
integral 4PURE/MIX  
Pre hygienicky čistú kuchyňu –
trvalo udržateľne a bezpečne

Innovative Hygiene.



Food Safety
Tento dávkovací systém podporuje bezpečnosť potravín: 
čistiace a dezinfekčné prostriedky sa nachádzajú v zozna-
moch a sú certifi kované, vďaka čomu sa dá pracovať v sú-
lade s HACCP. Ide o vaše štandardy hygieny. 

Trvalý účinok
Čistiaci prostriedok vzniká priamo na mieste a dávkovacie 
zariadenie ho priamo tam poskytne. Značne sa tým zníži 
objem skladovania a prepravy, a to až o 80 percent. Zod-
povedajúco tomu sa znížia emisie  CO₂, ako aj plastový 
odpad.

Digitálne = efektívne
Lepšie sa dá urobiť to, čo sa dá zmerať; preto dokáže in-
tegral 4PURE/MIX vysielať digitálne dáta: vďaka tomu sa 
hygiena pre kuchyne stane plánovateľná a preukázateľná 
– a práca začne byť efektívna ako nikdy predtým.

V nezriedenom alebo 
zmiešanom stave 
Máte na výber.

Spoľahlivosť použitia
Táto náplň chráni: vylúčený zostane akýkoľvek kontakt s kon-
centrátom v nej; cyklus systému sa otvorí až vtedy, keď náplň 
bezpečne zacvakne v dávkovači. Technológia RFID navyše 
rozpozná, ktorý čistiaci prostriedok je práve potrebný.

Flexibilné
Hotový čistiaci roztok? Čistá úloha? Naplniť fľaše
alebo vedrá? Máte na výber.

Priesvitná
Neustále máte prehľad o prevádzkovom stave, môžete vy-
hodnocovať hodnoty spotreby, cykly dopĺňania a  servisné 
intervaly. Pretože dávkovač poskytuje dáta v reálnom čase.

Istota nákladov
integral 4PURE/MIX dávkuje absolútne bez výkyvov, dávka 
je vždy absolútne presná. Kúpite si jednu náplň a viete, koľko 
čistiaceho prostriedku dostanete za svoje peniaze.
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ecosol GREASE 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Art.-č. 421010204400

· Uvoľní znečistenia mastnotou obratom ruky
· Vhodné pre každodenné priebežné čistenie všetkých 

povrchov v kuchyni (napr. pre odsávače pár, pracovné 
plochy, obklady a inventár)

· Použiteľné v nezriedenom alebo zmiešanom režime
· Čerstvá citrusová vôňa

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

· Pre žiarivo sa lesknúci gril
· Ideálny pre každodenné čistenie grilu, pece, rúry a iného
· Uvoľní aj pripálené znečistenia
· Dobre pení, drží aj na zvislých povrchoch
· Použiteľné v nezriedenom alebo zmiešanom režime
· Bez obsahu parfumu

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

· Ručný umývací prostriedok s ošetrovacími extraktmi
· Odstraňuje zaschnuté zvyšky jedál rýchlo a efektívne
· Odstraňuje bez problémov znečistenia po mastnote 

a bielkovinách
· Použiteľné v nezriedenom alebo zmiešanom režime
· S vôňou zeleného jablka

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

· Dezinfekčný produkt bez kvaranténnych amoniakových zlúčenín
· Vhodné predovšetkým pre oblasť potravín
· Dezinfikuje a čistí v jednom pracovnom kroku
· Pôsobí bakterizídne a fungicídne podľa normy EN 1276,

EN 1650, ako aj normy EN 13697
· Výlučne použiteľné so zmiešavacím režimom
· Bez obsahu parfumu

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

· Enzymatická zázračná zbraň na podlahu
· Špeciálne enzýmy urobia podlahu čistú –

bez dodatočného utierania; šetrí to vodu a čas
· Pri pravidelnom používaní to zvyšuje nášľapnú bezpečnosť
· Predchádza nepríjemným zápachom na podlahe a v odtoku
· Výlučne použiteľné so zmiešavacím režimom
· Čerstvá vôňa citróna

Päť vysoko koncentrovaných produktov
Na čistenie a dezinfekciu kuchyne.



na náplň
multiFILL

25 kg
menej
CO₂

Digitálne čistenie kuchyne
Vaše dáta – vaša pridaná hodnota.

Aplikácia Hagleitner360
Kontrola o vašom
čistení kuchyne

Webový portál HsM
Všetky údaje – dostupné 
vždy a všade

Smartfón/Gateway

Nastavenia zariadení 
cez aplikáciu

Údaje o zariadení 
v reálnom čase

· Vytváranie štatistík o spotrebe 
· Rýchle zadanie stavu náplne a čerpadla

Aplikácia Hagleitner360 Webový portál HsM

Trvalá udržateľnosť začína tam, kde sa začnú šetriť zdroje. 
Spoločnosť Hagleitner sa už 15 rokov drží svojej fi lozofi e: 
koncentrované produkty v najvyššej kvalite, zníženie
neekologickej prepravy vody na čo najnižšiu mieru a vďaka 
tomu ochrana životného prostredia.

Názorné to bude na príklade produktu ecosol GREASE,
rozpúšťadla mastnôt a tukov: z jednej náplne multiFILL 
s 1,3 litrami vysoko kocentrovaného prostriedku získate
až 433 litrov hotového čistiaceho roztoku.

Ak sa to prepočíta na 10-kilové kanistre, hovoríme o
43 kanistroch z umelej hmoty – respektíve o 866 fľašiach
z umelej hmoty (500 ml), ktoré sa musia vyrobiť, naplniť,
prepraviť, uskladniť a zlikvidovať. 

47,5 kg
menej
plastu,
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Najmodernejšia technika
Užitočná, kompaktná, intuitívna.

230 V AC
max. 1 m

¾ palca
max. 5 barov
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

Zablokovanie náplne
Tlačidlo menu
Odovzdanie vo fľaškách, veľkých nádobách alebo
v nezriedenom stave (pre malé množstvá)
Intenzita dávkovania
Množstvo dávky
Stav náplne multiFILL
Výber množstva dávky/navigácia v menu
Go-Taste – aby sa voliteľne plnilo v nezriedenom alebo zmiešanom stave
Pripojenie na sieť a bluetooth
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integral 4PURE/MIX
Art.-č. 422093887000

START integral 2GO/4PM
Art.-č. 441010080000

powerPACK ex
Art.-č. 411120240000

powerPACK in
Art.-č. 411120310000

powerPACK extension
Art.-č. 411120650000

powerPACK BOX
Art.-č. 411120470000

HsM gatewayLAN
Art.-č. 413140040000

HsM gatewaySIM 
Art.-č. 413140050000

Informácia o objednávaní a príslušenstve refillBOTTLE
Art.-č. 445070290000

LABEL ecosol GREASE
Art.-č. 441040110000 

LABEL ecosol GRILL
Art.-č. 441040130000

LABEL ecosol DES
Art.-č. 441040120000

LABEL ecosol DISHES
Art.-č. 441040140000

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 

903 01 Senec
Diaľničná cesta 27
Telefón: +421 (0)2 4444 1076
Fax: +421 (0)2 4552 9703
E-Mail: bratislava@hagleitner.sk
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