnjenja prikazuje stanje po-
dajalnika in baterije. Nastavljiva količina oddajanja. senseTECH-
NOLOGY zagotavlja hitro delovanje izdelkov v času največje fre-
kvence. Mogoča je montaža v nizu XIBU XL combiKIT.

KOŽA & SISTEM ZAŠČITE ROK
XIBU XL senseFLUID.

Polnila

handPROTECT PURE

6 × 750 ml št. art. 4110710005

handPROTECT PURE

30 x 50 ml št. art. 4120102909

Zaščitni losjon, ki se hitro vpije. Brez silikona, brez 
mila, brez barvil, brez parfumov in parabenov, pH 
nevtralen za kožo. Z odličnimi lastnostmi za nego 
kože. Na koži ustvari učinkovito zaščitno oblogo, 
ki je posebej vodoodporna in trajna ter vas ščiti 
tudi, če nosite rokavice. Dermatološko preizkuše-
no. Preprečuje draženja kože in razpokane roke.

creamSOAP PURE

5 × 1050 ml št. art. 4110701339

creamSOAP PURE

30 x 50 ml št. art. 4120102509

Gosto, tekoče in visoko kakovostno milo za manjše 
do srednje ali neenakomerne umazanije – v vakuum-
skem pakiranju vacuumBAG. Brez arom in barvil, 
brez silikona, brez mila in brez parabenov. Z bisernim 
sijajem. Za čiste, negovane roke. Preprečuje izsuši-
tev kože. Dermatološko preizkušeno. Označeno z EU 
Ecolabel.

creamSOAP PREMIUM

6 × 450 ml št. art. 4110709701

Gosto tekoče, kakovostno milo za rahlo do srednje 
močno umazanijo oziroma spreminjajočo se uma-
zanost. Ustvarja mehko peno in poskrbi za čiste, 
negovane roke. Preprečuje izsušitev kože. Brez 
parabenov in silikonov. Subtilen cvetlični vonj. 
Dermatološko preizkušeno. Označeno z EU Ecola-
bel.

abrasivPOWER

5 × 1050 g št. art. 4110703439

Abrazivno čiščenje dizelskega in strojnega olja, 
mazalne masti, zavornega in grafitnega prahu. 
Vonj po limeti, z naravnimi sredstvi za drgnjenje 
(brez mikro plastike).
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abrasivUNIVERSAL

5 × 1050 g št. art. 4110708939

abrasivUNIVERSAL

20 × 150 g št. art. 4120102612

Abrazivno čiščenje kože, ki odstranjuje olja, ma-
zalne masti, zavorni in grafitni prah ter saje. Nevt-
ralni vonj, z naravnimi sredstvi za drgnjenje (brez 
mikro plastike).

*  Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo 
varnostnostni znak in navodila o uporabi

Opcije

powerPACK BOX

št. art. 4111204700

Adapter za delovanje XIBU XL senseFLUID poda-
jalnika brez baterij ob aktivni uporabi oz. ob hkrat-
nem delovanju več dozirnikov. Povezavo med 
napajalnikom in podajalnikom mora vzpostaviti 
električar. Namesto tega, je mogoče XIBU XL 
senseFLUID napajati neposredno iz električnega 
omrežja s pomočjo powerPACK BOX.

Opcija powerPACK

Senzorske podajalnike je mogoče napajati z elektriko, s tako 
imenovanim powerPACK priključkom. Dodatno lahko napaja-
nje zagotovijo tudi baterije.

powerPACK ex št. art. 4111202400

   nadometni priključek
   dolžina kabelskega priključka 150 cm

powerPACK in št. art. 4111203100

   podometni priključek
   primerno za vgradnjo v podometne razdelilnike 

68 (minimalna velikost)

sistemske baterije C-Tip

2 kosa/zavoj št. art. 4111201200

   za podajalnik so potrebna 3 pakiranja

XIBU XL disinfectTABLE

 V × Š × G     44,5 × 15,5 × 21,5 cm št. art. 4110600950

   namizno stojalo za XIBU XL senseFLUID  
podajalnik

   z vgrajenim lovilcem odvečnih kapljic
   primerno za recepcije, bančna okenca,  

v zdravstvu ipd.

XIBU XL combiKIT

št. art. 4111204500

XIBU XL combiKIT je komplet povezovalnih delov 
za zaporedno namestitev do petih podajalnikov 
XIBU XL senseFLUID. Z vključenim kabelskim ka-
nalom za uporabo Y combiCABLE kabla.

Y combiCABLE

št. art. 4111204600

Kabel Y combiCABLE napaja vrsto montiranih 
podajalnikov XIBU XL senseFLUID. Na prvem 
podajalniku se kabel Y combiCABLE priključi na 
električno napajanje z 12-voltnim napajalnikom.

handHYGIENE KIT

št. art. 4120101800

handHYGIENE KIT podjetja Hagleitner je idealen 
za mobilno uporabo, saj tudi na poti zagotavlja op-
timalno čiščenje in zaščito vaših dlani in rok. Gle-
de na stopnjo onesnaženosti in področje uporabe 
vam je za zaščito kože na voljo handPROTECT 
PURE 50 ml, za čiščenje kože creamSOAP PURE 
50 ml in abrasivUNIVERSAL 150 ml, za nego kože  
handCREAM PURE 50 ml in za razkuževanje 
septDESGEL 50 ml.

Nadaljnje opcije

XIBU disinfectFLOOR

V × Š × G     130 × 39,5 × 38,5 cm št. art. 4110601150

   stojalo za XIBU XL senseFLUID podajalnik
  primerno za mobilno postavitev PSA –  

  podajalnika za zaščito kože
   za mobilno nameščanje podajalnikov 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

Polnila

Brez dotika, vodoob
nje izdelkov za zašči

z dotika, vodoobstojen podajalnik v XIB
ito kože čiščenje kože
stbs
it

bs en podajalnik v XIB

creamSOAP PREMIUMcreamSOAP PURE

handCREAM PURE
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Držalo za odvijanje

papirja FLOOR

V × Š × G   87 × 55 × 45 cm

št. art. 4120304700

  univerzalna odvijalna priprava
   enostavno polnjenje  

in dopolnjevanje 
   transportna kolesca omogočajo 

prilagodljivo uporabo
  idealno za industrijo in obrt

Držalo za odvijanje

papirja WALL

V × Š × G   31 × 44 × 38 cm

št. art. 4120305400

  univerzalna odvijalna priprava
  enostavno polnjenje in dopolnjevanje
  možni namizna ali stenska montaža
  idealno za industrijo in obrt

Držalo za odvijanje

papirja COVER

V × Š × G   33 × 44 × 34 cm

št. art. 4120300900

   univerzalna odvijalna priprava z 
zaščito pred brizganjem vode

  enostavno polnjenje in dopolnjevanje
  možni namizna ali stenska montaža
  idealno za industrijo in obrt

podajalnik MINI V2

Višina ca. 27,5 cm, ø 16 cm št. art. 4120302400

   praktičen podajalnik papirja iz odporne, umetne mase
   pokrov iz matiranega pleksi stekla za kontrolo stanja polnila
  idealen za gastronomijo, industrijo in obrt
  zaščiten pred škropljenjem
   možnost zapiranja

podajalnik MIDI

Višina ca. 35 cm, ø 26 cm št. art. 4120300700

   praktičen podajalnik papirja iz odporne, umetne mase
   pokrov iz matiranega pleksi stekla za kontrolo stanja polnila
  idealen za gastronomijo, industrijo in obrt
  zaščiten pred škropljenjem
   možnost zapiranja

rola mini H2 12R

12 navitij/sveženj št. art. 4120203300

Vsaka rolica je posebej zapakirana v folijo, 100 % 
celuloza, močno bela, površinsko vtisnjenje, 
2-slojni, 49 metrov/rolico, perforirano, dolžina 
lističa 30 cm, širina 22,5 cm, zelo vpojen, moker 
pretržno trden, primeren za živilsko industrijo, 
hotelirstvo in gastronomijo.

rola mini H1 12R

12 navitij/sveženj št. art. 4120200900

100 % celuloza, močno bel, 1-slojni, 120 metrov/ 
rolico, perforirano, dolžina lističa 38 cm, širina 
20 cm, zelo vpojen, moker pretržno trden, pri-
meren za živilsko industrijo, delavnice in zdrav-
niške ordinacije.

rola mini N1

12 navitij/sveženj št. art. 4120204600

Kakovost recikliranja, površinsko vtisnjenje, 
1-slojni, 100 metrov/rolico, neperforiran, širina 
18 cm, zelo vpojen, moker pretržno trden, pri-
meren za živilsko industrijo, hotelirstvo in gastro-
nomijo.

rola midi H2 6R

6 navitij/sveženj št. art. 4120201500

Vsaka rolica je posebej zapakirana v folijo, 100 % 
celuloza, močno bela, površinsko vtisnjenje, 
2-slojni, 115 metrov/rolico, perforirano, 30 cm 
dolžina lističa, 24,5 cm širina, zelo vpojen, moker 
pretržno trden, primeren za uporabo v hotelir-
stvu in gastronomiji.

rola midi W2 6R

6 navitij/sveženj št. art. 4120204500

Kakovost recikliranja, bela, površinsko vtisnjenje, 
2-slojni, 150 metrov/rolico, perforirano, dolžina 
lističa 30 cm, širina 20,5 cm, zelo vpojen, mo-
ker pretržno trden, primeren za uporabo v živilski 
industriji, hotelirstvu, gastronomiji in zdravstvu.

rola midi N1

6 navitij/sveženj št. art. 4120204400

Kakovost recikliranja, površinsko vtisnjenje, 
1-slojni, 300 metrov/rolico, perforirano, 30 cm 
dolžina lističa, širina 17,8 cm, zelo vpojen, mo-
ker pretržno trden, primeren za uporabo v živilski 
industriji.

sanitarnaHIGIENA  
 Industrijski & čistilni papirji.

papir za brisanje 
PREMIUM W2

papir za brisanje 
STANDARD H2

papir za brisanje  
PREMIUM VLIES

papir za brisanje  
TOP B3

papir za brisanje  
TOP B2 XL

papir za 
brisanje R2

papir za brisanje 
KREPP R1

št. art. 4120501700 4120501800 4120500100 4120500200 4120502300 4120502200 4120500400

Enota pakiranja 2 2 2 2 2 2 1

Teža na  
navitek/karton

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

Premer sredice 
v cm

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

Širina navitka 27,0 cm 27,0 cm 30 cm 26,0 cm 33,0 cm 26,5 cm 48 cm

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

Gramatura  
po sloju

25 25 65 19 19 18 55

Število slojev 2 2 1 3 2 2 1

Obdelava
Narebran & 
perforiran

Reliefen & 
perforiran

Perforirano
Narebran & 
perforiran

Reliefen, 
lepljen & 
perforiran

Reliefen, 
lepljen & 
perforiran

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

Dolžina odtrganega lista 38,0 cm 30,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 36,0 cm 38,0 cm

Širina odtrganega lista 27,0 cm 27,0 cm 30 cm 26 cm 33,0 cm 26,5 cm

Število lističev 1065 456 390 550 528 1000

Barva Bela Bela Siva Modra Modra/ Bela Bež Siva

Material Celuloza Celuloza
Celuloza &  
polipropilen

Celuloza & 
recikliran papir

Celuloza
Reciklirani 

papir
Reciklirani papir

Certificiranje FSC® FSC®  EU Ecolabel

Držalo za odvija-
nje papirja

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

Polnila Polnila
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WC-obešanke

št. art. 4120302100

Samodejno skrbi za dalj časa trajajočo, prijetno svežino in preprečuje nadležno  
nalaganje apnenca v WC - školjki.

WC-garnitura

bela št. art. 4120301700

WC-garnitura v praktični, moderni izvedbi. Primerno za zidno montažo ali kot  
stoječa garnitura. Posoda za čiščenje enostavno odstranljiva.

pisoarni vložki

zelena št. art. 4120302200

Vložek za pisoarje. Preprečuje zamašitev odtokov od cigaret ipd. Več tednov 
pušča prijeten vonj po zelenem jabolku in nevtralizira neprijetne vonjave.

WC-krtače

okrogla št. art. 4120300200

Klasična, bela WC - krtača.

sanitarnaHIGIENA
  Posebni sanitarni izdelki.

koš za papir M

V × Š × G  33 × 32 × 22,5 cm št. art. 4120301300

Bel koš iz žične mreže za stensko montažo ali za postavitev iz plastično obloženega 
pletiva jeklene žice. Prostornina koša za smeti 23 l.

podajalnik miniJUMBO

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

Podajalnik za toaletni papir za izredno frekvenčna območja. Dozator je mogoče zakle-
niti s ključem. Kontrolno okence za kontrolo stanja polnosti.

miniJUMBO 2-slojni      

št. art. 4120203900

100 % celuloza, 2-slojni, 161 metrov/rolico, dolžina lističa 30 cm, 16 navitkov/paket.

jumboTISSUE 2-slojni FSC®

št. art. 4120202100

100 % celuloza, 2-slojni, 287 metrov/rolico, dolžina lističa 30 cm, 8 navitkov/paket.

jumboTISSUE 2-lagig

št. art. 4120201600

100 % celuloza, 2-slojni, 257 metrov/rolico, dolžina lističa 37 cm, 8 navitkov/paket.

koš za papir L

V × Š × G  61 × 36,5 × 26 cm št. art. 4120301100

Bel koš iz žične mreže iz plastično obloženega pletiva jeklene žice. Prostornina koša 
za smeti 55 l.

vreče za smeti M 25 l

10 × 50 kosov po 25 l št. art. 4120301800

52 × 60 cm, bela, odporna na trganje. Primerno za koš za papir M.

vreče za smeti L 90 l

4 × 15 kosov po 90 l št. art. 4120301900

70 × 94 cm, z zatezno vrvico, bela, odporna na trganje. Primerno za koš za papir L.

vreče za smeti 65 l

20 × 10 kosov po 65 l št. art. 4120305600

70 × 95 cm, z zatezno vrvico, bela. Primerno za paperBOX X-LARGE.

vreče za smeti S 12 l

10 × 50 kosov po 12 l št. art. 4120302000

36 × 45 cm, bela, odporna na trganje. Primerno za koš za odpadke metal small.

vreče za smeti M 25 l

10 × 50  kosov po 25 l št. art. 4120301800

52 × 60 cm, bela, odporna na trganje. Primerno za koš za odpadke metal medium.

paperBOX X-LARGE

V × Š × G  64 × 40 × 31 cm št. art. 4120305100

Bel plastični koš za smeti z nihalnim pokrovom za industrijsko uporabo. Prostornina 
koša za smeti 45 l.

koš za odpadke metal small

V × Š × G  28,7 × 20,2 × 25,5 cm št. art. 4120304800

Bel kovinski koš za smeti s pokrovom. Prostornina koša za smeti 5 l.

koš za odpadke metal medium

V × Š × G  40 × 26 × 31 cm št. art. 4120304900

Bel kovinski koš za smeti s pokrovom.
Prostornina koša za smeti 12 l.

podajalnik LUNA hygieneAUFLAGEN

V × Š × G     29,6 × 43 × 6,9 cm št. art. 4110100250

  podajalnik sloja higienskega papirja za preprečitev 
kontaktnih infekcij preko WC deske

  plosko, neopazno ohišje podajalnika
  brez vzdrževanja
  prostor za 2 × 100 higienskih slojev, 

z odjemom posameznega sloja
  okence za prikaz stanja polnila
  možnost zapiranja

Higienski sloji

10 × 100 kosov št. art. 4110800100

Mehka reciklirana kakovost papirja za popolno zaščito in higieno. Higienski sloj pri 
postopku splakovanja avtomatsko odteče v toaleto.

LUNA kleiderHAKEN 

V × Š × G     7,1 × 5,5 × 2,5 cm št. art. 4110500150

   večnamenski obešalnik LUNA kleiderHAKEN
   za istočasno obešanje oblačil in torbic
   maksimalna obremenljivost 50 kg
   za montažo na vratih in steni
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PE-vrečke 40 l

6 × 20 kosov po 40 l št. art. 4111100900

43 x 69 cm, z zatezno vrvico, primerne za LUNA papierBOX. 

hair&BODY PACIFIC

6 × 450 ml št. art. 4110703601

Kakovostni gel za prhanje za telo in lase. Morski, sadni vonj.

creamSOAP PREMIUM

6 × 450 ml št. art. 4110709701

Gosto tekoče, kakovostno milo za rahlo do srednje močno umazanijo oziroma spre-
minjajočo se umazanost. Ustvarja mehko peno in poskrbi za čiste, negovane roke. 
Preprečuje izsušitev kože. Brez parabenov in silikonov. Subtilen cvetlični vonj.

abrasivPOWER

6 × 750 g št. art. 4110703405

Vsebuje debelo zrnata čistilna telesa in pralno aktivne substance za odstranitev 
močnih umazanij motornega olja, nafte, zavornega in grafitnega prahu. Osvežujoči 
vonj po limonah. 

LUNA handPROTECT Cev

1 × 3 kosov št. art. 4111204400

Dovodna cev za potiskanje izdelka handPROTECT PURE 750 ml ali abrasivPOWER 
750 ml v vacuumBAG v kombinaciji s podajalnikom LUNA handPROTECT ali LUNA 
abrasivSEIFEN.

sanitarnaHIGIENA
  Polnila za LUNA podajalnike.

toaletni papir COMFORT H3

250 listov/navitek 72 navitij/sveženj št. art. 4120201200

Iz kvalitetne celuloze, 3-slojni, zelo vpojen, zelo puhast, valovita struktura.

sanitarnaHIGIENA
   WC papir.

toaletni papir STANDARD N2  

250 listov/navitek 64 navitij/sveženj št. art. 4120200300

Recikliran, fin, mehak, 2-slojni, točkasto oblikovanje.

sanitarnaHIGIENA
      Mila.

quill LOTION

vsebina 5 kg št. art. 4120101410

UC vsebina 12 × 1 kg št. art. 4120101526

ES vsebina 10 × 1 kg št. art. 4120101426

CW vsebina 20 × 0,5 kg št. art. 4120101424

Gosto, koži zelo prijazno blago milo za roke. Ustvari mehko peno in poskrbi za čiste, 
negovane roke. Oddaja prijetno sadno-cvetoč vonj po spomladanskih cvetlicah.

quill NATURELL

vsebina 5 kg št. art. 4120101610

ES vsebina 10 × 1 kg št. art. 4120101626

Kremasto, rahlo viskozno, koži zelo prijazno milo za roke brez dišav in barvil. Ustvari 
mehko peno, je koži izredno prijazno in poskrbi za čiste, negovane roke. Idealno za 
živilsko območje. Primerno za higienske zapore.

toaletni papir TOP W3

200 listov/navitek 60 navitij/sveženj št. art. 4120200400

Recikliran, mehak, 3-slojni, strukturni tisk v obliki rož.

toaletni papir PREMIUM W4  

150 listov/navitek 72 navitij/sveženj št. art. 4120200500

Celuloza, visoko bela, 4-slojni, strukturno oblikovanje.

guestSOAP  

vsebina 500 kosov št. art. 4120101100

Kvalitetno milo v kosih. Pakirano posamezno in higiensko, s tem gostom nudi 
osebno udobnost. Idealno za sobe za goste. Za seboj pušča rahlo „travnat“ vonj. 
Mere: 4,6 × 4,6 cm.

flüssigSEIFE  

vsebina 10 kg št. art. 4120100211

Tekoče milo za roke. Daje mehko peno in skrbi za čiste, negovane roke. Preprečuje 
izsušitev kože. Pušča prijeten vonj po eksotičnih mareličnih cvetovih.
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kuhinjskaHIGIENA 
 Za sijoče rezultate.

Čistoča, nega in higiena so bistvenega pomena v kuhinji. Z 

izdelki za čiščenje in nego HAGLEITNER pokrijete vsa po-

dročja kuhinjskeHIGIENE. V pomivalnici štejejo čisti rezultati.  

HAGLEITNER ponuja sistemske rešitve, vse na enem mestu:

• Pomivalni stroji za posodo

• Optimalna kakovost vode

• Dozirna tehnika

• Čistilo in izpiralo

Naša storitev za vas

V vaši kuhinji

• Pregled in ugotavljanje stanja

• V skladu z vašimi potrebami vam svetujemo glede 

pravega izbora izdelkov

• Pripravljanje individualnih načrtov čiščenja in raz-

kuževanja

• Izobraževanja o izdelkih 

V vaši pomivalnici

• Analiza stroškov pomivanja (kakovost vode …) 

• V skladu z vašimi potrebami vam svetujemo glede 

pravega izbora izdelkov

• Šolanje zaposlenih v pomivalnici 

• Namestitev, instalacija in vzdrževanje s pomočjo kom-

petentnih HAGLEITNER servisnih tehnikov

• Poročila o delovanju in analize

Higienske zahteve v kuhinji

• Šolanje o dobri higienski praksi vaših zaposlenih vkl-

jučno z dokumentacijo

• HACCP mapa s kontrolnimi listi

• Opozorilni znaki za vašo kuhinjo
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kuhinjska HIGIENA
 integral 4PLUS.

Visoko koncentrirana čistila za posodo in kozarce. Visoko koncentrirana 

izpirala. En dozirni sistem. Predstavljajte si: Vaša pomivalnica bi delovala 

samostojno. 24 ur na dan. S sijajnimi rezultati za posodo in kozarce, brez 

motenj, 7 dni v tednu. Briljantno, brez izpadov, 365 dni na leto. Vam je všeč, 

ko si to predstavljate? HAGLEITNER-ju je všeč. Zato ima HAGLEITNER tudi 

integral 4PLUS: dozirni sistem, ki prežene vse skrbi.

 Prilagodljivo

 Namestitev na steno ali pod pult.

 Enostavno

 Samo eno čistilo : za posodo in kozarce.

 Proaktivno

 HAGLEITNER APP (aplikacija) zagotavlja varnost. Za brezskrbno čisto 

posodo - brez motenj.

 Učinkovito

 4 kg čistila opere do 1.500 košar - zaradi patentirane recepture.

 Visoko koncentrirano

 Manjša teža, manj napora - več prostora, več svobode.

 Pravilno izmeriti

 Čistilo in voda se v ustrezni meri inovativno povežeta.

 Nikoli prazno

 Rezervni tank daje avtonomijo.

 Varno

 integral 4PLUS prepreči pomote pri izdelkih - s pomočjo RFID  

tehnologije.

kuhinjska HIGIENA
 Brezskrbno čisto.

Aplikacija ukrepa, preden se kaj zgodi:

 Vedno v pripravljenosti

 Je potrebno vzdrževanje? Aplikacija sporoči.

 Popolni nadzor

 Koliko se pere tukaj? Koliko tam?

 Pravočasno obvestilo

 Gre čistilo proti koncu? Ali razsoljevanje?

 Vprašanja o čiščenju?

 V leksikonu za pomivanje najdete navodila.

 Majhne probleme enostavno obrišete

 Z rezultatom niste zadovoljni? Aplikacija vam pomaga.

 Izkoristite HAGLEITNER VIP storitev

 Od tri do sedem minut - in pomoč je pri roki.

kuhinjska HIGIENA
 integral: 
 enkratne sistemske rešitve.

Pri izbiri pravega sistema in pravih izdelkov lahko HAGLEITNER 
kupci gradijo na profesionalni podpori. Naše rešitve so tako indivi-
dualne kot potrebe naših kupcev.
Z integralom ponuja HAGLEITNER pravi sistem za vsako zahtevo.

 Razkuževanje: 

 Na mnogih področjih običajna čistila in pomivalna sredstva 
niso dovolj, da bi bila posoda higienično čista. Z ecosol CLE-
AN DES in ecosol ECO DES je HAGLEITNER razvil dva izdelka 
za razkuževanje posode, ki izpolnjujeta najvišje zahteve. 

 Zagotavljanje kakovosti v kuhinji: 

 Inteligentni integralCOMPACT in integral 4PRO podajalniki 
omogočajo podrobno spremljanje podatkov o delovanju, kot 
so temperatura pranja in izpiranja. To pomaga pri vzdrževanju 
HACCP smernic in pri dokumentiranju potrebnih parametrov.

kuhinjska HIGIENA
 Vse na enem mestu.

Pomivalni stroji   
Učinkovitost iz nerjavečega jekla

Priprava vode 
Optimalna voda za rezultate pranja brez poliranja in za zaščito stroja

Inovativna dozirna tehnika 

Inteligento, enostavno in varno.

Čistilo in izpiralo 

Visoko koncentrirano, gospodarno in individualno usklajeno z vašo posodo za pomi-
vanje

Servis 
Proaktivno vzdrževanje s pogodbo o vzdrževanju

Z green efficiency konceptom je HAGLEITNER zagotovil: vsi kemični 
dozirni izdelki v kuhinji in v pralnici so proizvedeni brez NTA, EDTA in 
brez fosfatov. 

Na njihovo mesto so stopila neoporečna nadomestila. Zahteva, ki kaže 
smer celotni panogi.
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kuhinjska HIGIENA
 hagomat stroji.

hagomat GL

V × Š × G      71 × 46,5 × 55 cm št. art. 4700501000

Pomivalni stroj za kozarce z velikostjo košare 40 × 40 cm. Opremljen z vrati, ki imajo 
dve steni iz nerjavnega jekla, zato je delovanje stroja hagomat GL zelo tiho. Tudi 
kakovostne pralne in izpiralne roke so iz nerjavnega jekla. Razpolaga s posebni-
mi programi kot je samočistilni program, osmozna voda in termično razkuževanje.  
Lahko zapisuje pralne cikle.

hagomat UT

V × Š × G      82 × 60 × 60 cm št. art. 4700501100

Podpultni pomivalni stroj z velikostjo košare 50 × 50 cm. Popolnoma iz nerjavnega 
jekla z vrati, ki imajo dve steni. Tudi pralne in izpiralne roke so iz nerjavnega jekla. Ra-
zpolaga s posebnimi programi kot je samočistilni program, osmozna voda in termično 
razkuževanje. Lahko zapisuje pralne cikle.

hagomat HB

V × Š × G      156,5 × 72,1 × 83,6 cm št. art. 4700501200

Pokrovni pomivalni stroj z velikostjo košare 50 × 50 cm. Popolnoma iz nerjavnega jekla 
in vrati z dvema stenama, tudi pralne in izpiralne roke so iz nerjavnega jekla. Razpo-
laga s posebnimi programi kot je samočistilni program, osmozna voda in termično 
razkuževanje. Lahko zapisuje pralne cikle. Pokrov pomivalnega stroja je montiran na 
tračnice z nizkim trenjem in se odpira s sistemom ročic, tako je pokrov mogoče pre-
mikati enostavno in brez velike sile.

hagomat HB XL

V × Š × G      156,5 × 78,8 × 83,5 cm št. art. 4700501400

Pokrovni pomivalni stroj XL s 60 cm široko pralno komoro za velikost košare 50 × 60 
cm. Popolnoma iz nerjavnega jekla in vrati, ki imajo dve steni, tudi pralne in izpiralne 
roke so iz nerjavnega jekla. Razpolaga s posebnimi programi kot je samočistilni pro-
gram, osmozna voda in termično razkuževanje. Lahko zapisuje pralne cikle. Pokrov 
pomivalnega stroja je montiran na tračnice z nizkim trenjem in se odpira s sistemom 
ročic, tako je mogoče pokrov premikati enostavno in brez velike sile.

hagomat HB-NRG

V × Š × G      226,4 × 72,1 × 83,4 cm št. art. 4700501300

Pokrovni pomivalni stroj z rekuperacijo toplote. Prihrani pri energiji in povečuje ud-
obje pri uporabi. Pri odpiranju pokrova ni več udara vlažne pare. Velikost košare je 
50 × 50 cm. Pomivalni stroj hagomat HB NRG je kot vsi ostali hagomat stroji v celoti iz 
nerjavnega jekla in vrati, ki imajo dve steni, tudi pralne in izpiralne roke so iz nerjavne-
ga jekla. Razpolaga s posebnimi programi kot je samočistilni program, osmozna voda 
in termično razkuževanje. Lahko zapisuje pralne cikle.

hagomat TS

V × Š × G      196 x 85 x 147 cm št. art. 4700500800

Pomivalni stroj za lonce z velikostjo košare 131 × 70 cm. V celoti iz nerjavnega jekla in 
vrati, ki imajo dve steni, tudi pralne in izpiralne roke so iz nerjavnega jekla. Razpolaga s 
posebnimi programi kot je samočistilni program, osmozna voda in termično razkuže-
vanje. Lahko zapisuje pralne cikle.

hagomat TS small

V × Š × G      193 × 146,5 × 85 cm št. art. 4700501500

Pomivalni stroj za majhne lonce z velikostjo košare samo 70 x 70 cm. V celoti izdelan 
iz nerjavnega jekla z dvostenskimi vrati, tudi roke za pranje in izplakovanje so iz nerja-
vnega jekla. Razpolaga s posebnimi programi, kot so samočiščenje, osmozna voda in 
toplotno razkuževanje. Lahko protokolira cikle pomivanja.

S serijo hagomat je HAGLEITNER razvil šest različnih pomivalnih strojev, ki pokrivajo ra-
zlične možnosti uporabe in da bi zadovoljili zahtevne potrebe po industrijskih pomivalnih 
strojev.

kuhinjska HIGIENA
 hagomat waterSOFT – najboljša voda za   
 pomivanje.

Skrivnost sijoče oprane posode je v popolnem razmerju med strojem, vodo in optimalno 
dozirano kemijo. S hagomat waterSOFT pridobite vodo za izpiranje za sijoče svetlečo 
posodo. 

hagomat waterSOFT CLEAN

H × D      52,6 × 17,6 cm št. art. 4700600500

Z delnim razsoljevanjem HAGLEITNER za industrijske pomivalne stroje je v vodi manj 
vodnega kamna in soli. To ščiti stroj in skrbi za optimalno delovanje čistil in sredstev 
za izpiranje.
• Zmanjšuje vsebnost vodnega kamna in soli v vodi
• Idealno za kozarce, pribor in temno posodo
• Učinkovito pomivanje domala brez poliranja
• Zmogljivost pri trdoti vode 8 °dH: 10.000 litrov

hagomat waterSOFT EXTRA 

H × D      52,6 × 17,6 cm št. art. 4700600400

S popolnim razsoljevanjem HAGLEITNER imate čisto posodo - popolnoma brez vodne-
ga kamna in soli. Za učinkovito pomivanje brez poliranja. To posebno dobro ščiti stroj 
in znatno podaljša njegovo življenjsko dobo.
• Vodni kamen in sol se popolnoma odstranita iz vode
• Brez puščanja oblog
• Popolno za posodo, pribor in kozarce – brez dodatnega poliranja
• Zmogljivost pri skupni trdoti 8 °dH: 5.000 litrov

K
u

h
in

ja

K
u

h
in

ja

52



54 55

kuhinjskaHIGIENA
 integral COMPACT dozirni sistemi.
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integral 4PLUS

integral 4PLUS je inteligentna dozirna naprava, vodena pre-
ko aplikacije, za industrijske pomivalne stroje. integral 4PLUS 
dozira visoko koncentrirana tekoča čistila iz ecosol POWER 
serije kot tudi visoko koncentrirana izpirlana sredstva iz ecosol 
BRITE serije.

Za pokrovne pomivalne stroje, pomivalne stroje za lonce, pod-
pultne stroje in stroje za pomivanje kozarcev.

Nadomestni deli podajalnika

Vsi nadomestni deli podajalnika so vključeni v pogodbo o  
vzdrževanju, na ta način se jih zamenja proaktivno.

Nadomestni deli podajalnika

Vsi nadomestni deli podajalnika so vključeni v pogodbo o  
vzdrževanju, na ta način se jih zamenja proaktivno.

SET integral 4PLUS POWER WALL

V × Š × G     46,5 × 17,8 × 22,2 cm št. art. 4220901470

   integral 4PLUS: popolnoma avtomatična dozirna naprava
   integral 4WALL: 3-delni komplet s priborom za stensko 

montažo
  integral 4PLUS FLOWMETER: števec vode za količinsko 

 proporcialno doziranje
  integral 4PLUS powerPACK ex: vtikač za električno 

  napajanje
  integral 4PLUS PUMP POWER: črpalka za čistilo
  integral 4START POWER: komplet za namestitev, ki ga 

 sestavljajo cev, priključek in dovodna posoda

SET integral 4PLUS BRITE WALL

V × Š × G     46,5 × 17,8 × 22,2 cm št. art. 4220901670

  integral 4PLUS: popolnoma avtomatična dozirna naprava
   integral 4WALL: 3-delni komplet s priborom za stensko 

montažo
  integral 4PLUS PUMP BRITE: črpalka za izpiralo
  integral 4START BRITE: komplet za namestitev, ki ga 

  sestavljajo cev, priključek, povratni ventil

SET integral 4PLUS BRITE

V × Š × G     40 × 17,8 × 22,2 cm št. art. 4220901770

   integral 4PLUS: popolnoma avtomatična dozirna naprava
   integral 4PLUS PUMP BRITE: črpalka za izpiralo
   integral 4START BRITE: komplet za namestitev, ki ga 

sestavljajo cev, priključek, povratni ventil

SET integral 4PLUS POWER

V × Š × G     40 × 17,8 × 22,2 cm št. art. 4220901570

 integral 4PLUS: popolnoma avtomatična dozirna naprava
 integral 4PLUS FLOWMETER: števec vode za količinsko 

 proporcialno doziranje
 integral 4PLUS powerPACK ex: vtikač za električno  

 napajanje
 integral 4PLUS PUMP POWER: črpalka za čistilo
 integral 4START POWER: komplet za namestitev, ki ga 

 sestavljajo cev, priključek in dovodna posoda

SET integral 4PRO

V × Š × G     51 × 23,5 × 22 cm št. art. 4220902270

 integral 4PRO: računalniško voden dozirni sistem
 integral COMPACT DISPLAY: Prikazuje trenutno stanje kot  

 tudi pomembna sporočila dozirnih naprav.
 integral COMPACT CONNECTOR: za nadaljno obdelavo  

 signalov stroja (priključni boks)
 Ogljikova elektroda: za doziranje z merjenjem prevodnosti

SET integral COMPACT

V × Š × G     56,5 × 23,5 × 22 cm  št. art. 4220902170

 integral COMPACT: računalniško voden dozirni sistem 
 integral COMPACT DISPLAY: Prikazuje trenutno stanje kot  

 tudi pomembna sporočila dozirnih naprav.
 integral COMPACT CONNECTOR: za nadaljno obdelavo  

 signalov stroja (priključni boks)
 Ogljikova elektroda: za doziranje z merjenjem prevodnosti

integral FLUID

V × Š × G     51 × 23,5 × 22 cm  št. art. 4700203170

integral FLUID je računalniško vodena dozirna naprava za in-
dustrijske pomivalne stroje. integral FLUID se uporablja v kom-
binaciji z integral 4PRO ali z integral COMPACT - za doziranje 
visoko koncentriranih izpiral in dodatnih komponent.

integral 4PLUS DISPLAY 

št. art. 4220901170

integral 4PLUS DISPLAY za prikaz stanja v prime-
ru podpultne namestitve. Prenos podatkov poteka 
brezžično in zaslon prikazuje do tri integral 4PLUS 
dozirne naprave.

Nadzor temperature

št. art. 4910500400

Nadzor temperature pranja in temperature izpiranja za popolno 
zapisovanje temperature po HACCP s pomočjo induktivne son-
de za prevodnost. Vključno z dostopom do programske opreme 
HAGLEITNER COMMUNICATION light.

integral 4PLUS PUMP POWER 

št. art. 4220900370

 Črpalka za doziranje tekočih visoko koncen- 
 triranih čistil

 Servisni interval za menjavo črpalke je prikazan  
 na osnovi dejanske porabe preko aplikacije

integral 4PRO PUMP POWER 

št. art. 4220900370

 Črpalka za doziranje tekočih močno 
 koncentriranih čistil

integral 4PLUS PUMP BRITE  

št. art. 4220900470

 Črpalka za doziranje tekočih visoko koncen- 
 triranih izpiral

 Servisni interval za menjavo črpalke je prikazan  
 na osnovi dejanske porabe preko aplikacije

integral FLUID PUMP BRITE  

št. art. 4700200200 

 Črpalka za doziranje tekočih močno 
 koncentriranih izpiralnih sredstev

integral 4PLUS FLOWMETER  

št. art. 4220900270

 Flowmeter za merjenje količine vode
 Servisni interval za menjavo črpalke je prikazan  

 na osnovi dejanske porabe preko aplikacije

integral 4PRO

integral 4PRO je računalniško vodena dozirna naprava za in-
dustrijske pomivalne stroje. integral 4PRO dozira visoko kon-
centrirana čistila iz ecosol POWER linije. Za tračne stroje, 
pokrovne stroje in pomivalne stroje za lonce v kombinaciji z 
nadzorom temperature.

integral COMPACT

integral COMPACT je računalniško vodena dozirna naprava za 
industrijske pomivalne stroje. integral COMPACT dozira čistila 
v trdni snovi iz linije ecosol CLEAN. Za tračne pomivalne stro-
je, pokrovne pomivalne stroje in stroje za pomivanje loncev v 
kombinaciji z nadzorom temperature in čistilom za razkuževan-
je ecosol CLEAN DES. 
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kuhinjska HIGIENA 
ecosol COMPACT čistilo.

ecosol CLEAN

Vsebina 4 × 4 kg št. art. 4220100119

Visoko koncentrirano trdo čistilo za posodo v blok obliki. Zelo ekonomično. Primerno 
za trdoto vode do 15°dH. Pri višji trdoti vode priporočamo dodatno uporabo ecosol 
LC. Doziranje preko HAGLEITNER integral COMPACT podajalnika.

kuhinjskaHIGIENA
 ecosol COMPACT izpiralno sredstvo.

kuhinjska HIGIENA 
ecosol COMPACT dodatni izdelki.

ecosol BRITE N

Vsebina 2 × 2,5 l št. art. 4220200319

Nevtralno, koncentrirano izpiralno sredstvo za posodo in kozarce. Primerno pri trdoti 
vode do 15°dH. Dozira se preko HAGLEITNER integral 4PLUS ali integral FLUID po-
dajalnika.

* Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila o 
 uporabi.

ecosol CLEAN ALU

Vsebina 4 × 3,8 kg št. art. 4220100619

Visoko koncentrirano trdo čistilo za posodo v blok obliki. Posebej primerno za 
odstranjevanje trdovratno umazanih loncev, ponev, pekačev, itd., posebej iz alu-
minija. Vsebuje posebno zaščito za aluminij in žlahtno kovino. Primerno tudi za zelo 
trdo vodo. Doziranje preko HAGLEITNER integral COMPACT podajalnika.

ecosol CLEAN DES*

Vsebina 4 × 4 kg št. art. 4220101019

Pomivalno sredstvo z dezinfekcijskim učinkom. Doziranje preko HAGLEITNER  
integral COMPACT podajalnika. Natančen opis izdelka najdete na strani 101.

ecosol CLEAN WS

Vsebina 4 × 4 kg št. art. 4220100519

Visoko koncentrirano trdo čistilo za posodo v blok obliki. Izvrstno za uporabo pri 
trdoti vode do 5°dH. Deluje močno in intenzivno. Upočasni nastajanje škroba in pot-
reba po osnovnem čiščenju ni več pogosta. Doziranje preko HAGLEITNER integral 
COMPACT podajalnika.

ecosol BRITE S

Vsebina 2 × 2,5 l št. art. 4220200419

Kislo, koncentrirano izpiralno sredstvo za posodo in kozarce. Primerno pri trdoti vode 
od 15°dH. Dozira se preko HAGLEITNER integral 4PLUS ali integral FLUID podajal-
nika.

ecosol LC

Vsebina 3,1 kg št. art. 4220300219

Tekoči koncentrat za mehčanje vode. Kompleksira ione, ki tvorijo trdoto in s tem 
preprečijo nastajanje vodnega kamna. Deli stroja so zaščiteni in podaljša se njegova 
življenjska doba. Lahko se uporablja samo v kombinaciji z ecosol CLEAN čistilom. 
Doziranje preko HAGLEITNER integral FLUID podajalnika.

ecosol OSMO PLUS

Vsebina 2,5 kg št. art. 4220300319

Posebni dodatek za izboljšanje rezultatov pomivanja za zaščito stroja pred korozijo. Šči-
ti stroj in dele stroja. Dodatek za uporabo na tračnih strojih in tračnih strojih s košarami 
z napravami za osmozo ali napravami za mehčanje ali razsoljevanje. Doziranje preko 
HAGLEITNER integral FLUID podajalnika.
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DISHES

Vsebina 6 × 700 ml št. art. 4210800103

Koncentrirano sredstvo za ročno pomivanje posode. Idealno za odstranjevanje mastnih 
in beljakovinskih madežev. Vsebuje negovalne izvlečke, ki so koži prijazni. 

kuhinjska HIGIENA 
Ročno pomivanje posode.

XIBU senseDISHES

V × Š × G     27,7 × 13,5 × 10,8 cm št. art. 4210800250

   brezdotični podajalnik za varno in natančno ročno doziranje sredstev za pomiva-
nje posode „DISHES“ v industrijska pomivalna korita

   individualno nastavljiva količina polnila
   elektronsko voden prikaz stanja polnila in baterij
   ne kaplja
   dodatni rezervorar
   možnost zaklepanja
   napajanje s pomočjo baterij ali kabla

  (glej XIBU senseFOAM, s. 20)

ecosol POWER

Vsebina 4 × 4 kg št. art. 4220101119

Visoko koncetrirano tekoče čistilo za posodo in kozarce. Zelo ekonomično. Za vodo 
od 0 do 20 °dH. Deluje močno in intenzivno proti umazaniji in prinaša sijoče rezu-
ltate. Dozira se preko HAGLEITNER integral 4PRO ali integral 4PLUS podajalnika.

ecosol POWER ALU

Vsebina 4 × 4 kg št. art. 4220101319

Visoko koncentrirano tekoče čistilo za aluminij. Posebej primerno za odstranjevanje 
trdovratne umazanije na loncih, ponvah in pekačih. Z dodatno zaščito za aluminij in 
barvno kovino. Tudi pri visoki trdoti vode. Dozira se preko HAGLEITNER integral 4PRO 
ali integral 4PLUS podajalnika. 

ecosol POWER OSMO GL

Vsebina 2 × 3,5 kg št. art. 4220101219

Visoko koncentrirano tekoče čistilo posebej za kozarce v osmozni vodi. Brez težav od-
strani umazanijo in daje sijoče rezultate. Dozira se preko HAGLEITNER integral 4PRO 
ali integral 4PLUS podajalnika.

Tekoča, visoko koncentrirana COMPACT čistila

Trdna, visoko koncentrirana čistila COMPACT
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ecosol PROFESSIONAL
 Strojno pranje posode.

ecosol PLUS

Vsebina 13 kg št. art. 4210300111

Vsebina 33 kg št. art. 4210300813

Vsebina 80 kg št. art. 4210300115

Tekoče čistilo za obrtne pomivalne stroje za posodo. Posebno primerno za odstranje-
vanje problematičnih umazanij (kofein, škrob itd.). Uporabno do trdote vode 25°dH. 
Pri uporabi ecosol PLUS se vodna kopel redko menja. Za posode iz aluminija in barv-
ne kovine priporočamo ecosol ALU.

ecosol PROFESSIONAL
 Strojno pranje kozarcev.

ecosol NEUTRAL

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4210600108

Vsebina 10 kg št. art. 4210600111

Vsebina 25 kg št. art. 4210600113

Vsebina 60 kg št. art. 4210600115

Sijajno sušilno sredstvo za vse vrste pomivalnih strojev. Preprečuje vodne madeže 
in jamči za izreden učinek globinskega sijaja. Se ne peni. Uporabno do trdote vode 
15°dH. Pri višjih trdotah vode priporočamo ecosol CIT.

ecosol PROFESSIONAL izpiralno sredstvo.

ecosol GLASS

Vsebina 6 x 1kg št. art. 4210500508

Vsebina 12 kg št. art. 4210500611

Tekoče čistilno sredstvo za obrtne pomivalne stroje za kozarce. Brez težav odstrani 
trdovratno umazanijo kot so rdečilo in tein. Ustvari žareč lesk na vseh kozarcih,  
ki so primerni za pomivalni stroj. Varuje dekor in material. Primerno za trdoto vode 
do 15°dH.

ecosol OSMO GL

Vsebina 11 kg št. art. 4210500711

Tekoče čistilo za obrtne pomivalne stroje za kozarce z osmoznimi sistemi za samo-
dejno uporabo. Enostavno odstrani vso umazanijo in poskrbi za sijoči sijaj. Zelo bla-
godejno za material in okrasne elemente.

ecosol ALU

Vsebina 30 kg št. art. 4210300313

Tekoče čistilo za obrtne pomivalne stroje za lonce. Posebej primerno za odstranje-
vanje trdovratnih umazanij na dnu posod, ponev, pločevinastih pekačih, mešalnih 
strojih itd. S specialnim varovalom aluminija in barvne kovine, je optimalno za čišče-
nje posode za peko v pekarnah, slaščičarnah, domovih za upokojence in negovalnih 
domovih. Lahko se uporablja tudi pri visokih trdotah vode do 25°dH, ne da bi prišlo 
do poapnitve strojev.

ecosol R

Vsebina 12 kg št. art. 4210300911

Vsebina 30 kg št. art. 4210300213

Vsebina 75 kg št. art. 4210300215

Tekoče čistilo za obrtne pomivalne stroje posode. Zelo učinkovito zoper obloge škroba 
in stare umazanije. Uporabno do trdote vode 10°dH. Za posode iz aluminija in barvne 
kovine priporočamo ecosol ALU. ecosol SHINE GL

Vsebina 10 kg št. art. 4210600511

Sredstvo za sušenje in sijaj za pomivalne stroje za kozarce z osmoznim sistemom. 
Poskrbi za hiter nanos in posledično hitro sušenje posode, s čimer preprečuje made-
že zaradi ostankov. Prekomerno penjenje je preprečeno, odličen učinek globokega 
sijaja pa zagotovljen.

ecosol CIT

Vsebina 10 kg št. art. 4210600211

Vsebina 25 kg št. art. 4210600213

Vsebina 60 kg št. art. 4210600215

Sijajno sušilno sredstvo za vse vrste pomivalnih strojev. Preprečuje vodne madeže in 
jamči za izreden učinek globinskega sijaja. Se ne peni. Posebno primerno pri visokih 
trdotah vode od 15°dH. Pri nižjih trdotah vode priporočamo ecosol NEUTRAL.

ecosol PROFESSIONAL dezinfekcija.

ecosol ECO DES*

Vsebina 10 kg št. art. 4210301111

Vsebina 30 kg št. art. 4210301113

Vsebina 65 kg št. art. 4210301115

Dezinfekcijsko sredstvo za posodo. Točen opis izdelka najdete na strani 101.

ecosol prašek za strojno pomivanje.

ecosol POWDER

Vsebina 15 kg št. art. 4210400438

Visoko koncentrirano čistilo v obliki praška za vse vrste pomivalnih strojev za poso-
do in kozarce, za ročno doziranje. Posebej primerno za odstranjevanje trdovratnih 
umazanij. Uporabno tudi kot čistilo za namakanje za osnovno čiščenje posode pri že 
nastalih oblogah (umazanije kave in čaja). Uporabno do trdote vode 25°dH.

* Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila  
 o uporabi.

ecosol OSMO

Vsebina 10 kg št. art. 4210301011

Posebni dodatek za izboljšanje rezultatov izplakovanja in za zaščito strojev pred ko-
rozijo. Varuje stroj in strojne dele. Dodatek za uporabo pri tračnih pomivalnih strojih 
in pomivalnih strojih s košaro z osmoznimi napravami ali pri napravah za mehčanje 
vode ali razsoljevanje.
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ecosol DES TABS*

Vsebina 2 × 70 kosov št. art. 4210400500

Tableta za razkuževanje v pomivalnem stroju. Točen opis izdelka najdete na strani 
101.



60 61

ecosol izdelki za vzdrževanje.

ecosol REGENERIERSALZ

Vsebina 7,5 kg št. art. 4210200532

Kvalitetna specialna sol za obnovitev mehčalnih naprav. Zagotavlja dolgoročno spo-
sobnost delovanja pomivalnih strojev za posodo, kozarcev in kavnih avtomatov. Se 
popolnoma razpusti.

ecosol REGENERIERSALZ TABS

Vsebina 25 kg št. art. 4210200431

Kvalitetna specialna sol v obliki tablet za obnovitev mehčalnih naprav. Zagotavlja 
dolgoročno sposobnost delovanja pomivalnih strojev za posodo, kozarcev in kavnih 
avtomatov. Se popolnoma razpusti.

ecosol INTENSE POWDER

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4210200722

Osnovno čistilo v obliki praška za strojno odstranjevanje škroba. Odstrani tudi stare 
zapečene škrobne obloge z enkratnim izpiranjem (v industrijskem pomivalnem stroju). 
Za trajno preprečevanje nastajanja škroba na posodi, lahko ecosol INTENSE POWDER 
preventivno uporabljate kot osnovno čistilno sredstvo. Deluje takoj po polnjenju te-
kočine za izpiranje – brez učinkovanja na stroj. Posoda z mat oblogami iz škroba dobi 
ponovno, novi sijoči videz. Primerno le za na alkalije odporno posodo, ne uporabljajte 
na kozarcih, priboru in aluminiju.

ecosol TAUCHREINIGER

Vsebina 10 kg št. art. 4210200211

Tekoče, hitro delujoče čistilo za namakanje. Primerno za osnovno čiščenje posode, 
pribora, za odstranitev obloge škroba in beljakovin. Posoda dobi zopet nov, sijoč 
izgled.

ecosol ENTKALKER

Vsebina 6 × 1,1 kg št. art. 4210200608

Vsebina 11 kg št. art. 4210200611

Hitro delujoč, tekoč odstranjevalec apnenca. Brez težav odstrani tudi trde, debe-
le plasti apnenca iz pomivalnih strojev. Odstranjevanje apnenca s pomočjo izdelka 
ecosol ENTKALKER, znatno podaljša življenjsko dobo strojev.

fox 3in1

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4210101208

Vsebina 10 kg št. art. 4210101211

Tekoče, močno učinkovito sredstvo za ročno pomivanje, ki veže vonjave. Za ročno 
pomivanje posode in kozarcev, kot tudi za čiščenje kuhinjskih površin pred razku-
ževanjem. Preprečuje širjenje vonjav na celotnem področju pomivanja. Vsebuje ne-
govalne izvlečke aloe vere in iz tega razloga ni agresiven do kože. Nežen vonj po 
marelicah vzpodbuja dober občutek. 

RADIKALIN

Vsebina 6 × 1 kg* št. art. 4210100208

Vsebina 10 kg št. art. 4210100211

Močno koncentrirano tekoče čistilo. Brez težav odstranjuje mastne madeže z vseh 
pralnih površin in predmetov, kot so tla, kuhinjske nape itd. Se ne peni, zato je pri-
merna uporaba tudi pri čiščenju z visokotlačnimi napravami. Ni primerno za aluminij!

bellaVIT

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4210100308

Vsebina 10 kg št. art. 4210100311

Gosto tekoče čistilo z visoko polirno močjo. Posebno primerno za odstranitev vžga-
nih, trdovratnih umazanij s trdih površin. Po uporabi ostane nevsiljiv vonj po poma-
ranči. Priporočljiva uporaba zelene POMIVALNE GOBE.

STEAMER

Vsebina 10 kg št. art. 4210100411

Tekoče čistilo za dimnice, sušilne naprave in konvektomate za ročno uporabo. Sa-
mostojno odstrani umazanijo in ostanke jedi. Brez vonja, varuje materiale, prijetna 
uporaba, ker ne nastaja jedka sopara. Priporoča se uporaba tlačnočrpalne plastenke.

combiCLEAN

Vsebina 10 kg št. art. 4210100511

Tekoče čistilo za termične naprave za peko z avtomatskim čistilnim programom. 
Brez težav odstrani ostanke jedi in ne razjeda površine. Prepreči nalaganje apnenca 
v prostoru za kuhanje, s tem pa čiščenje v skladu s HACCP skrbi za vrhunsko ka-
kovost jedi in ohrani vrednost naprave za kuhanje. Za izpiranje naprave za dušenje 
(kuhanje) priporočamo čistilo ecosol NEUTRAL. Ni primerno za aluminij!

grillBLITZ

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4210100608

Kvalitetno čistilo za žar. Samostojno, brez močnega drgnjenja, topi otrdele, za-
pečene ostanke pečenja na žaru, pri peki na ploščah za žar, pečicah in ploščah 
štedilnika. Prijeten pri uporabi, ker ne povzroča draženja dihalnih organov. Ni pri-
merno za aluminij!

niroGLANZ

Vsebina 6 × 0,8 kg št. art. 4210100708

Vrhunsko negovalno sredstvo za površine iz plemenite kovine. Pusti enakomerni za-
ščitni film proti vnovičnemu onesnaženju. Površine pridobijo svetleč, negovan videz.

*  Pri nakupu 6 x 1 kg – ena penilka brezplačno
** Pri nakupu 6 x 1 kg – ena razpršilka brezplačno

kuhinjska HIGIENA 
Čistilna & negovalna sredstva.

active ECO

Vsebina 6 × 1 kg** št. art. 4420100208

Vsebina 10 kg št. art. 4420100211

Tekoče, v kuhinjskem območju univerzalno uporabno topilo maščob za delovne po-
vršine, tla, strope, zidove, nape, odtočne mreže, mikrovalovne pečice itd. Enostavno 
odstrani ostanke maščob, beljakovin in umazanij tudi na težko dostopnih mestih. Pri-
merno za žar, konvektomate in pečice, da se odstranijo zažganine. Ne uporabljajte na 
aluminiju, zanj priporočamo allround ECO ali 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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pralnaHIGIENA 
    Za sijočo čistočo.

Čisto, ekonomično in okolju prijazno pranje: havon  

SYSTEM vam to omogoča. Kompetentni koncept pranja  

perila Hagleitner, uredi za vas vsak izziv s pomočjo  

znanja. Ali gre za ročno ali avtomatično doziranje: v  

središču sta zmeraj nega in čistoča za optimalno razmerje 

med učinkom in ceno. 

havon SYSTEM se deli na dve področji uporabe:

• havon PROFESSIONAL – tekoči gradniki pralnih sreds-

tev za avtomatično doziranje

• havon MANUAL – manualna moč pranja – tekoče ali 

prašek

Naša storitev za vas

V vaši pralnici

• Ogled s Hagleitner strokovnjakom za perilo, povzetek 

postopkov

• Analiza stroškov pranja perila

• V skladu z vašimi potrebami vam svetujemo glede 

pravega izbora izdelkov

• Priprava individualnih načrtov pranja za vaš stroj in 

vaše perilo

• Optimizacija postopkov v pralnici

• Izobraževanje o izdelkih (tudi glede dozirnih naprav)

• Opozorilni znaki, Abecednik pranja perila

Obdelava madežev

• Pregled pri stranki: 

Za kateri madež gre?

• Rešitve: 

Kako postopati z določenim madežem?

• Pomoč pri Detachur načrtu in uporabi izdelkov
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pralna HIGIENA 
green efficiency.

Sijoče barve in čudoviti vonj – za tem stojijo sistemi pranja pe-

rila podjetja Hagleitner. Z uporabo green efficiency koncepta, je 

zagotovljena tudi uporaba trajnostnih sestavin. Vsi izdelki, ki se 

uporabljajo v havon PROFESSIONAL sistemu, so prosti NTA, 

EDTA in fosfatov. Vsi izdelki HIGIENE perila so poleg tega brez 

mikroplastike.  

havon PROFESSIONAL nudi tudi druge prednosti:

Najmodernejše, inteligentne črpalne naprave omogočajo 

natančno doziranje okolju prijaznih gradnikov pralnega sredstva.

State-of-the-art tehnologija zagotavlja udobno, upravljanje brez 

napak, brez da bi posegali v krmiljenje pralnega stroja.

Visokokvalitetne sestavine ščitijo pralni stroj in omogočajo 

dolgo življenjsko dobo perila.

Za ročno doziranje ponuja podjetje Hagleitner s havon MANUAL  

pralnimi sredstvi v trdnem in tekočem stanju, zelo kakovostne, 

učinkovite in istočasno okolju prijazne izdelke.

pralna HIGIENA 
Popolni servis.

Pralnice, so še posebej občutljivo področje pri profesionalni higi-

eni. Tukaj je potreben partner, ki s strokovnostjo stoji ob strani. 

Posebej usposobljeni strokovnjaki za pranje perila Hagleitner vam 

vsak dan s svojim znanjem stojijo ob strani. Analiza stroškov raz-

jasni vse stroške, ter nudi priporočila za najboljšo izbiro izdelkov 

in sistemov. Individualni načrt pranja poenostavi delovni proces 

v vaši pralnici. S Hagleitner 

kompletom za odstranjeva-

nje madežev, pazljivo 

odstranite tudi najtrdovrat-

nejše madeže. Lastni Abe-

cednik pranja ponuja drago-

cene nasvete za pravilno 

pranje perila. Svetovanja in 

šolanja dajejo osebju goto-

vost pri delu.

pralna HIGIENA 
havon PROFESSIONAL.

8 gradnikov pralnega sredstva.

havon PROFESSIONAL vsebuje 8 gradnikov pralnega sredstva, ki se glede na zahtevo 

kombinirajo med seboj. Enega izmed gradnikov lahko uporabite tudi izven sistema 

havon PROFESSIONAL – ojačevalec pralne moči havon V8. Vsa ostala specialna pral-

na sredstva je mogoče uporabiti le znotraj havon PROFESSIONAL sistema.

havon V8

Vsebina 25 kg  št. art. 4310100113

Tekoč, visoko koncentriran ojačevalnik pralne moči. Primeren tudi kot sredstvo za 
predpranje v kombinaciji z drugimi sredstvi. Izvrsten za čiščenje močno umazanih 
kuhinjskih oblačil in delovnih oblek, umazanih zaradi mineralnega olja. Za tempera-
ture pranja od 30°C do 70°C.

havon B1

Vsebina 25 kg  št. art. 4310100813

Vsebina 60 kg  št. art. 4310100815

Tekoče pralno sredstvo za barvno perilo, prijetno odišavljeno, eden od elementov v 
havon SISTEM-u. Primeren za pranje in nego barvnega bombaža, mešanih tkanin, za 
občutljivo perilo (namizno perilo, posteljnina, frotir) pri 30°C do 95°C. Ni primeren za 
volno in svilo. Izredno uspešen odstranjevalec maščob in ostale umazanije. Neguje 
barve z dodanimi negovalnimi sredstvi za barve. Dodana nova, inovativna sredstva, ki 
otežujejo ponovno umazanje tkanine. Ne vsebuje belilnih sredstev niti optičnih belil.

havon U9 PLUS

Vsebina 25 kg  št. art. 4310100913

Vsebina 60 kg  št. art. 4310100915

Tekoče, koncentrirano osnovno pralno sredstvo za predpranje in glavno pranje pri 
temperaturah od 30°C do 95°C, vsebuje optični osvetljevalec in encime. Skrbi za 
bleščečo belino in sveži vonj perila. Zelo močan odstranjevalec maščob in ostalih 
umazanj na bombažnih, mešanih in poliestrskih tkaninah. Dodana nova, inovativna 
sredstva, ki otežujejo ponovno umazanje tkanine. Posebej primerno za pranje in 
nego kuhinjskega in wellnes perila.

 havon MANUAL
Miele 10 kg trdota vode 6°dH

tem-

pera-

tura

predpranje glavno pranje zadnje izpiranje
program pr.

stroja- - -

Beli frotir, normalno, brez predpranja
60-
90°C PERFECT

XXX
SOFT 4

XXX

Perilo za wellness področje, normalno, s predpranjem
60-
90°C PERFECT

XXX
PERFECT

XXX
SOFT 4

XXX

  Fino perilo, lahko, brez predpranja
30-
60°C FEIN

XXX 5

  Pisani prti, močno, s predpranjem
60-
90°C COLOR

XXX
COLOR

XXX
P6 PLUS

 XXX 5

ACTIVE
XXX

  Belo perilo, navadno, brez predpranja
60-
90°C PERFECT

XXX

% delež Vrsta perila Onesnaženje Postopek pranja Obdelava Temperatura
Cent/ 

kg perila

40% Perilo primerno za kuhanje močno s predpranjem z razkuževanjem              60°C xxx

35% Barvno perilo normalno s predpranjem z razkuževanjem             40°C xxx

10% Za nego enostavno normalno brez predpranja brez razkuževanjem 30-60°C xxx

10% Mop/krpe močno s predpranjem z razkuževanjem              60°C xxx

5% Inkontinenca močno s predpranjem z razkuževanjem             40-60°C xxx

Povprečna cena na kg perila: EUR xxx Skupni stroški / leto: EUR xxx 

Uporabljeni izdelki:

Univerzalno pralno sredstvo
    Pralno sredstvo za 
barvno perilo

Razkuževanje Sredstvo za mehčanje
Ojačevalnik 
alkalnosti

Sredstvo za odstranjeva-
nje madežev

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

Analiza stroškov pranja havon PROFESSIONAL
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Pralne komponente havon MANUAL sistema.

Komponentni sistem havon MANUAL predstavlja področje ročnega doziranja tekočih 

in pralnih sredstev v prahu, posebej za majhna in srednje velika podjetja. Sistem je 
sestavljen iz pralnih sredstev havon INTEXO, havon PERFECT ali havon ULTRA, pral-
nih sredstv za barvno perilo havon INTEXO in havon COLOR in pralnega sredstva za 
fino perilo havon FEIN, razkuževalnih sredstev za perilo havon DES 40 in havon DES 

60, kot tudi dodatnih komponent. Hagleitner uporablja izključno kakovostne in okolju 

prijazne surovine, ki naredijo pralno sredstvo močno in učinkovito, za dosego najboljših 

rezultatov pranja. Ob čistoči in negi je za podjetje Hagleitner pomemben tudi prijeten, 

ustrezen, svež vonj.

Mehčalec in pralno sredstvo izpopolnjujeta havon MANUAL sistem koncept perila in 
skrbita za sijočo čistočo in mehek otip.

Optimalne velikosti posod.

Vseeno ali potrebujete majhne količine za ročno odmerjanje, ali če je poraba čistilnih 

raztopin velika – Hagleitner ima idealno velikost posod za vaše individualne potrebe. Od 

litrske steklenice do 60 l posode, se izdelki za higieno pri Hagleitner-ju polnijo glede na 

uporabo.

pralna HIGIENA 
havon MANUAL.

havon INTEXO

Vsebina 5 kg  št. art. 4310200510

Visoko koncentrirano, tekoče pralno sredstvo za pranje in nego belega bombažnega 
perila, mešanih tkanin in tkanin iz poliestra. Skrbi za sijoče belo perilo tudi pri nizkih 
temperaturah. Zaradi posebne formule se v najkrajšem možnem času raztopi, zaradi 
inovativne intenseTEX tehnologije prodre globoko v vlakna in odstrani madeže učin-
kovito in prizanesljivo hkrati. Neprijetne vonjave in sivina izgineta.

chemTRAY

V × Š × G    19 × 120 × 65 cm 60 l  št. art. 4450702800

Lovilna kad za varno skladiščenje plastenk in velikih posod na področju pralnice in 
kuhinje. Primerno za sprejem posod do 60 l vsebnosti. Dovoljena in preskušena 
izvedba.

havon T7*

Vsebina 27 kg št. art. 4310101613

Vsebina 64 kg št. art. 4310101615

Tekoče, zelo učinkovito belilo za perilo in dezinfekcijsko sredstvo v kombinaciji z drugimi 
sestavinami pralnih sredstev, ki jih havon PROFESSIONAL DISINFECT. Natančen opis 
izdelka najdete na strani 102.

havon F12

Vsebina 25 kg  št. art. 4310101213

Sredstvo za nevtraliziranje tekstila in vode za izplakovanje. Nakisovanje tekstila pri zad-
njem izplakovanju preprečuje sivenje in porumenelost perila, pogojeno z alkalnostjo oz. 
ostanki pralnega sredstva in/ali vode, ki vsebuje karbonat. Perilo postane prijetno puhas-
to na otip, barve so znova sijoče in vonj perila se izboljša. Draženje kože zaradi ostankov 
pralnega sredstva se prepreči in s tem je perilo koži bolj prijazno.

havon K5

Vsebina 27 kg  št. art. 4310101413

Vsebina 64 kg  št. art. 4310101115

Tekoče sredstvo za zmanjšanje trdote vode. Preprečuje nalaganje vodnega kamna na 
perilu in stroju, ter ohranja sijočo belo barvo perila.

havon E4

Vsebina 30 kg  št. art. 4310100513

Vsebina 65 kg  št. art. 4310100515

Tekoče sredstvo za odstranjevanje madežev na bazi kisika. Nepogrešljiv kot osnovni 
element v sistemu havon PROFESSIONAL. Odlično učinkuje proti madežem, ki se jih 
beli (npr. rdeče vino, golaž, sadje in zelenjava) in preprečuje nastanek sivine. Pomožno 
pralno sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznake in informaci-
je o izdelku.

havon A3

Vsebina 32 kg  št. art. 4310101013

Vsebina 75 kg  št. art. 4310101015

Tekoče, alkalno sredstvo za okrepitev pranja. Osnovno čistilo v havon PROFESSIONAL 
sistemu. Pomaga čistiti in deluje izvrstno proti beljakovinam oz. mastnim in oljnim 
madežem.

havon INTEXO COLOR

Vsebina 5 kg  št. art. 4310200610

Visoko koncentrirano, tekoče pralno sredstvo za pranje in nego barvnega perila, 
mešanih in tkanin iz poliestra. Zaradi posebne formule se v najkrajšem možnem času 
raztopi, zaradi inovativne intenseTEX tehnologije prodre globoko v vlakna in odstra-
ni madeže učinkovito in prizanesljivo hkrati. Negovalne inovativne sestavine poskr-
bijo za sijoče barve in preprečijo prenos barv na druge tkanine.

havon DES 60*

Vsebina 15 kg  št. art. 4310200700

Dezinfekcija v pralnici. Natančen opis izdelka najdete na strani 102.

havon DES 40*

Vsebina 12 kg št. art. 4310200738

Dezinfekcija v pralnici. Natančen opis izdelka najdete na strani 102.

havon PERFECT*

Vsebina 15 kg  št. art. 4310200100

Pralno sredstvo za razkuževanje perila. Natančen opis izdelka najdete na strani 102.

* Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila  

 o uporabi.

* Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila  

 o uporabi.
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havon MILD

Vsebina 10 kg  št. art. 4310300211

Visoko kvalitentni mehčalec. Skrbi za prijetno in antistatično perilo. Zmanjšuje čas 
sušenja v sušilcu perila do 10%. Negovalna sredstva olajšujejo likanje in naredi 
perilo koži bolj prijazno, koža ga dobro prenaša. havon MILD podaljšuje življenjsko 
dobo vašega perila in vas razvaja z enkratnim vonjem po pomladi.

havon FEIN

Vsebina 6 × 1 kg*  št. art. 4310200408

Visoko kvalitetno, tekoče, brezencimsko pralno sredstvo za volno, svilo in občutljive 
sintetične tkanine (goretex, mikrotkanine). Skrbi za žametno mehko perilo s cvetno 
svežim vonjem. Primeren za pranje in nego barvnega perila pri temperaturah od 
30°C do 60 °C. Ohranja sveže barve tekstila z dodanim sredstvom za ohranjanje 
barv. Ne vsebuje belilnih sredstev niti optičnih belil.

havon ULTRA

Vsebina 18 kg  št. art. 4310200300

Pralno sredstvo v obliki praška za belo in obstojno pisano perilo. Primerno za vse 
temperature, trdote vode in tkanine (razen volno in svilo). Zelo učinkovito beljenje že 
od 40 °C. Ustvarja sijajno belo, negovano in prijetno dišeče perilo.

havon SOFT4

Vsebina 10 kg  št. art. 4310300111

Vsebina 25 kg  št. art. 4310300113

4-kratni koncentrat, visoko kvalitetni mehčalec. Skrbi za prijetno in antistatično peri-
lo. Zmanjšuje čas sušenja perila do 10%. Negovalna sredstva olajšujejo likanje in 
izboljšujejo koži prijaznost perila. havon SOFT4 podaljšuje življenjsko dobo vašega 
perila in vas razvaja z enkratnim rahlo sadnim vonjem. Lahko se uporabi tako preko
naprave za tekoče doziranje Hagleitner v sistemu havon PROFESSIONAL, kot tudi 
za ročno doziranje. Strokovno pravilno nastavitev naprave za doziranje Hagleitner, 
izvršijo izšolani servisni tehniki.

pralna HIGIENA 
Dodatne komponente.

havon CALC

Vsebina 6 kg  št. art. 4310300732

Sredstvo za mehčanje vode v obliki praška. Preprečuje nalaganje apnenca v pralnem 
stroju in na perilu. Življenjska doba pralnih strojev se podaljša in perilo nima sivega 
odtenka. Z uporabo havon CALC pri trdoti vode od 16 °dH se poraba pralnega 
sredstva zniža.

havon ACTIVE

Vsebina 5 kg  št. art. 4310300632

Univerzalno uporabna sol v prahu za madeže. Madeže odstranjujejo že pri nizkih 
temperaturah pranja 30 °C, npr. beljene madeže, kavo, rdeče vino, sadje, omako 
pečenke, šminko, sadni sok, itd. Porumenelo perilo bo zopet bleščeče belo.

havon RUSTEX

Vsebina 6 x 1 kg  št. art. 4310301108

Posebni odstranjevalec madežev za madeže rje na perilu. Primeren za vse vrste 
perila razen volne in svile.

havon FS

Vsebina 6 x 1 kg  št. art. 4310300508

Za temeljito odstranjevanje vseh mastnih in oljnih nečistoč, npr. na močno umazanih 
kuhinjskih oblačilih, namiznem perilu in delovnih oblačilih onesnaženih z mineralnimi 
olji. Zelo primerno tudi za odstranjevanje madežev bučnega olja.

havon CHLOR TABS

Vsebina 6 x 1 kg  št. art. 4310300428

Visokokoncentrirano belilno sredstvo v obliki tablet, ki se samostojno mehurčkasto 
raztopi in takoj razvije svoje popolno delovanje. Uporablja se za odstranitev problema-
tičnih madežev, npr. sadja, paprike, bučnega olja. Pred uporabo vedno preberite 
oznake in informacije o izdelku.

havon P6 PLUS

Vsebina 10 kg  št. art. 4310300811

Tekoči škrob za vse vrste tkanin razen za svilo. Posebno priporočljiv za tkanine, ki se 
pogosto perejo, ker jim da dodatno prožnost. Lahko se uporablja tako preko napra-
ve za tekoče doziranje Hagleitner v sistemu havon PROFESSIONAL, kot tudi za 
ročno doziranje. Strokovno pravilno nastavitev naprave za doziranje Hagleitner, 
izvršijo izšolani servisni tehniki.

havon POWER

Vsebina 6 x 1 kg  št. art. 4310300908

Tekoče specialno belilo na osnovi aktivnega kisika. Že pri 30°C odstrani trdovrtane 
madeže, ki jih je mogoče beliti, kot so rdeče vino, curry, sadje ipd. Deluje antibakte-
rijsko in fungicidno že pri 20°C. Primerno za tekstil, ki je nagnjen k neprijetnim vonja-
vam kot so športna oblačila, perilo pri inkontinenci itd. Ni primerno za svilo, poliami-
de oz. elastomere.

havon COLOR

Vsebina 15 kg  št. art. 4310200200

Kvalitetno pralno sredstvo za barvno perilo v obliki praška za barvno občutljivo peri-
lo. Ne vsebuje belilnih sredstev niti optičnih belil, varuje barvo in tkanino, odstranju-
je trdovratne beljakovinske in mastne madeže, in je zato izredno primerno za barvno 
namizno perilo. Ohranja sveže in lepe barve, za vse trdote vode in temperature 
pranja od 30 °C do 95 °C.

* Pri nabavi 6 x 1 kg – dozirni pripomoček prezplačno!
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objektnaHIGIENA
     Prednost je v inovacijah.

Pri objektni higieni pride do izraza negovalno čiščenje in 

učinkovito delo pri optimalnih stroških. Za to so potrebni 

perfektno usklajeni sistemi čiščenja. Naše rešitve so od-

govor na vse izzive sodobnega čiščenja objektov. Dobro 

premišljeni sistemi polnjenja, zmogljive dozirne naprave 

in učinkovita storitev so naša ponudba za vsakega upo-

rabnika. Barvni vodilni sistem zagotavlja pregled in tako 

olajša delo v profesionalnem gospodinjstvu in pri čiščenju 

objektov.

O
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Naša storitev za vas

V vaši hiši

• Pregled in popis stanja na licu mesta (uporabljeni 

materiali, trenutna čistilna sredstva, postopki, …)

• V skladu z vašimi potrebami vam svetujemo glede 

pravega izbora izdelkov

• Priprava individualnih načrtov čiščenja in razkuževanja 

za različna področja v gospodinjstvu (nekega obrata)

• Izobraževanje o izdelkih na osnovi teh načrtov 

čiščenja in razkuževanja (npr. čiščenje tal ali dozi-

ranje)

• Šolanje o izdelku s poudarkom na talni higieni: 

vzdrževalno in osnovno čiščenje, premazi

• Šolanje o izdelku: Kako čistiti tekstilne talne obloge 

in oblazinjeno pohištvo?

• Šolanje o izdelkih i.h.s.: Kako pridobiti 30% časa? 

Kako prihraniti 30% stroškov?
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i.h.s.

=

objektna HIGIENA
 integral 2GO.

Toliko je prostora v eni integral 2GO kartuši. Preostali del opra-
vi visoko natančna dozirna tehnika - neposredno na steni, kjer sta 
voda in elektrika. Preprosto namestite plastenko pod izpustno pipo 
potisnite jo navzgor in že priteče pripravljena uporabna raztopina. 
Ali pa napolnite s cevjo nekaj večjega, vedro ali čistilno napravo.

Enostavno obrišite.

Izžeto?
Namočiti. Ožeti. Obrisati. Čas teče. Ampak popolnoma čisto ni nikoli. 
Vrtite se v krogu - s svojima dvema vedroma?
To gre tudi drugače – inovativno: bolj higienično, bolj udobno in hit-
reje. Hagleitner je iznašel i.h.s. sistem. In če se tu nekaj vrti v krogu, 
potem to:

1. Vzemite svež in navlažen mop. Ali vam je ljubša sveža navlažena 
krpa iz mikrovlaken? In začnite. Do 25m² lahko počistite z enim 
mopom.

2. Vrzite mop ali krpo v vrečo in od tam v pralni stroj. Nastavite 
temperaturo na 60 °C. Operite z razkuževanjem. Iz stroja pride 
vse ponovno  sveže in čisto.

3. Ste pripravljeni na drugi krog? Napolnite safetyBOX z raztopino 
za namakanje. Položite vanjo 20 mopov. Ali položite 18 krp iz 
mikrovlaken v safetyBOX small. In potem dopolnite z raztopino 
za namakanje. Počakajte 15 minut. In ponovno lahko začnete z 
delavnim postopkom.

objektna HIGIENA
 i-h.s. sistem.

Osredotočite se

na bistvene elemente za brisanje, čiščenje in razkuževanje.

Osredotočite se na integral 2GO.

Ker integral 2GO koncentrira tudi najpomembnejše za vas:
• Kartuša z vsebino 2,6 l je izdatna, z njo lahko pripravimo 1.300 

l uporabne mešanice, kjer je voda primešana v pravi količini. 
Predstavljajte si, da bi morali tovoriti 1.300 kg. Tukaj nosite le 
2,6 kg – in imate enak učinek.

• Sedem odličnih čistil. Več jih ne potrebujete, vsak ima svojo 
barvo. S tem je na področju gospodinjstva vse pokrito - vključno 
z razkuževanjem površin: glej stran 92. Napolnite kar vam bolj 
ustreza: od plastenke, preko vedra do stroja za čiščenje.

• Ali želite intuitivno posluževanje? Integral 2GO je seveda sa-
moumeven. Namesto besedila se svetijo piktogrami - brez jezi-
kovnih preprek. In kartušo je mogoče zamenjati z lahkoto - kon-
takt z kemijo: se ne dogaja. Torej kartuša: katero čistilo trenutno 
uporabljate? Čip RFID samodejno obvesti in celotno delovanje 
temu prilagodi – Zamenjava izdelka: je izključena.

• Kaj to pomeni v praksi? Manj bremen. Manj transporta. 
Manj časa. Niti kapljice čistila preveč. Namesto tega veliko 
prostora v skladišču. In dovolj časa, da se osredotočite na 
najpomembnejše.

Koliko kemije je potrebne, da bi očistili 108.333 m² talne površine?

2,6 l.

Koliko stane 500 m² čistih talnih površin?

1,- evro. In to zelo udobno - z i-h.s. sistemom.

i.h.s. krog:

i.  kot integral 2GO: 
Ena kartuša vsebuje 2,6 l. Iz tega nastane do 1.300 l čistila - za 
površino kot je 15 nogometnih igrišč.

h.  kot havon: 
Pralna moč Hagleitner. Ročno doziranje? Ali popolnoma avtomatično? 
Kar vam je ljubše.

s.  kot safetyMOP: 
Vaša krpa za brisanje se zaskoči v držalo, brez vašega prepogiban-
ja. Vodilni sistem s štirimi barvami vam pomaga pri orientaciji. In s 
650 ml plastenko na izdelku safetySPRAYER, ste kos tudi največjim 
površinam.

Namočiti? Ožeti? Obrisati? Enkrat obrisati je dovolj. Umazanija in 
povzročitelji bolezni se ne prenašajo. Vsak prostor ima svojo mop 
krpo za brisanje, vsak prostor ima svojo krpo iz mikrovlaken. In potem 
jih enostavno operete v pralnem stroju. Kamor spada oboje, kjer so 
virusi in bakterije nemočni: 0% prenosa klic. 100% higiena. 30% prih-
ranka časa. 30% manj izdatkov. Torej izdatki: 

integral 2GO
havon PROFESSIONAL/     

   MANUAL

safety MOP sistem

Ergonomično pri 

vseh delovnih 

procesih
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2GO

2GO

2GO

2GO

2GO

sanitary 2GO

Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410200619

Koncentrirano čistilo za sanitarije za vsakodnevno redno čiščenje. Optimalno pri-
merno za čiščenje vlažnih prostorov, na primer: WC, umivalniki, ploščice, armature. 
Učinkovit izdelek za pršenje in brisanje zagotavlja čudovit globok sijaj in dolgotrajno 
čistočo. Sanitarno čistilo širi svež sadno-citronski vonj. Strojna in ročna uporaba. 
2,6 l ustreza za do 866 l pripravljene raztopine. Optimalno za namakanje pralnih krp 
(sistem i.h.s.).

allround 2GO

Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410200919

Čistilo za steklo, za odstranjevanje maščobe in umazanije ter večnamensko čistilo s 
formulo za odstranjevanje prstnih odtisov. Za vse sijoče, gladke površine, kot so npr. 
ogledala, steklo, pohištvo. Revolucionarni izdelek za pršenje in brisanje poskrbi za 
čudovit sijaj in svež cvetlični vonj. Označeno z EU eko nalepko in avstrijskim znakom 
za okolje. Ročna uporaba. 2,6 l ustreza za do 1.300 l pripravljene raztopine. Idealno 
za namakanje safety WIPES za čiščenje inventarja v sistemu i.h.s.

objektna HIGIENA
 integral 2GO – multiFILL.

objektna HIGIENA
 integral 2GO. Sedem močnih koncentratov pokriva celotno območje gospodinjstva – vključno z 

razkuževanjem površine. Zaradi prostorsko varčnih vložkov multiFILL je potrebnega 
veliko manj prostora v skladišču in pri prevozu.

integral 2GO

V × Š × G     38,3 × 19,8 × 19,2 cm št. art. 4410100650

Elektronska dozirna naprava za integral 2GO koncentrate. Po-
dajalnik integral 2GO omogoča varno in natančno doziranje 
čistilnih koncentratov in vode, za pripravo uporabne čistilne 
ali razkuževalne raztopine. Količina oddajanja: Doziranje  
majhne količine: od 0,4 l –1,5 l v korakih po 0,1 l. Doziranje velike 
količine: od 1,0 – 50 l v korakih po 0,5 l. 

integral 2START

št. art. 4410100800

Montažni pribor, sestavljen iz 3-metrske gibke cevi (premer 
12 mm), 3/4-palčnega priključka za vodo, 5 pritrdilnih objemk 
ter oranžnega montažnega pripomočka za popolno stensko 
montažo več podajalnikov zaporedoma.

Nadomestni deli podajalnika:

SHORTCUT integral 2GO 

št. art. 4920501000

   Za profesionalno skrajšanje cevi PIPE integral 
2GO (najv. 40 cm)

DOSE integral 2GO 

št. art. 4920501000

   Dozirni nastavek z varovalom proti škropljenju za 
večje in manjše količine. 

PIPE integral 2GO

št. art. 4920500800

   Kemično obstojna silikonska cev
  s priključkom za dozirni nastavek in nastavek za 

  doziranje v vedro

PUMP integral 2GO  

št. art. 4920500900

   Magnetno vodena črpalka, ki se jo zamenja ob 
servisnem intervalu v integral 2GO podajalniku. 

   Črpalka je vključena v pogodbo o vzdrževanju, 
s tem pride tudi do proaktivne zamenjave.

Opcije

powerPACK extension 

št. art. 4111206500

  1,5 m dolg kabel za podaljšanje dolžine kabla
   naprav powerPACK in ter powerPACK ex

powerPACK BOX 

V × Š × G   31,5 × 17 × 5,6 cm št. art. 4111204700

Napajalnik za električno napajanje podajalnikov 
integral 2GO v zaporedni montaži, ki se v praksi 
uporabljajo vzporedno. Povezavo med napajalnikom 
in podajalnikom mora vzpostaviti električar. Druga 
možnost je, da je integral  2GO mogoče neposred-
no napajati z energijo iz omrežja s pomočjo napa-
jalnika power PACK BOX.

powerPACK ex  

št. art. 4111202400

   nadometni priključek
   dolžina kabelskega priključka 150 cm

powerPACK in 

št. art. 4111203100

  podometni priključek
    primerno za vgradnjo v podometne razdelilnike 

68 (minimalna velikost)

LABEL sanitary 2GO

št. art. 4410400900

LABEL sanitaryDES 2GO

št. art. 4410401000

LABEL hygienicDES 2GO

št. art. 4410400600

LABEL active 2GO

št. art. 4410400800

LABEL allround 2GO

št. art. 4410400700

4 lepilne etikete na polo - za etiketiranje 0,5 l plastenke refill-
BOTTLE ali 1l sistemske plastenke. Na izbiro je 17 jezikov. S 
piktogrami in barvno shemo za pravilno označevanje za upo-
rabo pripravljene čistilne raztopine iz integral 2 GO dozirne 
naprave. (Glej stran 95)
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active 2GO

Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410200719

Alkalno čistilo za vsakodnevno redno čiščenje. Velika moč odstranjevan-
ja maščob. Idealno za čiščenje vseh kuhinjskih površin, kot na primer: delovnih 
površin, kuhinjskih nap, inventarja, talnih površin. Označeno z EU eko nalepko in 
avstrijskim znakom za okolje. Strojna in ročna uporaba. 2,6 l ustreza za do 866 l 
pripravljene raztopine.

floorstar 2GO

Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410200819

Čistilo za talne površine z odličnimi lastnostmi vlaženja. Hitro sušeče se in močan 
odstranjevalec umazanije. Optimalno za namakanje pralnih krp (sistem i.h.s.). Svež 
vonj po pomaranči. Strojna in ročna uporaba. 2,6 l ustreza za do 1.300 l pripravlje-
ne raztopine.

power 2GO

Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410300519

Alkalno čistilo z globinskim učinkom. Strokovnjak za varnostne ploščice v kuh-
inji, wellnessu in sanitarnem območju. Optimalno za namakanje pralnih krp  
(sistem i.h.s.). Saden vonj po pomaranči. Strojna in ročna uporaba. 2,6 l ustreza za 
do 866 l pripravljene raztopine.

hygienicDES 2GO

Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410300419

Čistilo za razkuževanje površin. Točen opis izdelka najdete na strani 106. 

sanitaryDES 2GO

Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410300619

Sanitarno čistilo z učinkom razkuževanja. Natančen opis izdelkov najdete na strani 
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

objektna HIGIENA 
safetyMOP sistem.

safetyTROLLEY BASIC E1 
št. art. 4431101600

safetyTROLLEY ALLROUND E1
št. art. 4431102000

safetyTROLLEY BASIC S2
št. art. 4431101700

safetyTROLLEY ALLROUND S2
št. art. 4431101900

safetyTROLLEY ALLROUND T3
št. art. 4431101800

profiMOP preša

Koncept čistilnega vozička Hagleitner ima modularno zasnovo. Vozički omogočajo vzporedno metodo dveh veder (2-stopenjski postopek 
pomivanja tal) ter uporabo i.h.s. sistema (1-stopenjski postopek za pomivanje tal).
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objektna HIGIENA
 integral 2GO – preglednica uporabe.

Področja uporabe
sanitary 

2GO

sanitary-

DES 2GO

allround 

2GO

hygienic-

DES 2GO

active  

2GO

floorstar 

2GO

power  

2GO

Umivalnik

Kopalna kad

Kad za prho

Stena za prho

Armatura

Ogledalo

WC školjka / pisoar

Keramična tla/stene

Steklene površine

Akrilno steklo / polikarbonat (pleksi steklo)

Površine iz umetne mase (npr. resopal)

Lesena oprema oljena/voskana

Lesena oprema lakirana

Lesena oprema surova

Kovina (npr. kljuke/luči)

Kovina lakirana (npr. ogrevalna telesa, okenske police)

Nerjavno jeklo /niro

PVC / Linolej s premazom

PVC / Linolej brez premaza

Epoksid obloga*

Elastomer obloge (kavčuk, guma): s premazom

Elastomer obloge (kavčuk, guma): brez premaza

Naravni in umetni kamen občutljiv na kislino 

(marmor, teraco, betonski kamen)

Naravni in umetni kamen odporen na kisline  

(granit, skrilavec)

Obloge iz finega kamna

Protidrsne varnostne ploščice (R9-R13)

Lesene/plutovinaste talne obloge lakirane  

(npr.lakiran parket)

Lesene/ plutovinaste talne obloge oljene / voskane

Lesene / plutovinaste talne obloge surove

* Obstojnost vedno preverite na podatkovnem listu vsake obloge.



78 79

safetyTROLLEY BASIC

V × Š × G      128 × 55 × 85 cm št. art. 4431101000

Osnovni model, kompakten, majhen, vodljiv in stabilen. Idealen za čiščenje tal in 
površin ter odstranjevanje odpadkov v majhnih do srednje velikih obratih (pisarne, 
vrtci, penzioni, gostišča). Opremljen z ločevanjem odpadkov za 90 l/30 l in dodatnim 
stenskim držalom za 4 × 1 l sistemsko plastenko.

safetyTROLLEY ALLROUND

V × Š × G      110 × 55 × 120 cm št. art. 4431102500

Kompatibilni čistilni voziček. Mogoče je sestavljanje z vsemi artikli iz sistema safety-
MOP ali sistema za mokro brisanje. Za čiščenje inventarja in talnih površin srednjih 
do velikih objektov. Voziček ima ločeni vreči za odpadke 2 × 70 l, držalo za načrt 
čiščenja v notranjosti pokrova ter funkcijo mehkega zapiranja za neslišno zapiranje 
pokrova. Dodatno je mogoče naročiti prostorne 20- in 40-litrske predalne posode z 
možnostjo zapiranja (modul SW 20 in SW 40): ali 4 x modul SW 20 ali 2 x modul SW 
40 (možno tudi: 2 x modul SW 20 in 1 x modul SW 40). 

safetyTROLLEY TRANSPORT

V × Š × G      92 × 36 × 61 cm št. art. 4431100700

Namenjen prevažanju in kot držalo za safetyBOXe. Možnost pritrditve na safetyTRO-
LLEY ALLROUND v kombinaciji z modul T3. Možna tudi samostojna uporaba. Doda-
tna pritrdilna sponka za safetySPRAYER omogoča uporabo pri čiščenju tal.

safetyTROLLEY ROOM

V × Š × G      128 × 53 × 157 cm št. art. 4431100800

Nudi veliko prostora in udobja, zaradi česar je optimalen za etažno oskrbo v hote-
lih in prenočiščih. 4 kakovostne odlagalne površine zagotavljajo idealno možnost 
prevažanja perila, pijač, dopolnil za dozatorje ter čistilnih pripomočkov. Voziček je 
opremljen s 120 l vrečo za umazano perilo, 4-delnim sistemom ločevanja odpadkov
in držalom za safetyBOX, v katerem je prostora za največ 20 kosov sveže posteljnine. 
Praktična nosilna košara za čistilne pripomočke je vključena v obseg dobave.

modul S2 

št. art. 4431101200

Plastična posodica s pritrdilnim nastavkom za voziček safetyTROLLEY BASIC in ALLRO-
UND. V vsaki posodi je prostora za 1 safetyBOX ali 3 safetyBOX-e ali SMALL/hupBOX-e.

modul T3 

št. art. 4431101400

Komplet je sestavljen iz kavlja in police za namestitev na safetyTROLLEY TRANSPORT 
in na čistilni voziček safetyTROLLEY ALLROUND.

safetyBOX

blue V × Š × G       27 × 56 × 24 cm št. art. 4431201300

red V × Š × G       27 × 56 × 24 cm št. art. 4431203700

21 l vedro za shranjevanje in varno ter higiensko skladiščenje do 20 kosov zlože-
nih safetyMOP-ov. Pripadajoč pokrov na klik za safetyBOX tesno zapre škatlo 
safetyBOX. Tako jo lahko obračate in safetyMOP-i se bodo enakomerno prepojili s 
čistilno raztopino.

safetyBOX pokrov

št. art. 4431203200

Pokrov, ki hermetično zapre in zatesni safetyBOX. S pomočjo 8 zaponk na pokrovu 
lahko tudi zvočno preverite, ali je pokrov safetyBOXa pravilno zaprt. Uporaba je mo-
žna izključno v kombinaciji s safetyBOX-om.
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safetyMOP PARKETT

40 cm št. art. 4431201900

Primerno za vsa lesena tla, posebej za naoljena, voskana ali neobdelana lesena tla. 
Najboljši učinek čiščenja in drsenja na površini zaradi rjavih aktivnih vlaken. Vzdržljiva 
mešanica bombaža in poliestra, katero je mogoče prati in dezinficirati pri temperatu-
rah do 60°C. Oprati sortirano in brez mehčalca.

safetyMOP POWER

40 cm št. art. 4431201800

Za kamnita tla kot so marmor, granit, ploščice. Odstrani tudi trdovratno umazanijo 
iz mikroporoznih kamnitih ploščic, posebno iz nedrsečih ploščic. Pri posebno 
trdovratni umazaniji ali grobo strukturiranih oblogah krtačna letev omogoča še večji 
učinek čiščenja kot dosedanji Textilmopp. Pranje in dezinfekcija možna v pralnem 
stroju do 60°C. Oprati sortirano in brez mehčalca.

safetyMOP

40 cm št. art. 4431201100

safetyMOP je izdelan iz 100% vrhunskih mikrovlaken, ki se odraža z visoko vpoj-
nostjo. Izdelek je popolnoma bombažen kakor tudi neviskozen in tako je narejen za 
optimalno razkuževanje in čiščenje. safetyMOP je uporaben na vseh gladkih vrstah 
tal. Na hrbtni strani je všivana barvna koda, po kateri se mopi lahko razlikujejo po 
delovnih področjih. Pranje in dezinfekcija do 60°C.

safetyMOP držalo

40 cm št. art. 4431202000

Zložljiv plastični nosilec za modele safetyMOP, safetyMOP POWER in safetyMOP 
PARKETT. Uporaba z aluminijastim držalom. 40 cm držalo vsebuje zatič, ki omogoča 
enostavno in brez naporov vstavljanje in izstavljanje mop-a.

safetySPRAYER

40 cm št. art. 4431201200

safetySPRAYER je dozirni sistem za ergonomsko in ekonomično čiščenje običajnih 
vrst tal. Prirejeno posebno za čiščenje predprostorov in stopnic. Uporabno s safety-
MOPom. S pomočjo nastavka 650 ml se čistilno sredstvo pri pritisku na gumb dozira 
samo tam, kjer ga je potrebno razporediti.

safetyBOX SMALL   + 1 × pokrov

blue V × Š × G   20 × 25,5 × 16,5 cm št. art. 4431201400

red V × Š × G   20 × 25,5 × 16,5 cm št. art. 4431201500

green V × Š × G   20 × 25,5 × 16,5 cm št. art. 4431201600

yellow V × Š × G   20 × 25,5 × 16,5 cm št. art. 4431201700

V safetyBOX SMALL (4 l) s pokrovom se safetyWIPES krpe s pripravljeno čistilno raz-
topino lahko uporabljajo za različna področja čiščenja, kar je omogočeno z različnimi 
barvami. Barvna razlika omogoča razdelitev posameznih področij čiščenja. V vsakem 
BOX-u je prostor za 18 safetyWIPES.

modul SW 20 

V × Š × G     17x37,5x46,5 cm št. art. 4431102300

Prostorna 20-litrska predalna posoda z možnostjo zapiranja za vstavljanje v 
safetyTROLLEY ALLROUND.

modul SW 40 

V × Š × G     35x37,5x46,5 cm št. art. 4431102400

Prostorna 40-litrska predalna posoda z možnostjo zapiranja za vstavljanje v 
safetyTROLLEY ALLROUND.

safetyLAUNDRY BAG 

V × Š × G     57 × 57 × 93 cm  št. art. 4920303000

70-litrska vreča za perilo. Primerno za uporabo vreč za odpadke 2 × 70 litrov. Z 
zadrgami je mogoče vsebino enostavno odstraniti. Popolno v kombinaciji z i.h.s. 
Sistemsko uporabljivo. 

safetyHANDLE HOLDER 

št. art. 4920302200

Robustno držalo za ročaj za pritrditev na modul S2 (plastična posodica s pritrdilnim 
nastavkom za voziček safetyTROLLEY BASIC in ALLROUND). Namestitev je možna 
tudi neposredno na čistilni voziček na predviden nastavek.
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talna HIGIENA 
mopSISTEM.

profiMOP držalo 

45 cm  št. art. 4431200100

Zložljivo plastično držalo za profiMOP ECO in profiMOP MICRO krpe. Uporabno z 
alu-držalom.

profiMOP ECO 

45 cm  št. art. 4431200200

Mop iz pralnega bombaža za vlažno in mokro brisanje vodoodpornih tal. Pri izžema-
nju profiMOP v profiMOP preši lahko mop ostane v držalu. Pranje v pralnem stroju 
do 90°C.

profiMOP MICRO 

45 cm  št. art. 4431200300

Kakovostne krpe iz mikrovlaken z žepki in zavihki za mokro brisanje vodoodpornih 
tal. Posebno vgrajene krtačke odstranijo umazanijo, mikrovlakna pa jo zadržijo v ka-
pilarah. Primerna za pranje v pralnem stroju do 60 °C.

uni cleanPAD držalo 

25 cm  št. art. 4431203300

Lepilni nosilec izdelan iz trpežne plastike, ki je opremljen s fleksibilnim ročajem in 
funkcijo zaklepanja. Lahko se uporablja z aluminijastim ročajem in cleanPAD-om za 
čiščenje tal, kakor tudi s cleanGLASS PAD-om za čiščenje oken (stran 82).

cleanPAD 

25 cm  št. art. 4431200500

Močna koprena za drgnjenje na nedostopnih mestih (npr. robovi tal) v okviru osnov-
nega čiščenja.

talna HIGIENA 
Vsestranski padi.

BULS – PAD 432 mm

bel   Poliranje. št. art. 4431300400

rdeč   Vzdrževalno čiščenje. št. art. 4431300300

zelen   Sprotno čiščenje. št. art. 4431300100

rjav   Temeljno čiščenje. št. art. 4431300200

talna HIGIENA 
Posebni padi.

carpetPRO PAD 

43 cm  št. art. 4431400100

Poseben pad za carpetPRO sistem, za učinkovito čiščenje vaših tapisonov.

T
la

T
la

profiMOP preša 

št. art. 4431000500

Nova plastična preša, ki je odporna proti udarcem, v obliki valjev, omogoča izpi-
ranje in je narejena za učinkovito ožemanje profiMOPa. Združljiv z mopTROLLEY, 
safetyTROLLEY BASIC in ALLROUND.

wetMOP preša 

št. art. 4431000200

Plastična preša ki je odporna proti udarcem, narejena poševno za izpiranje  
wetMOPa. Združljiva z mopTROLLEY, safetyTROLLEY BASIC in ALLROUND.

wetMOP 

 št. art. 4431200700

Mop iz pralnega bombaža za mokro brisanje vodoodpornih tal. Mop se lahko ožame 
v wetMOP preši.

trak za držalo za tla 

 št. art. 4431203500

Fina prevleka iz mikrovlaken, uporabna v kombinaciji z držalom za tla. Popolnoma 
primerno za enakomerno porazdelitev brez sledi na površini talnih premazov.

wetMOP držalo 

 št. art. 4431200600

Držalo iz plastike za wetMOP. Možnost uporabe z alu- ali tele ročajem.

držalo za tla 

 št. art. 4431203600

Prilegajoče se držalo za talne premaze, ki v kombinaciji s trakom za držalo za tla 
poskrbi za enakomerno nanašanje premazov. 

mopTROLLEY

V × Š × G       66 × 43 × 88 cm št. art. 4431102100

Idealen majhen voziček iz umetne mase za 2-stopenjski postopek čiščenja tal. Ergono-
mičen, patentiran vodilni ročaj je mogoče udobno upravljati z vseh strani. Po potrebi ga 
lahko opremite s prešo wetMOP ali profiMOP. Z 2 × 15 l vedroma za čistilno raztopino 
in umazano vodo.

microPAD  

25 cm št. art. 4431203400

Ročna blazinica iz mikrovlaken s posebej vgrajenimi krtačkami za odstranjevanje 
umazanije. Popolno za čiščenje navpičnih površin s ploščicami. Možnost uporabe v 
kombinaciji z držalom uni cleanPAD ali držalom cleanGLASS.

higienična fina metla 

40 cm  št. art. 4430700100

Metla za velike prostore z mehkimi, nerezanimi poliesterskimi ščetinami. Zelo učin-
kovito pomete fino umazanijo.

higienična univerzalna metla 

33 cm  št. art. 4430700300

Ploska, univerzalna metla z 200 cm dolgim teleskopskim ročajem in vijakastim navojem. 
Visoka, narezana obloga ščetin, iz tega razloga optimalna za vogale in stopnice. Brez 
ročaja uporabna tudi kot kuhinjska ročna metla.

higienična krtača  

28 cm  št. art. 4430700400

Krtača z zelo trdimi ščetinami za lažje delo.

talna HIGIENA 
Profesionalne krtače.

modul S1 

št. art. 4431102200

Praktična posoda za pripomočke za pritrditev na mopTROLLEY. Omogoča prostor 
za sredstva za čiščenje in krpe. 

modul E1 

št. art. 4431101300

Komplet je sestavljen iz 2 × 15 l veder rdeče in modre barve ter ročaja za namestitev  
wetMOP ali prešo profiMOP. Združljiv z vozičkoma safetyTROLLEY BASIC in  
ALLROUND.

talna HIGIENA 
Sistem za mokro brisanje tal.
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krtača profi

23 cm št. art. 4430800600

Krtača s trdimi ščetinami za lahkotno delo.

brisalec profi

40 cm št. art. 4430800700

Brisalec z zelo trdimi ščetinami za čiščenje tal s pomočjo vafeljske brisače ali za čišče-
nje velikih površin.

ročna metla profi

15 cm št. art. 4430800800

Ročna metla s stabilnimi, plastičnim ročajem in ščetinami z mešanico iz žime in ume-
tnimi ščetinami za odstranitev prahu in fine umazanije.

kovinska smetišnica profi

V × Š × G      6 × 23 × 39 cm št. art. 4430800900

Praktična smetišnica iz kovine, lakirana, z gumijasto obrobo.

talna HIGIENA 
uniMOP sistem.

uniMOP držalo

60 cm št. art. 4430900200

80 cm št. art. 4430900300

110 cm št. art. 4430900400

Mop-držalo iz nerjavečega jekla za uniMOP. V delovnih širinah od 60 do 110 cm. 
Do 80 cm delovne širine s fleksibilnim vrtljivim zglobom (idealno za težko dostopne 
površine). Možnost uporabe z alu- ali teleskopskim ročajem.

uniMOP

60 cm št. art. 4430900600

80 cm št. art. 4430900700

110 cm št. art. 4430900800

Mop iz pralnega bombaža za suho in vlažno brisanje tal. V delovnih širinah od 60 do 
110 cm. Kot pripomoček pri suhem brisanju priporočamo mopSPRAY. Uporabno z 
odgovarjajočim uniMOP držalom. Pranje v pralnem stroju do 90°C.

klettMOP držalo

55 cm št. art. 4430901700

klettMOP držalo iz robustnega umetnega materiala s prilagodljivim vrtljivim sklopom 
(idealno za težko dostopna mesta). Zaradi nizke teže je popolno za čiščenje stopnic 
v kombinaciji s klettMOP MICRO. Tudi v kombinaciji s klettMOP peno kot držalo za 
voskane krpe. 

klettMOP MICRO

55 cm št. art. 4430901600

Krpa iz mikrovlaken z zbiralnikom vode in prijemalnim hrbtom. Za ergonomsko mo-
kro brisanje stopnic. Sivi aktivni trakovi pripomorejo k čistilnemu učinku. 

klettMOP pena

55 cm št. art. 4430901500

Penasta podloga za klettMOP držalo.

krpa iz flisa MAGNET   

100 kosov/zavoj št. art. 4430901000

Mehka krpa iz flisa, odporna na trganje, 30 x 60 cm. Vlakna magnetno privlačijo in 
vežejo prah in umazanijo. Negovalne snovi v krpi pustijo rahel sijaj. Odlično za suho 
vzdrževalno čiščenje.

alu-držalo

brez navoj 140 cm  št. art. 4430901300

Uporabno s profiMOP držalom, uni cleanPAD držalom, wetMOP držalom, držalom za 
voskane krpe, uniMOP držalom, safetyMOP držalom, držalo za tla.

tele ročaj 

97-184 cm št. art. 4430901400

Teleskopski ročaj z ergonomskim krogličnim ročajem in ovojem proti zdrsu. Dolži-
na izvleka od 97 do 184 cm, nastavljivo z obračanjem glede na telesno velikost in 
uporabo. Uporabno z držalom profiMOP, držalom uni cleanPAD, držalom wetMOP, 
držalom uniMOP, držalom safetyMOP, držalom klettMOP in držalom za tla.

T
la

T
la

talna HIGIENA 
Profesionalne krtače za hišno čiščenje.

metla za pometanje cest profi

40 cm št. art. 4430800100

Zelo stabilna metla za čiščenje cest z zelo trdimi polipropilenskimi ščetinami. Večja 
umazanija se odstrani ob minimalni uporabi moči.

univerzalna metla profi

30 cm št. art. 4430800200

Univerzalno uporabna metla s srednje trdimi polipropilenskimi ščetinami. Primerna 
posebno za zavite površine in stopnice.

metla iz žime profi

29 cm št. art. 4430800300

40 cm št. art. 4430800400

60 cm št. art. 4430800500

Kombinacija umetne mase in čiste žime omogoča posebno lahkotno pometanje, ob 
maksimalni življenjski dobi metle.

držalo 

51,7 cm  št. art. 4430700800 

Aluminijaste tirnice s 3 držali. Optimalno za metle z mehkimi ščetinami, da se te ne 
upognejo, ter za obešanje mokrih naprav, da se te lahko posušijo. Vključno s pritr-
dilnim setom za montažo.

sistemski ročaj 

145 cm  št. art. 4430700900

Zelo stabilna, eloksirana aluminijasta cev. Prijazno za uporabo zaradi ergonomične-
ga ročaja. Nasadni sistem, kombiniran z oblečeno matico, drži vsako metlo.

higienična krtača 

22 cm  št. art. 4430700500

Krtača z zaobljenimi ščetinami za spiranje velikih posod in naprav. Zaradi štrlečih ščetin 
primerna za optimalno čiščenje vogalov.

higienični brisalec vode

61,5 cm  št. art. 4430700600

Bela obloga iz gume hitro in učinkovito odstrani vodo in ostanke čistil, ter na tleh ne 
pušča sledi.
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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

Skrivnost negovanih tal je v uporabi optimalno usklajenih izdelkov in pripomočkov, ter 
pravilno in natančno izvedbo delovnih postopkov.
Hagleitner nudi obširno izbiro izdelkov ter potrebno šolanje, da zagotovimo vse zahteve 
na tem področju.

talna HIGIENA 
Rešitev za sijajen izgled.

talna HIGIENA 
Osnovna talna čistila.

talna HIGIENA 
Talni premazi.

SKAT

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4430100108

Vsebina 10 kg št. art. 4430100111

Osnovno čistilo za vse vodoodporne, alkalno občutljive vrste tal. Z lahkoto odstrani 
vse sloje negovalnih sredstev. Uporabno tudi kot intenzivno čistilo za neobložene 
površine. Prijetno pri uporabi, ker ni motečih vonjav. Za osnovno čiščenje, za neob-
čutljiva vodoodporna tla (npr. PVC) priporočamo ZACK.

ZACK

Vsebina 10 kg št. art. 4430100211

Osnovno čistilo za vse vodoodporne in alkalno neobčutljive vrste tal (razen linolej, les 
in guma). Močno čistilo, ki odstrani tudi trdovratne sloje negovalnih sredstev hitro in 
brez napora. Uporabno tudi kot intenzivno čistilo za površine brez premazov. Pred 
uporabo preberite oznake in informacije o izdelku.

stoneCLEAN

Vsebina 10 kg št. art. 4430100311

Osnovno čistilo posebej primerno za mikroporozne obloge kot so obloge iz finega 
in naravnega kamna. Primerno kot vdrževalno čistilo za alkalno neobčutljive obloge. 
Posebni tenzidi skrbijo za sijajno čistočo. Ni primerno za dnevno vzdrževalno čišče-
nje na naravnem kamnu (npr. marmor).

utilitULTRA

Vsebina 10 kg št. art. 4430200111

Premaz za lakiranje vodoodpornih vrst tal. Ustvari jasno in bleščečo negovano oblo-
go. Ni občutljiv na praske, zato je idealen za izredno obremenjene površine. Zelo 
primeren tudi za svetla tla, ker namaz ne porumeni. Ne drsi. Črte zaradi pet se ve-
činoma ne poznajo. Primeren za obdelavo z ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) metodo. 
Obstojni sijaj premaza zagotavlja vzdrževalno čiščenje z floorstar ECO.

tsWACHS

Vsebina 10 kg št. art. 4430200211

Premaz za lakiranje vodoodpornih tal, odporen proti drsenju, elastičen, ima rahlo 
svetleči se negovalni film. Zato je predvsem primeren za športne dvorane, telovadni-
ce, bolnišnice, domove za upokojence in negovalne domove. Da bi preprečili drse-
nje, priporočamo negovalno čiščenje z wp3.

talna HIGIENA 
Vzdrževalna čistila za tla.

wp3

Vsebina 10 kg št. art. 4430300111

Nega za brisanje in čiščenje vseh vodoodpornih vrst tal. Specialno za tla, ki so bila 
namazana s tsWACHS. Učinkuje tako, da prepreči drsenje, in je zato posebno pri-
merno za tla v športnih dvoranah, telovadnicah, bolnišnicah, domovih za upokojence 
in negovalnih domovih. Po uporabi pušča nežen vonj.

hartex2000

Vsebina 10 kg št. art. 4430200311

Premaz za zaščito vodoodpornih tal. Ustvari visoko svetleči negovalni sloj. Primeren 
za obdelavo z ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) metodo. Dolgotrajni sijaj premaza zago-
tovi vzdrževalno čiščenje z floorstar ECO.

BASIS

Vsebina 10 kg št. art. 4430200511

Polnilec por za talne površine, kot so linolej, kamnite in betonske površine. Ni prime-
ren za uporabo na poliranih oblogah in finem kamnu.

SIVEX

Vsebina 10 kg št. art. 4430200611

Tekoči premaz za lakiranje naravnih tal, npr. marmorja, lesa, kamna in tal Cotto. Naredi 
svileno motni sijajni film, ki se ročno ali strojno z lahkoto polira. Za vzdrževalno čiščenje 
priporočamo floorstar ECO ali wp3.

asphaltGLANZ

Vsebina 10 kg št. art. 4430200411

Premaz za osvežitev barve za zatesnitev nepremočljivih, črnih talnih oblog. Neobčutljivo 
na praske, zato je idealno za izredno obremenjene površine, kot so kegljišča, sejmišča 
itd. Učinkuje protizdrsno in je primeren za ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) metodo. Dolgo-
obstojni sijaj premaza zagotavlja vzdrževalno čiščenje z floorstar ECO.

floorstar ECO

Vsebina 10 kg št. art. 4420100411

Nega proti drsenju za čiščenje in nego vodoodpornih tal (linolej, PVC, kavčuk, Cotto 
itd.). Pri vsaki uporabi, se nastale praske popravijo. Pri oblogah brez premaza prodre 
čistilo globoko v pore, tako da je umazanijo mogoče lažje odstraniti. Posledično ne 
nastane nalaganje plasti, ker so vsebovane vodotopne snovi. Diši prijetno po sivki 
in svežih zeliščih.

T
la

T
la

schmierSEIFE

Vsebina 10 kg št. art. 4430300311

Tekoče vzdrževalno čistilo na bazi mila. Posebno prijazno okolju, ker je izdelano na 
rastlinski bazi. Za ročno čiščenje vseh nelakiranih površin. Priporočljivo tudi za nao-
ljena lesena tla, kamnita tla itd.
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10L

50-100ml

10L

25-100ml

10L

25-100ml

10L+1L

*  Pri nakupu 6 × 1 kg – šest razpršilk brezplačno!

talna HIGIENA 
Posebna čistila za tla.

carpetPRO

Vsebina 10 kg št. art. 4430400311

Koncentrirano čistilo za tapisone brez tensidov in encimov. Uporaben na vseh barv-
nih preprogah. Koncentrat je uporaben s tlačilno plastenko ali razpršilko ter se redči 
z vodo 1:10. Enostavno se razprši po površini brez utiranja in uporabi vrtljiv stroj s 
carpetPRO PAD. Ne poškoduje zaščitne sloje tapisona. Zelo primerno za ekstrahi-
ranje.

talna HIGIENA 
Strojna čistila za tla.

hacoGLANZ

Vsebina 10 kg št. art. 4430500111

Tekoči sijajni čistilec za vse vodoodporne vrste tal. S posebno učinkovito močjo 
odstranjuje umazanije, idealno za zelo umazana tla (npr. industrijska območja, vele-
kuhinje). Idealno za površine z visokim sijajem in talne obloge. Ne pušča črt in daje 
globinski efekt sijaja ter zagotavlja globinsko čistočo.

hacoAUTOMAT

Vsebina 10 kg št. art. 4430500211

Tekoče močno čistilo za strojno čiščenje vseh vodoodpornih, nelakiranih vrst tal. 
Daje globinsko čistočo. Se ne peni, zato je idealno za visokotlačna čiščenja (cerade 
tovornjakov, delavnice, skladišča, industrijska tla). Za ročno čiščenje priporočamo 
hacoGLANZ.

hacoALCOHOL

Vsebina 10 kg št. art. 4430500311

Tekoče čistilo za čiščenje vseh vodoodpornih, lakiranih in nelakiranih vrst tal. Z lah-
koto odstrani umazanije maščob in se hitro suši. Pušča globinski efekt sijaja brez lis 
in daje globinsko čistočo.

talna HIGIENA 
Pregled uporabe čistil za vzdrževanje.

mopSPRAY

Vsebina 6 × 0,8 kg št. art. 4430600208

Čistilo v obliki razpršila za vse vrste tal. Veže fino umazanijo in s tem olajša suho bri-
sanje z uniMop-sistemom. Varčno pri uporabi. Ne pušča prahu in daje čisto površi-
no. Za enakomerno in ergonomično doziranje izdelka na krpo, priporočamo uporabo 
tlačnočrpalne plastenke.

talna HIGIENA 
Pregled uporabe osnovnih čistil in premazov.

Osnovna talna čistila Talni premazi

SKAT

(alkalna)
ZACK

(alkalna)

stone

CLEAN

(alkalna)
BASIS

(alkalna)
SIVEX

(nevtralna)

asphalt- 

GLANZ

(alkalna)

ts

WACHS

(alkalna)

utilit

ULTRA

(alkalna)

hartex

2000

(alkalna)

PVC

Linolej

Guma

Naravni in umetni kamen
(kislinsko občutljivo)*
Sanitarna in kisla čistila

niso primerna!

Naravni in umetni kamen
(kislinsko obstojna)**

Fini kamen in

keramične ploščice

Ni primerno za premaze!

Les – lakiran

Osnovno čiščenje

se ne izvaja!

Asfalt

Vzdrževalna čistila za tla

haco

AUTOMAT

(alkalna)

haco

GLANZ

(nevtralna)

haco

ALCOHOL

(nevtralna)
wp3

(alkalna)

schmier

SEIFE

(alkalna)

floorstar 

ECO

(nevtralna)

PVC

Linolej

Guma

Naravni in umetni kamen
(kislinsko občutljivo)*
Sanitarna in kisla čistila

niso primerna!

Naravni in umetni kamen
(kislinsko obstojna)**

Fini kamen in

keramične ploščice

Ni primerno za premaze!

Les – lakiran

Osnovno čiščenje

se ne izvaja!

Asfalt

Lesene / plutovinaste talne 

obloge, surove ali naoljene

Samo vlažno čiščenje!

* npr.: marmor, umetni kamen      ** npr.: granit, skrilavec, kvarcit, Terra Cotta      *** Velja samo za nepremazana tla.

primerno

carpetSPRAY

Vsebina 6 × 1 kg* št. art. 4430400208

carpetSPRAY brez tensidov. Odstranjuje vse umazanije na tapisonih in oblazinjenem 
pohištvu. Po nanosu se takoj posuši. Odstranjevanje madežev: carpetSPRAY nane-
semo z razpršilko na madež in ga pobrišemo z safetyWIPES. Uporaba na večjih po-
vršinah: carpetSPRAY enakomerno razpršimo in s kolutnim strojem ter carpetPRO 
PADom čistimo.

talna HIGIENA 
Čiščenje talnih tapisonov.

T
la

T
la
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10L

350ml

100%100%

10L

100ml

100%100%

1:5

10L

80-100
ml

100%100%

10L

80ml

100%100%

Področje sanitarij velja kot skrita vizitka vsakega obrata – in to dnevno. Paleta izdelkov 
vsebuje optimalno usklajeno izbiro čistilnih sredstev in odišavljenih čistil, dišečih olj ka-
kor tudi posebnih izdelkov. Tako se lahko tudi vi soočite z vašimi vsakodnevnimi izzivi.

easySPRAY

Vsebina 6 × 1 kg* št. art. 4440100108

Vsebina 10 kg št. art. 4440100111

Tekoče čistilo za kad in prho. Odstrani apnenec, umazanijo in ostanke mila tudi na 
težko dostopnih mestih. Širi čudovit vonj po morski svežini v celi kopalnici in brez 
drgnjenja skrbi za sijočo čistočo. Temeljito čisti vse površine armatur, ploščic, kabin 
za prhanje in kopalnih kadi.

perlGLANZ

Vsebina 6 × 1 kg** št. art. 4440100208

Vsebina 10 kg št. art. 4440100211

Tekoče sanitarno čistilo za dnevno vzdrževalno čiščenje. Za WC, pisoarje in na po-
dročju mokrih prostorov. Z lahkoto odstrani apnenec in sloje umazanij. Z edinstvenim 
bisernim učinkom. Pušča površino brez kapljic, zato naknadno brisanje ni potrebno. 
Razvija zeleno-cvetni osvežilni vonj. Za osnovno čiščenje pri trdovratnih nalaganjih (npr. 
sečne usedline) priporočamo UROPHEN. Čistila za sanitarije uporabljajte varno.

UROPHEN

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4440100308

Vsebina 10 kg št. art. 4440100311

Tekoče, učinkovito sanitarno čistilo. Za osnovno čiščenje WC-jev, pisoarjev in podro-
čij mokrih prostorov. Z lahkoto odstrani močne umazanije in nalaganja (apnenec, seč-
ne usedline, rja). Dolgoročno preprečuje nastanek neprijetnih vonjav. Razvija klasično
elegantni vonj s cvetličnimi elementi. Za dnevno vzdrževalno čiščenje priporočamo 
perlGLANZ ali hagodorPURE/FLIEDER. Ne uporabljajte na armaturah. Čistila za sani-
tarije uporabljajte varno.

K FORTE

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4440100408

Vsebina 10 kg št. art. 4440100411

Tekoč, močan čistilni koncentrat. Za osnovno čiščenje WC-jev, pisoarjev, opreme, 
površin ploščic. Brez težav loči močne ostanke apnenca, sečne usedline, rje in mi-
neralna nalaganja, npr. ostanke cementa, betona in malte v okviru končnega čiščenja 
zgradbe. Prav tako odstrani nalaganja alg in topi sloje oksida na bronu in medenini.
Čistila za sanitarije uporabljajte varno.

sanitarna HIGIENA 
Čistila v trdnem stanju.

*  Pri nakupu 6 × 1 kg  – penilka brezplačno!

sanitarna HIGIENA 
Sanitarije, vsakodnevni izziv.

sanitarna HIGIENA 
Tekoča čistila.

* Pri nakupu 6 × 1 kg – šest razpršilk brezplačno!

** Pri nakupu 6 × 1 kg – penilka brezplačno!

CLOSOL

Vsebina 6 × 1,3 kg št. art. 4440200322

Sanitarno čistilo v obliki praška. Samodejno s penjenjem odstrani najmočnejša na-
laganja (apnenec, sečne usedline) predvsem v WC-školjkah. Preprečuje nastajanje
neprijetnih vonjav. Razvija prijeten vonj jelke. Za odstranjevanje umazanij, npr. za 
čiščenje drugih področij umivalnic, priporočamo hagodorPURE/FLIEDER.

blueMARINES

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4440200433

Počasi topljivi stisnjeni kamni za pisoarje. Odpravijo in preprečijo razvoj neprijetnih 
vonjav s pomočjo mikroorganizmov tako v pisoarju kot tudi v cevovodu. Delujejo 
proti nastajanju vodnega kamna in dokler se popolnoma ne raztopijo oddajajo prije-
ten, nevsiljiv vonj po svežem.

hagodorFLIEDER

Vsebina 6 × 1 kg* št. art. 4440100608

Vsebina 10 kg št. art. 4440100611

Tekoče, učinkovito dišeče čistilo za nego sanitarij in univerzalno nego. Odstrani vse 
umazanije (razen alg, apnenca, sečne usedline). Posebno primerno za čiščenje in 
odišavljenje slačilnic, domov za upokojence, sob za goste, zdravstvenih domov itd. 
Z razkuževalnim delovanjem preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav. Za odstranitev 
trdovratnih nalaganj (apnenca, sečne usedline) priporočamo UROPHEN.

toilettenÖL CLASSIC

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4440100708

Sveže dišeče olje za področje sanitarij. Preprečuje vonjave in prekriva tudi trdov-
ratne vonjave. Mešanica vonja iz travniških rož ustvari prijeten vonj in posreduje 
urejeno prostorsko klimo. toilettenÖL CLASSIC nerazredčeno nanesemo v toaletnih 
prostorih (WC krtača, WC školjka). Kot alternativni proizvod priporočamo toilettenÖL 
FRESH z vonjem morske svežine. Hraniti v tesno zaprti embalaži. Zaradi kvalitetnih 
razlogov skladiščiti pri sobni temperaturi.

toilettenÖL FRESH

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4440100808

Intenzivno dišeče olje za področje sanitarij. Preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav, 
in prekrije celo močne, trdovratne vonjave. Razvija vonj po morski svežini in posre-
duje negovano klimo prostora.

X PRESS

Vsebina 6 × 1,3 kg št. art. 4440101208

Tekoče, samoaktivno čistilo za odtoke. Hitro in učinkovito odstranjuje trdovratne 
zamašitve in obloge povzročene od las, mila, maščob, ostankov hrane in zelenjave. 
Bakterije in neprijetne vonjave se učinkovito odstranjujejo brez da se cevi poškodu-
jejo. Prijetno za uporabo, ker ne nastanejo nevarni hlapi.

hagodorPURE

Vsebina 6 × 1 kg* št. art. 4440101408

Vsebina 10 kg št. art. 4440101411

Tekoče, učinkovito dišeče čistilo. Brez težav odstrani vse vrste umazanije (razen alge, 
apnenec, urin) na celotnem področju sanitarij in mokrih prostorov, kot tudi na marmor-
ju. Posebno priljubljen pri čiščenju slačilnic, savn, zaprtih kopališč in na prostem itd. Z 
razkuževalnim učinkom preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav. Za odstranitev trdov-
ratnih nalaganj (apnenec, urinska usedlina) priporočamo UROPHEN.

sanitary ECO

Vsebina 6 × 1 kg** št. art. 4420100108

Vsebina 10 kg št. art. 4420100111

Tekoče, v sanitarnem območju univerzalno uporabno sredstvo za čiščenje WC-jev, 
pisoarjev, ploščic, armatur, prh in kadi. Odstrani apnenec, ostanke umazanij in mila 
tudi na težko dostopnih mestih. Ne uporabljati na marmorju!
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10L

1-3

10L

10-140ml

10L

25-100ml

10L

30-60ml

10L

10-50ml

FOX

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4450100108

Vsebina 10 kg št. art. 4450100111

Vsebina 25 kg št. art. 4450100113

Tekoče univerzalno čistilo. Razgrajuje močne mastne madeže in umazanijo. Tvori 
izdatno peno in je predvsem primerno za ročno pomivanje posode in kozarcev. Pri-
merno tudi za čiščenje vseh vodoodpornih površin (tla, ploščice, okna itd.). Nežen 
vonj po limoni. Pri občutljivi koži in višjih zahtevah higiene (HACCP) priporočamo 
fox 3in1.

orangePOWER

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4450100708

Vsebina 10 kg št. art. 4450100311

Tekoče, koncentrirano močno čistilo. Za ročno čiščenje vseh vodoodpornih površin 
(tla, ploščice, okna itd.). Učinkuje prijazno materialu in je zato primerno tudi za ob-
čutljive materiale (aluminij). Čisti brez marog (tudi na temno svetlečih površinah) in 
daje izreden efekt globinskega sijaja. Vsebovana naravna olja pomaranč dajo prijeten
saden svež vonj.

Za raznolikost profesionalnih čistil nudi HAGLEITNER široko paleto čistil in posebnih 
izdelkov. Ustrezni pripomočki kakor tudi primerni dodatki zaokrožijo program in poskr-
bijo za čistočo na vseh področjih.

večnamenska HIGIENA 
Za vsak primer.

večnamenska HIGIENA 
Vsestranska čistila.

večnamenska HIGIENA 
Posebni izdelki.

metallGLANZ

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4450200108

Tekoče čistilno in negovalno sredstvo za kovine. Fina polirna telesa čistijo kvalitetne 
kovinske površine (krom, medenina, bron, nikelj, baker) brez prask. Dajo sijoč, nov 
izgled. Kovina se dolgoročno varuje pred vnovičnim nabiranjem zaradi specialne 
negovalne plasti.

eisFRESSER

Vsebina 22 kg št. art. 4450200231

Okrogli granulat. Za lahko odstranjevanje ledu na površinah, kjer se hodi, npr. stop- 
nice, poti, dovozi, vhodi, parkirni prostori, pristajalne površine helikopterjev (bol-
nice). Topi led skoraj 8 × hitreje kot sol in je bistveno prijaznejši do okolja. Prepreči 
ponovno zaledenitev površin do minus 30°C.

möbelPOLITUR

Vsebina 6 × 0,8 kg št. art. 4450200308

Visoko kakovostno negovalno olje za pohištvo. Osveži strukturo lesa. Zagotavlja dolgotra-
jen svilnato matiran lesk lesa. Lesu nudi dolgotrajno zaščito pred umazanijo in širi prijeten
vonj. Polituro nanesite nerazredčeno na površino in jo enakomerno vtrite.

deoFRESH

Vsebina 6 × 1 kg* št. art. 4450200408

Pripravljeno za uporabo, hitro delujoče pršilo, ki deluje kot nevtralizator vonjav. Za-
nesljivo odstrani trajno moteče vonjave (vonj v kuhinji, cigaretni vonj, pot, odpadki 
itd.) iz zraka in tekstila (zavese, kavči, preproge, avtosedeži, oblačila). deoFRESH 
razširja cvetlično čist vonj.

sunFRESH

Vsebina 6 × 0,5 kg št. art. 4450200507

Gotovo pripravljeno, hitro delujoče pršilo. Skrbi za cvetličen svež vonj v prostoru. 
Prekrije cigaretni vonj in vonj jedi. Za odstranjevanje neprijetnih vonjav iz tekstila 
priporočamo odstranjevalec vonja deoFRESH.

glasEFFEKT

Vsebina 6 × 1 kg** št. art. 4450200708

Vsebina 10 kg št. art. 4450200711

Tekoče čistilo za stekla. Z močjo salmiaka odstrani mastne umazanije z oken, ogledal 
in vseh steklenih površin. Tvori izdatno peno, ki se prime na stekleno površino in je 
zato primerno za čiščenje vertikalnih steklenih površin. Varčno pri uporabi.

* Pri nakupu 6 × 1 kg – šest razpršilk brezplačno!
** Pri nakupu 6 × 1 kg – penilka brezplačno!

allzweckPASTA

Vsebina 10 kg št. art. 4450100527

Univerzalno čistilo v pasti. Zaradi kremaste, belo svetleče sestave je zelo prijetno. Za 
ročno čiščenje vseh nelakiranih površin (tla, ploščice, vrata, pohištvo itd.) Priporočljivo 
tudi za namakanje umazanih ovratnikov srajc. Pušča svež vonj po limoni.

allround ECO

Vsebina 10 kg št. art. 4420100511

Tekoče, koncentrirano močno čistilo za čiščenje vseh vodoodpornih površin tal, ploš-
čic, oken itd. Malo se peni in učinkuje močno topljivo in je zato posebno primerno 
za čiščenje z visokotlačnimi napravami in talnimi stroji. Učinkuje prijazno materialu in 
je zato primerno tudi za občutljive površine kot so npr. aluminijasti pokrovi v kuhinji.
allround ECO učinkuje tako, da topi maščobo, zato je treba pri vlažnem čiščenju na-
oljenih lesenih podov paziti, da se opravi redno mazanje tal.

glass ECO

Vsebina 6 × 1 kg** št. art. 4420100608

Tekoče čistilo za udobno čiščenje vseh gladkih površin, kot so okna, steklo, ogledala, 
ploščice in armature. Odstranjuje prstne odtise, mastne in oljne madeže ter hkrati za-
gotavlja sijaj brez marog. Čistilo glass ECO poskrbi za sijočo čistočo na naraven način. 
Varčna poraba.

S
p

lo
š
n

o

S
p

lo
š
n

o

essigREINIGER

Vsebina 6 × 1 kg** št. art. 4450100608

Vsebina 10 kg št. art. 4450100611

Tekoče, gotovo pripravljeno univerzalno čistilo za dnevno čiščenje vseh kislinskood-
pornih površin, kot so ploščice, prhe, pomivalna korita, odtoki pri tračnih strojih itd. S 
pomočjo naravnega kisa hitro odstrani usedline na sanitarnem in kuhinjskem območju.
Čisti učinkovito in okolju prijazno, na osnovi obnovljivih surovin. Neprijetne vonjave se 
trajno odstranijo in razvija se prijeten, čist vonj po jabolčnih cvetovih.

fox ECO

Vsebina 6 × 1 kg št. art. 4450100808

Vsebina 10 kg št. art. 4450100811

Okolju prijazno univerzalno čistilo v obliki gela, z veliko močjo odstranjevanja maščob 
in umazanije. Primerno za čiščenje vseh vodoodpornih površin (delovne površine, 
tla, okna, inventar), kot tudi za ročno pomivanje posode in kozarcev. Poleg tega je 
fox ECO dermatološko preizkušen. Njegova formula je dokazano nežna do kože - z 
nežnimi snovmi in nevtralno pH vrednostjo. Ima vonj po prijetni mešanici zelišč in 
limete.
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večnamenska HIGIENA 
        Krpe.

vafljasta krpa 10 kosov

V × Š       60 × 80 cm št. art. 4450300100

Za učinkovito čiščenje hrapavih talnih oblog kot so npr.: ploščice, kamen in betonska 
tla. Povečana zmogljivost s svojo močno strukturirano površino. Pralno pri 60°C. 80% 
bombaž.

safetyWIPES 4 kosov

modra V × Š       40 × 40 cm št. art. 4450300800

rdeča V × Š       40 × 40 cm št. art. 4450300900

rumena V × Š       40 × 40 cm št. art. 4450301000

zelena V × Š       40 × 40 cm št. art. 4450301100

Vsestransko uporabna krpa iz pralnih mikrovlaken, ki ne pušča sledi. V 4 barvah je 
primerna za razvrstitev različnih uporabnih področij. Omogoča pranje do tempera-
ture 95°C.

microWIPES R 8 kosov

modra V × Š       40 × 40 cm št. art. 4450303000

rdeča V × Š       40 × 40 cm št. art. 4450302700

rumena V × Š       40 × 40 cm št. art. 4450302900

zelena V × Š       40 × 40 cm št. art. 4450302800

Univerzalno uporabne, krpe iz mikrovlaken brez kosmov. Pomivalna omela se odli-
kujejo z dobrim vpijanjem vode in uporabo na površini. Popolno za odstranjevanje 
grobe umazanije pri čiščenju. Pralno do 60 °C.

univerzalna krpa 30 kosov/zavoj

modra V × Š       38 × 38 cm št. art. 4450302200

rdeča V × Š       38 × 38 cm št. art. 4450302300

zelena V × Š       38 × 38 cm št. art. 4450302400

rumena V × Š       38 × 38 cm št. art. 4450302500

Posebej vpojne, mehke, viskozno flisaste krpe, ki se ne muckajo, za brisanje in po-
mivanje gladkih površin. Univerzalne krpe prepričajo s trpežnostjo, vpojnostjo in 
možnostjo pranja do 90°C.

fina krpa 5 kosov

V × Š       50 × 80 cm št. art. 4450300200

Večnamenska čistilna krpa iz 90% bombaža/viskoze. Odlična za dnevno čiščenje gladkih 
tal in vodoodpornih površin. Pranje v pralnem stroju do 40°C.

navitek gobaste krpe

roza      po t.m. št. art. 4450400100

modri   po t.m. št. art. 4450400200

Vpojna, pralna gobasta krpa v modri in roza barvi. Idealno za ročno čiščenje posode 
in brisanje vseh površin. 126 cm širine.

jeklena mrežica 9 kosov

št. art. 4450400700

Okrogel, priročen čistilni pripomoček iz tankega zvitka iz nerjavečega jekla. Brez 
truda odstrani trdovratne umazanije in zažganine, ne da bi poškodovali površino. 40 
gramov.

power gobica 10 kosov

V × Š × G     14 × 5,9 × 2,9 cm št. art. 4450400900

Power gobica iz melamina odstranjuje umazanijo in deluje kot radirka. Pri vsaki upo-
rabi se rahlo porabi. Primerna za vse trdne površine. Odstranjevanje madežev brez 
večjega truda. Gobo navlažite, stisnete in ˝zradirate˝ madež. Ne uporabljajte na laki-
ranih površinah!

kuhinjski navitek wischPERFEKT H3 

18 navitek/paketu št. art. 4450502000

Izredno vpojne, bele kuhinjske 3-slojni brisače, z odlično mokro pretržno trdnostjo. 
100% celuloza, beljena brez klora. 190 lističev/navitek.

odcejalna mreža

na tm št. art. 4450500200

Odcejalna mreža, pralna, iz PE, za kozarce in posodo, širina navitka 75 cm.

gumijaste rokavice 12 parov

S/M št. art. 4450500300

L/XL št. art. 4450502200

Posebno trpežne, prijetne in udobne, zaradi notranje podlage in velurja.
Enotna velikost.

gobasta krpa ECO 10 kosov

V × Š     18 × 20 cm št. art. 4450401000

Suhe, izredno vpojne krpe, ki ne puščajo vlaken. Pralne do 95°C. V suhem stanju se 
ne lomijo, zaradi česar so zelo obstojne. 100-odstotno biološko razgradljive. Na voljo 
v različnih barvah, zaradi česar jih je mogoče uporabljati v različnih čistilnih obmo-
čjih. Idealne za ročno pranje posode in brisanje vseh gladkih površin.

wc goba rdeča 10 kosov

V × Š × G     14 × 11 × 3,2 cm št. art. 4450401400

Rdeča goba za čiščenje, ki ne pušča prask, je namenjena izključno za čiščenje strani-
šč. Področje uporabe je še dodatno grafično prikazano z odtisnjenim piktogramom. 
Pranje v pralnem stroju do 60°C.

pomivalna goba zelena 10 kosov

V × Š × G       14,5 × 8 × 4,5 cm št. art. 4450401300

Zelena čistilna goba s piktogramom za uporabo v kuhinji. Stran s kopreno praska 
in je zato ne uporabljati na občutljivih površinah. Pralno v pralnem stroju do 60°C.

sanitarna goba rumena 10 kosov

V × Š × G       14,5 × 7 × 4,5 cm št. art. 4450401200

Rumena goba za čiščenje, ki je namenjena izključno za čiščenje področja sanitarij. 
Področje uporabe je še dodatno grafično prikazano z odtisnjenim piktogramom. Pra-
nje v pralnem stroju do 60°C.

univerzalna goba modra 10 kosov

V × Š × G       14,5 × 7 × 4,5 cm št. art. 4450401100

Modra goba za čiščenje, ki ne pušča prask, je namenjena za univerzalno čiščenje na 
področju celotnega gospodinjstva. Področje uporabe je še dodatno grafično prika-
zano z odtisnjenim piktogramom. Pranje v pralnem stroju do 60°C.

krpa za posodo 3 kosov

V × Š     50 × 70 cm št. art. 4450300300

Krpe za posodo iz vpojne tekstilne mešanice (50% bombaža, 50% platna). Pralne, ne 
puščajo kosmičev in so trpežne. Pranje v pralnem stroju do 90°C.

krpa za okna VITAL 5 kosov

V × Š     40 × 40 cm št. art. 4450300400

Krpa za čiščenje oken iz mikrotkanine. Primerna za vse gladke površine kot so steklo, 
ogledala, okna. Izjemno vpojna zaradi debele tehnike tkanja. Posebno prožna in priroč-
na, čisti brez črt in kosmov. Pranje v pralnem stroju do 60 °C.

Gobe & čistilni pripomočki.

Posebni izdelki.
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cleanGLASS PAD 5 kosov

Š × G        32,5 × 11 cm št. art. 4450601000

Posebna blazinica iz mikrovlaken za čiščenje gladkih, sijočih površin, kot so steklo, 
legirano jeklo, ploščice in lakirane površine. Izredno vpojna. Uporaba možna samo v 
povezavi z držalom cleanGLASS držalo. Pralna do 60°C.

večnamenska HIGIENA 
Čiščenje oken.

teleskopski ročaj

240 cm št. art. 4450600100

Teleskopski ročaj, ki se izvleče do 240 cm, iz aluminija. Oprijemljiv klik-sistem skrbi 
za zanesljiv oprijem brisalca oken, okenskega kombi brisalca in nastavka za odstra-
njevanje pajčevin.

okenski kombi brisalec

35 cm št. art. 4450602000

Čiščenje in snemanje v enem samem delovnem postopku. Z enim pritiskom gumba 
je mogoča ločena uporaba čistilca in snemalca ali v kombinaciji, ki prihrani čas. Mož-
nost uporabe s teleskopskim ročajem in pomivalno krpo MICRO.

vedro za pomivanje

V × Š × G     27 × 56 × 24 cm št. art. 4450600700

Vedro iz umetne mase kvadratne oblike s prostornino do 21 l.

pomivalna krpa MICRO

35 cm št. art. 4450601200

Prevleka iz mikrovlaken za čiščenje oken z odličnimi lastnostmi vpijanja vode in ve-
liko močjo odstranjevanja umazanije. Uporabno z okenskim brisalcem kombi. Všiti 
zaščitni flis pomaga odstraniti trdovratno umazanijo s stekla. Pralno do 60 °C.

brisalec oken z gumo

35 cm št. art. 4450600300

Nadomestni gumijasti trakovi za brisalec oken in okenski kombi brisalec.

brisalec oken

35 cm št. art. 4450601700

Za brisanje steklenih površin brez lis. Iz trdnega legiranega jekla z mehkim gumiranim 
ročajem za ergonomsko delo. Tirnica je premična.

cleanGLASS držalo

Š × G        26 × 7,5 cm št. art. 4450601100

Držalo za enostavno pritrditev blazinic cleanGLASS PAD s pomočjo obojestranske-
ga lepilnega traku. Ergonomični ročaj omogoča idealen prenos moči na površino, ki 
jo čistite.

univerzalna HIGIENA 
Dozirni pripomočki in dodatki.

easy2MIX 

V × Š × G       42,2 × 27,7 × 10,5 cm št. art. 4450702300

Čistilna in dezinfekcijska postaja za enega ali dva izdelka. Izdelka sta razredčena z 
vodo v želeni koncentraciji, s pomočjo pršilne naprave se čistilo nanese na površino 
in naknadno izplakne s čisto vodo. Pretok 133 l/min s pritiskom največ 3 bare. Po-
treben je priključek za vodo. Pršilna naprava in 20 metrov dolga cev, sta priloženi ob 
dostavi.

držalo za plastenke 

V × Š × G       20 × 24,5 × 22 cm št. art. 4450702400

Držalo za 10 l plastenke za pritrditev na steno.

stojalo nevarnosti zdrsa 

V × Š × G       57 × 22,7 × 50 cm št. art. 4450701600

Stojalo nevarnosti zdrsa nas opozarja na spolzka tla.

zaščitna očala 

št. art. 4450701500

Zaščitna očala odgovarjajo evropskim smernicam 89/686/EEC, za delovno zaščito oseb
in zaščito oči po EN 166:2001.
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vreče za smeti XL 150 l

15 × 10 kosov po 150 l št. art. 4120305700

90 × 110 cm, črne.

univerzalna etiketa 

17 × 12,5 cm št. art. 4450702000

Inovativna dvoslojna etiketa je primerna za pravilno označevanje pripravljenih razto-
pin ali raztopin iz večjih posod. Etiketa, ki se jo ročno nanese, je zaščitena s prozorno 
folijo pred luščenjem ali brisanjem. Uporabnik na ta način takoj vidi, kaj je vsebina 
plastenke.

LABEL hygienicDES CAPS  

26 × 12,5 cm                                                                               št. art. 4450703100

Etikete s piktogrami in barvnim sistemom za pravilno označevanje dezinfekcijskega 
sredstva hygienicDES CAPS, ki je pripravljeno za uporabo. Točen opis izdelka naj-
dete na strani 106.

refillBOTTLE 0,5 L  

14 × 0,5 l + na 14 x modra penilka in pokrov s poševno konico št. art. 4450702900

refillBOTTLE 1 L

8 x 1 l + na 4x pokrov za poševni brizg in ravni brizg                   št. art. 4450703200

Ergonomski sistem refillBOTTLE za polnjenje in pretakanje sredstev za čiščenje. Po-
nuja optimalno dopolnilo pri uporabi s podajalnikom integral 2GO in za izdelavo 
raztopine za uporabo hygienicDES CAPS. K sistemu spadajo LABELS, glej str. 74/
str. 95.

wischPERFEKT držalo 

št. art. 4450502100

Držalo za stensko montažo papirnatih brisač wischPERFEKT H3.

vreče za smeti 120 l

4 × 10 kosov po 120 l št. art. 4450500600

70 × 110 cm, modre, iz zelo odpornega materiala.

vreče za smeti light 40 l

30 × 50 kosov po 40 l št. art. 4120305500

50 × 63 cm, bela.

konus teleskopski ročaj

št. art. 4920303900

Nadomestni konus za teleskopski ročaj 240 cm

nastavek za odstranjevanje pajčevin

št. art. 4450601500

Za odstranjevanje pajčevin in umazanije. Za težko dostopna mesta uporabno v kombi-
naciji s teleskopskim ročajem.

dozirni pripomoček

za 1 l št. art. 4450700200

Z navojem za 1 l sistemsko plastenko. S pritiskom plastenke se izloči potrebna
količina tekočine v dozirni zbiralnik in se da enostavno izliti. Maksimalni volumen 
doziranja: 100 ml.
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univerzalna HIGIENA 
 Zaščitne rokavice BRILLANT.

Glede na področje uporabe veljajo različne zahteve za idealno rokavico. Serija rokavic 
BRILLANT nudi optimalno varnost in zdravje za uporabnika in njegovo okolje. Odlikuje 
se z optimalnim udobjem nošenja, pretržno trdnostjo in stabilnostjo ter ustreza vsem
bistvenim standardom in preizkusom*. Vsi izdelki so brez ftalatov, mehčalca in pudra, 
zaradi česar je zmanjšano tveganje alergij.

BRILLANT latexCOMFORT 100 kosov/zavoj

Lateks  S št. art. 4451000400

Naravno bele  M št. art. 4451000500

 L št. art. 4451000600

 XL št. art. 4451001900

Rokavice iz lateksa z odlično prožnostjo, dobro otipljivostjo in občutkom nošenja. 
Rokavice je mogoče dlje časa prijetno nositi. Teksturna površina poskrbi za odlično 
oprijemljivost. Ustrezajo zahtevam na medicinskem območju in so obstojne proti obi-
čajnim kemikalijam za čiščenje.

BRILLANT nitrilCOMFORT 200 kosov/zavoj

Nitril  S št. art. 4451000700

Modre  M št. art. 4451000800

 L št. art. 4451000900

 XL št. art. 4451002000

Izredno tanke, zelo raztegljive nitrilne rokavice, prijetne za nošenje. Visoka mehanska 
obstojnost. Primerne za alergike na lateks. Hrapave konice prstov poskrbijo za varen 
oprijem tudi pri delu v mokrem območju. Primerne za medicinsko področje, zaradi 
barve pa za vse uporabe, kjer veljajo standardi HACCP. Nudijo dobro zaščito pred 
maščobami, olji in snovmi, ki dražijo kožo, kot tudi čistili in raztopili.

razpršilna cev s penilno šobo 

30 cm  št. art. 4450701200

Namenjena je za podaljšanje tlačnočrpalne razpršilne plastenke, da lahko očisti tež-
ko dostopna mesta (npr. konvektomate). Šoba za peno tvori trdno peno, ki se prime 
tudi na navpični površini in s tem poveča učinek čistilnega proizvoda.

housekeepingTRAY

V × Š × G        31 × 33 × 36 cm št. art. 4450702700

Praktična košara s 3 drsnimi adapterji in ergonomičnim ročajem. Za varno prenašanje 
steklenic in čistilnih pripomočkov. Idealno se prilega na vse vozičke safetyTROLLEY.

Stenska tirnica

15 cm  št. art. 4450702600

Samolepilna, ozka stenska tirnica za pritrditev laminiranih načrtov in navodil.
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tlačnočrpalna plastenka 

št. art. 4450702500

Za učinkovito in enostavno porazdelitev čistila ali dezinfekcijskega sredstva na po-
vršinah ali stenah. Finost pršenja lahko nastavite s šobno matico. Primerno tudi za 
izdelke, ki vsebujejo topila. Največja količina polnjenja 1,3 l. BRILLANT nitrilX-TREME 100 kosov/zavoj

Nitril  S št. art. 4451001000

Svetlo modre  M št. art. 4451001100

 L št. art. 4451001200

 XL št. art. 4451002100

Stabilne, za nošenje udobne nitrilne rokavice z izredno visokim zavihkom (dolžina 30 
cm). Brez proteinov lateksa. Zaradi večje dolžine nudijo dobro zaščito za podlahet pri 
ravnanju s kemikalijami. Dobra obstojnost pri stiku s čistili, maščobami in olji. Opti-
malne za čistilno osebje in za področja, kjer veljajo standardi HACCP.

BRILLANT nitrilSTYLE 100 kosov/zavoj

Nitril  S št. art. 4451001300

Črne  M št. art. 4451001400

 L št. art. 4451001500

 XL št. art. 4451002200

Stilske nitrilne rokavice z odlično raztegljivostjo za prijetno udobje nošenja. Visoka 
mehanska obstojnost. Brez proteinov lateksa. V skladu z medicinskimi zahtevami na 
področju tetoviranja in piercinga. Poleg Body Arta in lepotičenja so primerne tudi za 
območja, kjer veljajo standardi HACCP, kot sta npr. izdajanje in priprava hrane.

*  Podroben pregled standardov, preizkusov in obstojnosti na kemikalije različnih vrst rokavic 
najdete na www.hagleitner.com

razpršilka bela 

št. art. 4450702100

Ročni nastavek za 1 l sistemsko plastenko za razprševanje čistilnih proizvodov.

penilka modra 

 št. art. 4450702200

Ročni nastavek za 1 l sistemsko plastenko za penjenje čistilnih proizvodov.

iztočna pipa

za 5/10 l št. art. 4450700700

za 25 l št. art. 4450700800

Enostavno uporabljanje iztočne pipe za čisto pretakanje čistilnih proizvodov iz 5 l-, 
10 l -ali 25 l posod.

merilni kozarec 

št. art. 4450700900

Plastični kozarec z merilno skalo. Za natančno odmerjanje do 175 ml.

držalo za plastenke 

V × Š × G        7 × 34 × 13 cm  št. art. 4450701050

Držalo za plastenke za tri HAGLEITNER-jeve 1 l sistemske plastenke, z lepim obliko-
vanjem. Idealno za opremo kuhinjskih delovnih prostorov s čistilnimi in razkuževalni-
mi proizvodi. Za hitro, udobno higieno kuhinje po HACCP.

dozirna črpalka

za 1 l št. art. 4450700300

za 5/10 l št. art. 4450700400

za 25 l št. art. 4450700500

Lahkotno uporabljanje dozirne črpalke za različne HAGLEITNER-jeve velikosti poso- 
d. Dozirno črpalko privijemo in potrebno količino tekočine izčrpamo iz posode. 
Količina doziranja: 4 ml na en pritisk pri dozirni črpalki za 1 liter, 30 ml na pritisk pri 
dozirni črpalki za 5/10 l in 25 l.

flexiHANDLE HOLDER

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

Univerzalno držalo za ročaj, izdelano iz umetnega materiala. Prilagodljivo prileganje 
na ročaje iz aluminija, umetnega materiala, lesa in drugih materialov (s premerom od 
23 mm naprej). Tako delovne naprave enostavno pritrdite tam, kjer jih potrebujete. 
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večnamenska  HIGIENA 
hup – vlažne krpe s sistemom.

hup GLASS 3 × 90 kosov

V × Š       30,5 × 32 cm št. art. 4450301600

Pripravljene za uporabo, vlažne, posebej velike krpe za steklo in ogledala, ki ne puš-
čajo sledi. Primerne za hitro odstranjevanje rahlih umazanij, kot so prstni odtisi na 
vhodnih vratih, steklene vitrine, površine z ogledali itd. Primerne tudi za televizijske  
sprejemnike z LCD ali plazma zaslonom, kar potrjuje neodvisno mnenje podjetja  
Panasonic.

Preprosta uporaba – varčna uporaba.

S posebnim sistemom hup dosežete higiensko neoporečno čiščenje in razkuževa-

nje. Vse do uporabe so vlažne krpe shranjene v praktični škatli hup BOX. Pokrov z 
možnostjo ponovnega zapiranja ščiti krpe pred izsušitvijo in umazanijo.
Zvitek krp iz flisa sestavlja 90 posebej velikih krp, ki jih je mogoče brez težav po eno 
izvleči iz škatle. Z vsako uporabo lahko očistite oz. razkužite od 4 do 6 m² površine.

hup BOX + 1 × pokrov s križno odprtino

blue V × Š × G      20 × 25,5 × 16,5 cm št. art. 4431202700

red V × Š × G      20 × 25,5 × 16,5 cm št. art. 4431202800

green V × Š × G      20 × 25,5 × 16,5 cm št. art. 4431202900

yellow V × Š × G      20 × 25,5 × 16,5 cm št. art. 4431203000

Večkrat uporabna škatla za praktični odvzem vlažnih hup krp. Pokrov z možnostjo 
zapiranja z ozko križno odprtino ščiti vlažne krpe pred izsušitvijo. Pravokotna ob-
lika, za varčno uporabo prostora. Primerno za uporabo na vozičkih za čiščenje  
safetyTROLLEY BASIC in ALLROUND.

hup držalo za steno 

V × Š × G        5,5 × 24 × 20,5 cm  št. art. 4431203100

Kromirano držalo za higiensko stensko montažo, ki varčuje s prostorom, za hup 
BOX. Primerno za dezinfekcijo na javnih mestih, kot so previjalnice, saj je hup BOX 
mogoče zakleniti preko stenskega držala.

hup ALLROUND 3 × 90 kosov

V × Š       30,5 × 32 cm št. art. 4450301500

Pripravljene za uporabo, vlažne, posebej velike, ne puščajo vlaken, takoj uporabne 
univerzalne krpe, za hitro čiščenje vseh trdnih površin, tudi lesa in akrilnega stekla. 

hup DISINFECT* 3 × 90 kosov

V × Š       30,5 × 32 cm št. art. 4450301400

Dezinfekcija površin. Točen opis izdelka najdete na strani 106.

hup DRY 3 × 90 kosov

V × Š       30,5 × 32 cm št. art. 4450301300

Suhe, močno vpojne krpe iz flisa, ki jih prepojite z razkuževalnim sredstvom, za hitro 
dezinfekcijo in čiščenje površin.

Polnila

večnamenska  HIGIENA
Marketing dišav.

MAGICUS

V x Š x D     89 × 27 × 27 cm št. art. 4450800100

Dišavni steber MAGICUS motivira, navdihuje, pomirja in vzbuja 
strast. MAGICUS zagotavlja enoten in navdihujoč vonj prosto-
ra – na razpolago sta dve mešanici vonjev, ki sta prilagojeni za 
uporabo v marketingu dišav. Svetleč Eye-Catcher. Steber dišav 
lahko sveti v različnih barvah. Tako se najbolje prilagodi okolici. 
Izbiro barv določite skupaj z vašim svetovalcem na licu mesta.

 MAGICUS greenTEA

 2,5 l št. art. 4450900300

Osvežujoč in poživljajoč vonj zelenega čaja daje 
ščemeč občutek zadovoljstva in stimulira telo in 
duha. Kreacija, stimulativna in spodbujajoča kot 
topel poletni dež.

 MAGICUS whiteMUSK

 2,5 l št. art. 4450900200

Nežen in prefinjen vonj mošusa, priljubljen tudi 
pri Rimljanih, zaradi njegova afrodizičnega učin-
ka. Se šteje kot eden izmed najboljših parfumov 
na svetu, in daje vašem prostoru oazo zado-
voljstva.

* Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila  

 o uporabi.
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univerzalna HIGIENA 
 Zdravniški pripomočki.

Varnost je na območju zdravja in nege na prvem mestu.
Naše zdravniške role medCOVER so kakovostne, bele papirnate brisače za zdravniške 
in ambulantne preglede, primerne pa so tudi za uporabo v funkcijskih prostorih maser-
jev, kozmetičnih salonih in salonih za tetoviranje. Zaradi velikopovršinskega vtiskovanja 
so izredno/pretržno trdne. 2-slojna kakovost je na dotik mehka in zelo vpojna. Vsaka 
rola je v svoji foliji, ter pacientom daje občutek dobrega počutja.

medCOVER 60 6 navitkov/karton

Širina: 60 cm št. art. 4451000100

188 kosov/navitek.

medCOVER 50 9 navitkov/karton

Širina: 50 cm št. art. 4451000200

132 kosov/navitek.

medCOVER PE 6 navitkov/karton

Širina: 60 cm št. art. 4451000300

132 kosov/navitek.
Papirnate podloge s polietilenskim premazom za zdravniške in ambulantne preglede, 
kjer tekočine (npr. kri, urin) ne smejo priti na ležalno površino. So izredno mehke na 
dotik in izredno vpojne.



Razkuževanje – 
   pravilna uporaba.

Vaše sredstvo za razkuževanje mora učinkovati v celoti - 

dokazljivo do datuma poteka roka uporabe? Izvedenska 

mnenja morajo biti trdna? Vsaka posamezna učinkovina 

mora varovati zdravje? Nič kar škoduje zdravju, ne sme biti 

prisotno. To je tisto, kar velja z Uredbo Evropske unije o 

biocidnih pripravkih. In to velja tudi za ta znak.

Prenos in razširjenost patogenov predstavlja veliko nevar-

nost. Če se bakterije in virusi neomejeno širijo, ima to la-

hko posledice za vašo hišo in goste. Hagleitner ima prave 

izdelke za dezinfekcijo in skrbi za vašo varnost. Naši dez-

infekcijski izdelki izpolnjujejo biocidno uredbo 528/2012 in 

tako predstavljajo zadnjo stopnjo razvoja. Dobro premišl-

jeni in večnamenski izdelki so naša prednost in Vaša korist 

– ker poznamo potrebe naših kupcev.
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Naše storitve za vas

V vaši hiši

• V skladu z vašimi potrebami vam svetujemo glede 

pravega izbora izdelkov

• Priprava individualnih načrtov čiščenja in razkuževan-

ja za različna področja

• Šolanje o izdelkih za pravilno uporabo in doziranje 

izdelkov za razkuževanje

• Šolanje o higieni rok: kako pravilno uporabljati izdel-

ke?

• Šolanje na temo hygieneMANAGEMENT (upravljanje 

s higieno) v primeru izbruha Norovirusov
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Roke igrajo najpomembnejšo vlogo pri prenosu povzročiteljev bolezni. Dober občutek, ko 
se lahko zanesete na izdelke, ki delujejo hitro in hkrati negujejo kožo. Na strani 108 naj-
dete seznam vseh sredstev za razkuževanje Hagleitner, da bi imeli pregled nad uporabo, 
doziranjem, obsegom delovanja, aktivnimi sestavinami in certificiranjem na enem mestu.

septDISPLAY OTC

30 × septDES GEL 50 ml + 1 × septDISPLAY OTC št. art. 4120103809  

septDISPLAY OTC je mobilno prodajni karton, za predstavitev in prodajo Hagleitner 
gela za razkuževanje rok septDES GEL, na  prodajnih mizah, točilnih mizah, blagajnah 
in hotelskih recepcijah. Lahko ga ponovno napolnimo, na njem je prostora za do deset 
50 ml plastenk. Ponudite svojim gostom varnost na poti. Prodajni karton pride k vam s 
30 plastenkami septDES GEL.

Razkuževanje
 Razkuževanje rok.

travelKIT

št. art. 4120102800

Hagleitner travelKIT je idealen za potovanje. Ta komplet za potovanje vsebuje Hagleit-
ner robčke in wcDISINFECT v 50 ml plastenki: to omogoča enostavno razkuževanje 
WC deske. Komplet vključuje tudi careMOUSSE: za navlaženje toaletnega papirja; kot 
tudi septDES FOAM: za čiščenje in razkuževanje rok - tudi v plastenki s 50 ml. Prozor-
na kozmetična torba je primerna za vsako ročno prtljago, tudi za potovanja z letalom.

Konvencionalni čistilec in temperatura pomivanja posod ponavadi nista dovolj, da 
se posoda higiensko očisti. Pogosto je čas za izpiranje prekratek ali pa materiali niso 
očiščeni (na primer plastike ali stekla), ker ne dosežejo potrebne temperature. Da bi 
preprečili bakterije v stroju, smo razvili posebne dezinfekcijske izdelke: ti prihajajo 
neposredno v pomivalni stroj za uporabo in zelo učinkovito ščitijo proti prenosu mi-
krobov.

ecosol ECO DES

Vsebina 10 kg št. art. 4210301111

Vsebina 30 kg št. art. 4210301113

Vsebina 65 kg št. art. 4210301115

Tekoče, visoko koncentrirano razkuževalno in belilno sredstvo na bazi kisika za obrt-
ne pomivalne stroje za posodo. Odstrani posebej trdovratne kavne madeže in ostan-
ke čaja. Pomaga pri učinku čiščenja vseh Hagleitner sredstvih za pomivanje posode 
in preprečuje prenos klic v vodi za pomivanje. Učinek razkuževanja pri strojih z enim 
ali več rezervoarjih je potrjen s strani izvedenca. Na seznamu pri ÖGHMP.

ecosol CLEAN DES

Vsebina 4 × 4 kg št. art. 4220101019

Trdno, visoko koncentrirano čistilo za posodo in sredstvo za razkuževanje. Izredno
primerno za trdoto vode do 10°dH. Učinek razkuževanja je potrjen s strani izvedenca.
Na seznamu pri ÖGHMP.

Razkuževanje
 Razkuževanje posode.

Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila o uporabi. Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila o uporabi.
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ecosolDES TABS

Vsebina 2 × 70 kosov št. art. 4210400500

Visoko zmogljive večfazne tablete za čiščenje in razkuževanje posode, kozarcev 
v gospodinjskih pomivalnih strojih. Vodotopna folija ščiti uporabnike. Poleg stan-
dardnih funkcij kot je čiščenje, odstranjevanje zažganin, zaščita pred korozijo, izpi-
ranje in sol proti kalcifikaciji, imajo tablete okolju prijazen kompleks kisika. Dodatno 
sredstvo za čiščenje stroja ni več potrebno. Odlične dezinfekcijske lastnosti, zlasti 
proti norovirusom. Učinek ocenjen in potrjen v skladu EN 14476. Baktericidno, 
levurocidno po EN 1276, EN 13697, EN 1650 že pri  45°C s časom učinkovanja 
15 minut.

septLIQUID SENSITIVE

Vsebina 6 × 700 ml št. art. 4110705804

Vsebina 20 × 150 ml št. art. 4120101012

Vsebina Plastenka 5 l št. art. 4120101010

Za uporabo pripravljena, alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok.  
Ocenjeno in primerno tudi za preprečevanje glivičnih bolezni stopal. Posebej primerno 
za suho in občutljivo kožo. Pri norovirusih učinkovito v eni minuti. Nudi se tudi kot raz-
pršilo za na pot. Primerni podajalniki: XIBU DISINFECT (glej stran 26)

septLIQUID PLUS

Vsebina 6 × 700 ml št. art. 4110704603

Za uporabo pripravljena, alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok. 
Celovit virucidni spekter delovanja s sočasno nego kože. Pri norovirusih učinkovito v 
15 sekundah. Primerni podajalniki: XIBU DISINFECT (glej stran 26)

septDES GEL

Vsebina 5 × 1000 ml št. art. 4110708639

septDES GEL

Vsebina 30 × 50 ml št. art. 4120101909

Za uporabo pripravljen, alkoholni gel za higiensko in kirurško razkuževanje rok. Prak-
tičen v uporabi, tudi za neizkušene ljudi. Celovit virucidni spekter delovanja s sočasno 
nego kože. Pri norovirusih učinkovito v 15 sekundah. Priročno v 50 ml plastenki za 
potovanja. Primerni podajalnik: XIBU XL senseFLUID (glej stran 40)

septDES FOAM

Vsebina 6 × 600 ml št. art. 4110708703

septDES FOAM

Vsebina 50 ml št. art. 4120102209

Brezalkoholna pena za razkuževanje rok po EN 1500 kot tudi za čiščenje in higienično 
umivanje rok po EN 1499. Ta kombinacija omogoča uporabniku čiščenje in razkuže-
vanje rok glede na individualne potrebe. septDES FOAM vsebuje izvrstne negovalne 
snovi, tako da se roke ne morejo izsušiti. Nevsiljivi vonj ne vsebuje alergenih snovi. 
Strokovno mnenje po EN 1500, EN 1499 in EN 13727. Nudi se tudi kot razpršilo za na 
pot. Primerni podajalniki: XIBU FOAM (glej stran 22)  

septDES FOAMSOAP

Vsebina 6 × 600 ml št. art. 4110709603

Brezalkoholno penasto milo za čiščenje in higienično umivanje rok po EN 1499. Opti-
malno za  uporabo na področju, kjer je higiena pomembna, namesto običajnega mila, 
da bi preprečili prenos klic na druga področja. Nežen vonj po grenivki. Brez alergenih 
snovi. Pregledano v skladu z EN 1499, EN 13727 in EN 13624. Primerni podajalniki: 
XIBU FOAM (glej stran 22)
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havon PERFECT

Vsebina 15 kg št. art. 4310200100

Univerzalno pralno sredstvo v obliki praška, ki izpolnjuje visoke higienične zahteve. 
Primerno za vse temperature, trdote vode in tkanine (razen za volno in svilo). 
Učinkovito beljenje že pri 40 °C. Dezinfekcija učinkuje pri 60 °C, zato priporočamo 
za pranje perila kot so prevleke za mop, krpe za brisanje in oblačila kuhinjskega 
osebja. Odstranjuje trdovratne madeže kot so kri in beljakovinske umazanije. Ne 
poškoduje vlaken. Skrbi za sijoče, negovano perilo, ki ima svež vonj. Sivina in nepri-
jetne vonjave izginejo. Preizkušeno pri ÖGHMP in DGHMetrov/VAH ter RKI.

havon DES 40

Vsebina 12 kg št. art. 4310200738

Specialno pralno sredstvo v obliki praška za pranje, razkuževanje in nego visoko 
kakovostnega blaga že pri 40°C. Idealno za občutljivo perilo, kot so spodnje perilo, 
športna in funkcijska oblačila ali tekstil, kjer z učinkovitim razkuževanjem perila lahko 
preprečimo prenos bolezni in vonjav. Na perilu pušča prijeten sveži vonj. Preverjeno 
učinkovanje proti virusom z ovojnico in brez ovojnice, vsem bakterijam, vključno z 
miko bakterijami in bakterijskimi sporami, glivicami kože in plesnim. Preverjeno in
na seznamu pri VAH/ÖGHMP/RKI (prijavljeno).

havon DES 60

Vsebina 15 kg št. art. 4310200700

Specialno sredstvo, ki se malo peni, za pranje, beljenje, razkuževanje in nego vse v 
eni fazi pranja pri 60°C. Za preprečevanje prenosljivih bolezni preko tekstila, mop 
krp za brisanje, brisač in krp za brisanje. Perilo ima krasen sveži vonj in je nežno na 
otip ob izredni pralni moči. Idealno za na higieno občutljiv tekstil, ki ga uporabljamo 
v bolnišnicah, domovih za nego, zdravstvenih ustanovah kot tudi za delovna 
oblačila, ki se uporabljajo v kuhinjah in pri predelavi živil. Preverjena učinkovitost 
proti vsem virusom z ovojem in brez ovoja, bakterijam in bakterijskim sporam. 
Preverjeno in na seznamu pri VAH/ÖGHMP/RKI (prijavljeno). 

Obstaja veliko različnih površin, ki jih je treba dezinficirati, za prekinitev verige infek-
cije. Ponujamo pravi izdelek, za vsako uporabo in vsak material.

hygienicDES PERFECT 

Vsebina 10 kg št. art. 4460101211

Dezinfekcijsko sredstvo za površine z izvrstnim učinkom čiščenja. Še posebej primer-
no za uporabo v živilski industriji, ker je brez QAV. Ker je brez aldehidov, fenolov in 
alkoholov je posebej prijetno za uporabo. Zaradi kratkega časa učinkovanja pri nizkem 
doziranju je optimalno za uporabo na področju zdravstva in oskrbe. Nevsiljivo odišavl-
jeno. Ni primerno za uporabo na surovem lesu, aluminiju, akrilnem steklu. Na polimer 
prevlečenih ali linolejnih oblogah, izdelek predhodno preizkusite na neopaznem mestu, 
ker lahko pride do reakcij, v odvisnosti od koncentracije uporabe.

hygienic3000 

Vsebina 10 kg št. art. 4460100411

Koncentrat za čiščenje in razkuževanje vseh vrst površin. Zaradi svoje nevtralne pH- 
vrednosti in dobre združljivosti z materiali, je primeren tudi za uporabo na občutlji-
vih materialih, kot so akrilno steklo (solarij) ali neobdelan les (savna). Brez vonja in 
dodatkov parfuma, zaradi česar se lahko uporablja tudi na živilskem področju. Na 
območju živil ga je potrebno sprati z vodo. Za enostavno odmerjanje priporočamo 
našo postajo easy2MIX (glej stran 95).

hygienicDES AC 

Vsebina 6 x 1kg*** št. art. 4460101608

Vsebina 10 kg št. art. 4460101611

Kislo dezinfekcijsko čistilo na osnovi mlečne kisline z odlično močjo odstranjevan-
ja vodnega kamna. Učinkovito odstranjuje umazanijo in razkužuje v enem koraku. 
Obsežno ocenjeno po najnovejših EN preskusnih metodah, na seznamu pri VAH in 
ÖGHMP. Širok spekter delovanja proti bakterijam (vključno s TB), kot tudi virusi z 
ovojnico in brez ovojnice. Ni primerno za nerazredčeno uporabo na marmorju, plek-
sisteklu, polikarbonatu in ABS.

hygienicPLUS 

Vsebina 6 × 1 kg* št. art. 4460100308

Hitro razkužilo, pripravljeno za uporabo, za čiščenje in razkuževanje površin, občutljivih na 
alkohol. Posebej primerno za uporabo na ležalnih površinah, v solarijih, na fitnes napravah 
kot tudi medicinskem inventarju. Prijetno za uporabo zaradi izredno svežega vonja. Zaradi 
dobrih lastnosti penjenja ga je mogoče optimalno razpršiti s priloženo penilko. Ima širok 
spekter učinkovanja, tudi proti papova/polioma virosom in rota virusom.

hygienicDES FORTE 

Vsebina 6 × 0,9 kg** št. art. 4460100808

Pripravljeno za uporabo, alkoholno hitro razkuževanje za vse, na alkohol odporne po-
vršine. Za hitro razkuževanje tudi med delovnim procesom. Nanesite nerazredčeno na 
celotno površino, porazdelite s krpo za enkratno uporabo in pustite, da se posuši. Ne 
pušča sledi, zato izplakovanje z vodo ni potrebno. Deluje proti norovirusom znotraj ene 
minute! Za hitro dezinfekcijo z vlažnimi krpami priporočamo hup DISINFECT.

Razkuževanje
 Dezinfekcija površin.

Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila o uporabi.

Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila o uporabi.
*  Pri nakupu 6 x 1 kg – šest razpršilk brezplačno!
**  Pri nakupu 6 x 1 kg – razpršilka brezplačno!

*** Pri nakupu 6 × 1 kg – šest razpršilk brezplačno!

Perilo je pogosto v neposrednem stiku s telesom in kožo. Klic v perilu se je treba 
nujno izogniti. Zdaj obstajata dva načina, da se to prepreči, samo ena rešitev je učin-
kovita: kuhati perilo pri visoki temperaturi in dolgo časa, ali nežno pranje pri nizkih 
temperatur pranja in dezinfiicranje. Vi imate na izbiro, mi imamo prave izdelke. 

havon T7

Vsebina 27 kg št. art. 4310101613

Vsebina 64 kg št. art. 4310101615

Tekoče, zelo učinkovito belilo za perilo in dezinfekcijsko sredstvo v kombinaciji z drugimi 
sestavinami pralnih sredstev, ki jih havon PROFESSIONAL DISINFECT ima že pri 40 ° in  
60 °C. S tehnologijo predhodnih sestavin je nastalo le med pranjem v stroju zelo 
učinkovito dezinfekcijsko sredstvo. havon T7 ni nevarna snov in ni nevarna za uporabo. 
Odličen učinek beljenja pri najvišji obstojnosti barve. Strokovno pregledano in navedeno 
po VAH/ ÖGHMP/RKI (prijavljeno).

Razkuževanje
 Dezinfekcija perila.
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Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo varnostnostni znak in navodila o uporabi.
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hup DISINFECT 3 × 90 kosov

V x Š          30,5 × 32 cm št. art. 4450301400

Pripravljene za uporabo, vlažne, posebej velike, dezinfekcijske krpe, za takojšnjo 
uporabo, za profesionalno, hitro dezinfekcijo na vseh na alkohol odpornih površinah 
in predmetih. hup DISINFECT je na seznamu pri VAH, omejeno virucidno, učinkovito 
na noroviruse (MNV) in TBC. Učinkovitost potrjena na 4-polnem površinskem testu. 
Dodatki na strani 99. 

wcDISINFECT

Vsebina 6 × 300 ml št. art. 4110707901

Vsebina 50 ml št. art. 4120102109

Čistilna pena za WC-desko s hitrim razkužilnim učinkom. Brez alkohola, zaradi česar 
je blagodejna za material. Varčna poraba. Se hitro suši in ne pušča dražečih ostan-
kov za kožo. Dermatološko testirana in certificirana v skladu z ÖGHMP in DGHMet-
rov/VAH. Nudi se tudi kot razpršilo za na pot. Primerni podajalnik: XIBU SEATCLE-
ANER (glej stran 27)

LABEL hygienicDES CAPS  

26 x 12,5 cm                                                                               št. art. 4450703100

Etikete s piktogrami in barvnim sistemom za pravilno označevanje dezinfekcijskega 
sredstva hygienicDES CAPS, ki je pripravljeno za uporabo. Vgrajeno področje za 
zapis uporabniku omogoča evidentiranje številke serije, datuma, časa, koncentra-
cije in časa učinkovanja. Z lahko razumljivo grafiko za uporabo je mogoče zlahka 
izdelati dezinfekcijsko raztopino. 2 etiketi na polo.

hygienicDES 2GO

Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410300419

Nevtralno razkuževalno sredstvo za površine, brez parfuma, s širokim mikrobiološkim 
spekterjem delovanja, proti v praksi pomembnim klicam. Univerzalno uporabno v 
živilski industriji, hotelirstvu in gastronomiji, zdravstvu in negi. V najboljši meri pri-
merno za namakanje tekstila za čiščenje. Nevtralnega vonja in nedražeče, primerno 
tudi za občutljive površine. hygienicDES 2GO poskrbi za higienično čisti ambient. 
Ročna uporaba. 2,6 l ustreza za do 520 l pripravljene raztopine. Primerni podajalnik: 
integral 2GO (stran 74).

sanitaryDES 2GO

Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410300619

Koncentrat za čiščenje sanitarij z razkuževanjem s 3-kratnim učinkovanjem: očisti, 
odstrani vodni kamen in razkuži v enem samem delovnem postopku. Zagotavlja var-
nost pred prenosom bolezni že po 5 minutah časa učinkovanja. Popolno za čiščenje 
z razkuževanjem sanitarnih in wellness prostorov v hotelih in gostinstvu ter na po-
dročju zdravstva in skrbi za bolnike. Uporaba je mogoča ročno in strojno, z 2,6 l 
dobite 288 l raztopine, pripravljene za uporabo. Optimalno za namakanje pralnih krp 
(sistem i.h.s.). Odobreno in potrjeno s strani ÖGHMP/VAH.

hygienicDES CAPS 

Inhalt 80 x 5 g   št. art. 4460101333

Visoko učinkovit koncentrat razkuževalnega sredstva v prahu z doslednim spektrom 
delovanja. Posamezne enote za odmerjanje v vodotopni foliji za praktično in varno 
odmerjanje brez prahu s Hagleitner refillBOTTLE 1 L.
Folija se v vodi raztopi in je 100 % brez mikroplastike. Zaradi kratkega časa učinko-
vanja pri varčnem odmerjanju je optimalno uporabno za dnevno rutinsko razkuže-
vanje vseh vrst površin. Izvrstno za razkuževanje pri velikih organskih obremenitvah 
in v primeru izbruhov, npr. norovirusov, rotavirusov in Clostdridium difficile. Ker je 
brez aldehidov in fenolov, je brez neprijetnega vonja in posebej prijetno za uporabo.
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Razkuževanje – 
pravilna uporaba.

HIGIENA telesa

HIGIENA rok

kuhinjska HIGIENA

Prva skupina piktogramov  
označuje območje uporabe izdelka:

Tlačno črpalna plastenka

Varnostne ploščice 

sanitarije

večnamenska HIGIENAvečnamenska HIGIENA

Nanesti na krpo z ravnim

brizgom

Pralni stroj

Avtomatično doziranje

havon PROFESSIONAL

talna HIGIENA

Ravni brizg

Področje sanitarij

Avtomatično doziranje

ecosol

pralna HIGIENA

Plastenka s pršilko

Gospodinjstvo

Doziranje / individualno

Metoda z vedrom

Odtok

Bazen

Tekstil

Razkuževanje

Poševni brizg

Varnostne ploščice 

kuhinja

integral 2GO

sanitarna HIGIENA

Pršite na krpo

Kuhinja

TAB / CAP doziranje

integral 4PRO, 

COMPACT & FLUID

integral 4PLUS

Čistilni vozički ročno 

čiščenje tal

Čistilni stroj, stroj za  

poliranje

WC / pisoar

Okna

Druga skupina opisuje  
uporabo izdelka:

V tej skupini 
gre za odmerjanje
(pri sredstvih za čiščenje: če ni 
navedeno, uporabljajte nerazredčeno)

Alkalno

Nevtralno

Kislo

V zadnji skupini lahko  
preberete vrednost PH

Upoštevajte smer branja:  
od leve proti desni

P
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Posuti

hup

Strojno pranje

Konvektomat

Ročno doziranje pralni 

stroj

Ročno pranje

talna HIGIENA

Ročno pranje (perilo)

Visokotlačni čistilnik Inventar
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Tretja skupina vam pove, 
kje se izdelek uporablja:
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Higienska dezinfekcija rok

Kirurška dezinfekcija rok

Higiensko pranje rok

Razkuževanje površin

Razkuževanje posode

Razkuževanje perila

Velike površine/tla

Majhne površine/
Hitra dezinfekcija

Premazana tla

Tla občutljiva na
kisline (marmor)

Solarij

Sanitarije

Kuhinje

Baktericid

Levoruzid

Tuberkolozid

Omejeno virucidno

Uničevalec virusov po EN

Rotavirus

Norovirusi

Alkohol

Kvarterne amonijeve spojine

Mlečna kislina

Alkilamini

Kloramin

Peroksid spojine

Brez parfumov

Pripravljen za uporabo

Certificirano v ÖGHMP/VAH

Doziranje po ÖGHMP/VAH
* samo v kombinaciji s higieničnim 
razkuževanjem rok
** samo v kombinaciji s havon: B1/U9, 
A3, K5
*** Pripravljen za uporabo 1L
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Skupni katalog je veljaven za poslovno leto 2020/21 in nadomesti prejšnje skupne kataloge. Tiskan na papirju brez klora.
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