
integral 4PURE/MIX  
Pro hygienicky čistou kuchyni –
udržitelnou a bezpečnou

Innovative Hygiene.



Food Safety
Tento dávkovací systém podporuje bezpečnost potravin: 
čisticí a dezinfekční prostředky jsou uvedeny na seznamu 
schválených látek a řádně certifi kovány, takže můžete pra-
covat v souladu s HACCP. Jde o vaše hygienické normy. 

Udržitelnost
Čistič vzniká na místě, dávkovací zařízení ho přímo vyrábí. 
To výrazně snižuje skladovací a přepravní objem, a to až o 
80 procent. Emise CO₂ se odpovídajícím způsobem sni-
žují, stejně tak i plastový odpad.

Digitální = efektivní
Vše, co lze měřit, lze dělat lépe: integral 4PURE/MIX pro-
to může odesílat digitální data: Hygienu kuchyně tak lze 
plánovat a dokumentovat – a práce je efektivnější než kdy 
jindy.

Čisté nebo smíšené 
Máte na výběr.

Bezpečné použití
Tato kazeta chrání: Jakýkoli kontakt s koncentrátem uvnitř je 
vyloučen; systémový okruh se otevře pouze tehdy, když ka-
zeta bezpečně zapadne na místo v dávkovači. Technologie 
RFID také rozpozná, který čistič je aktuálně potřeba.

Flexibilní
Hotový čisticí roztok? Výdej čistého produktu? Potřebujete 
naplnit láhve nebo kbelíky? Máte na výběr.

Transparentní
Vždy máte pod kontrolou provozní stav, můžete nepřetržitě 
vyhodnocovat hodnoty spotřeby, cykly doplňování a servisní 
intervaly. Protože dávkovací zařízení dodává data v reálném 
čase.

Náklady pod kontrolou
integral 4PURE/MIX dávkuje zcela bez kolísání, dávka je vždy 
přesná a správná. Kazetu kupujete s vědomím, kolik čističe 
za své peníze dostanete.
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ecosol GREASE 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l č. výr. 421010204400

· Během okamžiku rozpustí mastné skvrny
· Vhodné pro každodenní údržbové čištění všech 

kuchyňských povrchů (např. digestoří, pracovních 
desek, obkladů a dalšího inventáře)

· Lze použít v čistém či smíšeném režimu
· Svěží citrusová vůně

ecosol GRILL 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l č. výr. 421010244400

· Pro zářivě lesklý gril
· Ideální pro každodenní čištění grilu, trouby a dalších spotřebičů
· Rozpouští i připálené nečistoty
· Dobře pění, drží i na svislých površích
· Lze použít v čistém či smíšeném režimu
· Neparfémováno

ecosol DISHES 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l č. výr. 421010214400

· Prostředek na mytí rukou s pečujícími výtažky
· Rychle a efektivně odstraní zaschlé zbytky
· Bez námahy odstraní nečistoty z tuků a bílkovin
· Lze použít v čistém či smíšeném režimu
· Voní po zeleném jablku

ecosol DES 4MIX 
2 × 1,3  l č. výr. 421010224400

· Dezinfekční přípravek bez obsahu QAV
· Vhodný zejména pro potravinářský sektor
· Dezinfikuje a čistí v jednom pracovním kroku
· Má baktericidní a fungicidní účinek v souladu s EN 1276,

EN 1650 a EN 13697
· Lze použít pouze ve smíšeném režimu
· Neparfémováno

ecosol GRIP FLOOR 4MIX 
2 × 1,3  l č. výr. 421010234400

· Zázračná enzymatická zbraň na podlahu
· Speciální enzymy čistí podlahu –

bez dodatečného stírání šetří vodu a čas
· Pravidelným používáním zvyšuje bezpečnost nášlapu
· Zabraňuje nepříjemnému zápachu na podlaze

a v odtoku
· Lze použít pouze ve smíšeném režimu
· Svěží citronová vůně

Pět vysoce koncentrovaných výrobků
Pro čištění a dezinfekci kuchyně.



na kazetu 
multiFILL

o 25 kg
méně 
CO₂

Digitální čištění kuchyně
Vaše data – vaše přidaná hodnota.

Aplikace Hagleitner360
Kontrola nad čištěním vaší 
kuchyně

Webový portál HsM
Všechna data – k dispozici 
vždy a všude

Chytrý telefon/Gateway

Proveďte nastavení zařízení 
prostřednictvím aplikace

Data přístroje
v reálném čase

· Zhotovit statistiky spotřeby 
· Zaznamenat stav náplně a stav čerpadla jedním pohledem

Aplikace Hagleitner360 Webový portál HsM

Udržitelnost začíná tam, kde začnete šetřit zdroje.
Hagleitner se již přes 15 let řídí následující fi lozofi í: vyrábět 
koncentrované výrobky nejvyšší kvality, omezit transport 
vody na co nejmenší míru a tím chránit životní prostředí.

To je dobře vidět na příkladu ecosol GREASE, rozpouštědla 
tuků: z kazety multiFILL s 1,3 litru silného koncentrátu získáte 
až 433 litrů hotového čisticího roztoku.

V přepočtu na 10 kilové kanystry pak mluvíme o 43 plasto-
vých kanystrech, případně 866 plastových lahvích (500 ml), 
které by bylo nutné vyrobit, naplnit, přepravit, uskladnit a 
zlikvidovat. 

47,5 kg
méně 
plastu,
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Technologie nejvyšší úrovně
Efektivní, kompaktní, intuitivní.

230 V AC
max. 1 m

¾ palce
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

Zámek kazety
Tlačítko menu
Výdej do láhví, velkých nádob nebo čistého produktu
(pro malá množství)
Síla dávkování
Vydávané množství
Stav náplně kazety multiFILL
Zvolit vydávané množství/navigace v menu
Tlačítko Go – pro dávkování v čistém nebo smíšeném režimu
Síťové a Bluetooth připojení

integral 4PURE/MIX
č. výr. 422093887000

START integral 2GO/4PM
č. výr. 441010080000

powerPACK ex
č. výr. 411120240000

powerPACK in
č. výr. 411120310000

powerPACK extension
č. výr. 411120650000

powerPACK BOX
č. výr. 411120470000

HsM gatewayLAN
č. výr. 413140040000

HsM gatewaySIM 
č. výr. 413140050000

Objednací informace a příslušenství refillBOTTLE
č. výr. 445070290000

LABEL ecosol GREASE
č. výr. 441040110000 

LABEL ecosol GRILL
č. výr. 441040130000

LABEL ecosol DES
č. výr. 441040120000

LABEL ecosol DISHES
č. výr. 441040140000

HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.

Komerční 465
251 01 Nupaky
Tel. č.: +420 272 680 614
Fax: +420 272 680 617
E-mail: praha@hagleitner.cz
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