
integral 4PURE/MIX  
A higiénikusan tiszta konyháért –
fenntartható és biztonságos

Innovative Hygiene.



Food Safety
Ez az adagolórendszer hozzájárul az élelmiszerbizton-
sághoz: a tisztító- és fertőtlenítőszerek jegyzékben sze-
repelnek és tanúsítvánnyal rendelkeznek, így a HACCP 
rendszernek megfelelően lehet dolgozni. Az Ön higiéniai 
szabványairól van szó. 

Fenntartható
A tisztítószer a helyszínen készül, az adagolókészülék köz-
vetlenül ott készíti el. Ez jelentősen, akár 80 százalékkal 
csökkenti a tárolási és szállítási mennyiséget. A CO₂-kibo-
csátások ennek megfelelően csökennek, csakúgy, mint a 
műanyag hulladék.

Digitális = hatékony
Amit mérni lehet, azt jobban is lehet csinálni; ezért tud az 
integral 4PURE/MIX digitális adatokat küldeni: a konyhai 
higiénia ezáltal tervezhető és dokumentálható lesz – és a 
munka hatékonyabb, mint valaha.

Tisztán vagy keverékként 
Ön választhat.

Alkamazásbiztonság
Ez a patron védelmet nyújt: a benne lévő koncentrátummal 
való érintkezés kizárt; a rendszerkör csak akkor nyílik meg, 
amikor a patron biztonságosan rögzül az adagolóban. Emel-
lett az RFID-technológia felismeri, melyik tisztítószerre van 
éppen szükség.

Flexibilis
Kész tisztítószer-oldat? Tisztán történő adagolás? Palackok 
vagy vödrök megtöltése? Ön választhat.

Átlátszó
Mindig szem előtt tarthatja az üzemállapotot, éjjel-nappal ér-
tékelheti a fogyasztási értékeket, az utántöltési ciklusokat és 
a szervizintervallumokat. Mivel az adagolókészülék az adato-
kat valós időben szolgáltatja.

Költségbiztos
Az integral 4PURE/MIX abszolút ingadozásmentesen ada-
gol, az adag mindig pontosan megfelelő. Ön úgy vásárol 
patront, hogy tudja, mennyi tisztítószert vásárolt a pénzéért.
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ecosol GREASE 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Cikkszám: 421010204400

· Egy szempillantás alatt feloldja a zsíros 
szennyeződéseket

· Alkalmas minden konyhai felület napi karbantartó 
tisztítására (pl. páraelszívók, munkalapok, csempék
és berendezési tárgyak)

· Használható tisztán és keverékként
· Friss citrusillatú

ecosol GRILL 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Cikkszám: 421010244400

· A ragyogóan fényes grillhez
· Ideális a grill, sütő és egyéb eszközök napi tisztításához
· Feloldja az odaégett szennyeződéseket is
· Jól habzik, függőleges felületeken is megtapad
· Használható tisztán és keverékként
· Parfümmentes

ecosol DISHES 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Cikkszám: 421010214400

· Kézi mosogatószer ápoló kivonatokkal
· Gyorsan és hatékonyan távolítja el a rászáradt ételmaradékot
· Könnyedén eltávolítja a zsír- és fehérjeszennyeződést
· Használható tisztán és keverékként
· Zöldalma illatú

ecosol DES 4MIX 
2 × 1,3  l Cikkszám: 421010224400

· QAV-mentes fertőtlenítőszer
· Különösen ajánlott az élelmiszeriparban
· Egy lépésben fertőtlenít és tisztít
· Baktérium- és gombaölő hatású az EN 1276,

EN 1650 és EN 13697 szerint
· Csak keverékként használható
· Parfümmentes

ecosol GRIP FLOOR 4MIX 
2 × 1,3  l Cikkszám: 421010234400

· Az enzimatikus csodafegyver a padlóhoz
· A speciális enzimek tisztává teszik a padlót – áttörlés nélkül;

ez víz- és időmegtakarítást jelent
· Rendszeres használat mellett növeli a lépésbiztonságot
· Megelőzi a kellemetlen szagokat a padlón és a lefolyóban
· Csak keverékként használható
· Friss citrom illat

Öt nagy koncentrációjú termék
A konyha takarításához és fertőtlenítéséhez.



multiFILL
patrononként

25 kg-mal
kevesebb 
CO₂

A digitális konyhatakarítás
Az Ön adatai – az Ön hozzáadott értékei.

Hagleitner360-App
Tartsa ellenőrzés alatt
a konyhatakarítást

HsM webportál
Minden adat – mindig és 
mindenhol elérhető

Okostelefon/Gateway

Készülék beállításainak elvégzése 
az alkalmazáson keresztül

Valós idejű
készülékadatok

· Fogyasztási statisztikák készítése 
· A töltöttségi szint és a szivattyú állapotának 

rögzítése egy pillantás alatt

Hagleitner360-App HsM webportál

A fenntarthatóság ott kezdődik, ahol elkezd erőforrásokat 
megtakarítani. A Hagleitner 15 éve követi fi lozófi áját: kon-
centrált terméket gyártani a legjobb minőségben, a víz
költséges szállítását minimalizálni, és mindeközben kímélni
a környezetet.

Ezt az ecosol GREASE zsíroldó példájával szemléltetjük:
1,3 literes, magas koncentrátumú multiFILL patronból
akár 433 liter kész tisztítószer-oldatot tud előállítani.

Ha ezt 10 kilós kannákra számítjuk át, akkor 43 műanyag 
kannáról beszélünk – vagy 866 műanyag palackról (500 ml), 
amelyeket elő kell állítani, meg kell tölteni, szállítani, tárolni
és ártalmatlanítani kell. 

47,5 kg
kevesebb 
műanyag,

Akár

akár
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A legmagasabb szintű technológia
Hatékony, kompakt, intuitív.

230 V AC
max. 1 m

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

Patronlezárás
Menügomb
Palackba, nagyméretű tartályba vagy tisztán történő
adagolás (kis mennyiségekhez)
Adagolás erőssége
Adagolási mennyiség
multiFILL patron töltöttség
Válassza ki az adagolási mennyiséget/menünavigáció
Go gomb – tisztán vagy keverékként történő palackozáshoz
Hálózati és Bluetooth kapcsolat
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integral 4PURE/MIX
Cikkszám: 422093887000

START integral 2GO/4PM
Cikkszám: 441010080000

powerPACK ex
Cikkszám: 411120240000

powerPACK in
Cikkszám: 411120310000

powerPACK extension
Cikkszám: 411120650000

powerPACK BOX
Cikkszám: 411120470000

HsM gatewayLAN
Cikkszám: 413140040000

HsM gatewaySIM 
Cikkszám: 413140050000

Megrendelési információk és tartozékok refillBOTTLE
Cikkszám: 445070290000

LABEL ecosol GREASE
Cikkszám: 441040110000 

LABEL ecosol GRILL
Cikkszám: 441040130000

LABEL ecosol DES
Cikkszám: 441040120000

LABEL ecosol DISHES
Cikkszám: 441040140000

  HAGLEITNER HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft. 

9027 Győr
Juharfa út 20
Tel: +36 (96) 512400
Fax: +36 (96) 517831
E-Mail: gyor@hagleitner.hu
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