
integral 4PURE/MIX  
Za higiensko čisto kuhinjo –
trajnostno in varno

Innovative Hygiene.



Food Safety
Ta dozirni sistem spodbuja varnost živil: razkuževalno 
sredstvo in sredstvo za čiščenje sta navedena na sezna-
mu in certifi cirana, tako je možno tudi delo skladno s HA-
CCP. Gre za vaše higienske standarde. 

Trajnostno
Čistilo nastane na kraju samem, dozirna naprava ga prip-
ravi prav tam. Tako se znatno zmanjša obseg skladiščenja 
in transporta, in sicer do 80 odstotkov. Emisije CO₂ se 
ustrezno zmanjšajo, prav tako plastični odpadki.

Digitalno = učinkovito
Tisto, kar se lahko meri, se lahko naredi boljše, zato lahko 
integral 4PURE/MIX pošilja digitalne podatke: kuhinjsko hi-
gieno je tako mogoče načrtovati, dokumentirati – in delo 
tako postane učinkovito kot še nikoli.

Čisto ali mešano 
Izbira je vaša.

Varno za uporabo
Ta kartuša ščiti: izključen je vsak stik s koncentratom v njej; 
krog sistema se odpre šele, ko kartuša varno zaskoči v po-
dajalnik. Tehnologija RFID poleg tega prepozna, katero čistilo 
trenutno potrebuje.

Prilagodljiva
Pripravljena čistilna raztopina? Čisti odmerek? Polnjenje 
steklenic ali veder? Izbira je vaša.

Pregledno
Stanje delovanja si lahko vedno ogledate, kadar koli lahko 
ovrednotite vrednosti porabe, cikle naknadnega polnjenja in 
servisne intervale. Kajti dozirna naprava podatke dostavlja v 
realnem času.

Izračun stroškov
integral 4PURE/MIX odmerja absolutno brez nihanj, odme-
rek je vedno natančen. Kupite kartušo in veste, koliko čistila 
boste prejeli za svoj denar.
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ecosol GREASE 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l št. art. 421010204400

· Topi mastno umazanijo v trenutku
· Primerno za dnevno vzdrževalno čiščenje vseh kuhinjskih 

površin (npr. za kuhinjske nape, delovne površine, 
zaščitne plošče in inventar)

· Uporabno v načinu čistega in mešanega odmerjanja
· Svež vonj po limoni

ecosol GRILL 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l št. art. 421010244400

· Za sijoče čist žar
· Idealno za dnevno čiščenje žara, pečice in več
· Topi celo zažgano umazanijo
· Se dobro peni, oprime se celo navpičnih površin
· Uporabno v načinu čistega in mešanega odmerjanja
· Ne vsebuje dišav

ecosol DISHES 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l št. art. 421010214400

· Sredstvo za ročno pomivanje posode z negovalnimi izvlečki
· Odstranjuje zasušene ostanke hrane hitro in učinkovito
· Brez truda odstranjuje mastno umazanijo in ostanke beljakovin
· Uporabno v načinu čistega in mešanega odmerjanja
· Z vonjem zelenih jabolk

ecosol DES 4MIX 
2 × 1,3  l št. art. 421010224400

· Razkuževalno sredstvo brez amonijevih spojin (QAV)
· Posebej primerno za področje dela z živili
· Razkuži in čisti v enem delovnem postopku
· Deluje baktericidno in fungicidno v skladu z EN 1276,

EN 1650 ter EN 13697
· Uporabno izključno v načinu mešanega odmerjanja
· Ne vsebuje dišav

ecosol GRIP FLOOR 4MIX 
2 × 1,3  l št. art. 421010234400

· Encimsko čudežno orodje za tla
· Posebni encimi očistijo tla – brez naknadnega

brisanja, kar prihrani vodo in čas
· Ob redni uporabi poveča varnost pri hoji
· Preprečuje neprijeten vonj na tleh in v okolici odtoka
· Uporabno izključno v načinu mešanega odmerjanja
· Svež vonj limone

Pet visoko koncentriranih izdelkov
Za čiščenje in razkuževanje kuhinje.



na kartušo 
multiFILL

25 kg
manj 
CO₂

Digitalno čiščenje kuhinje
Vaši podatki – Vaša dodana vrednost.

Aplikacija
Hagleitner360
Nadzor nad
čiščenjem kuhinje

Spletni portal HsM
Vsi podatki – na voljo 
povsod in kadar koli

Pametni telefon/Gateway

Nastavljanje naprav 
z aplikacijo

Podatki o
napravi v

realnem času

· Ustvari statistiko o porabi 
· Pregled stanja polnosti in črpalke

Aplikacija Hagleitner360 Spletni portal HsM

Trajnost se začne tam, kjer začnemo z varčevanjem virov. 
Hagleitner se že 15 let drži ene fi lozofi je: izdelati koncentrirane 
izdelke najvišje kakovosti, drag prevoz vode zmanjšati na
najmanjšo možno stopnjo in tako varovati okolje.

To je nazorno prikazano na primeru razmaščevalca ecosol
GREASE: iz ene kartuše multiFILL vsebine 1,3 litra močnega 
koncentrata nastane do 433 litrov raztopine, pripravljene
za uporabo.

Če to ponovno preračunamo na 10-kilogramske posode,
je govora o 43 plastičnih posodah oz. 866 plastenkah
(500 ml), ki morajo biti proizvedene, transportirane,
skladiščene in odstranjene med odpadke. 

47,5 kg
manj
plastike,
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Najvišja raven tehnologije
Izdatna, kompaktna, intuitivna.

230 V AC
najv. 1 m

¾ cola
najv. 5 bar
najm. 5 °C
najv. 40 °C
najv. 3 m

Zaklep kartuše
Tipka menija
Odmerjanje v steklenice, velike posode ali čisto odmerjanje
(za majhne količine)
Moč doziranja
Dozirna količina
Prikaz stanja polnosti kartuše multiFILL
Izbira dozirne količine/Krmarjenje po meniju
Tipka Go – za izbirno polnjenje v načinu čistega ali mešanega odmerjanja
Omrežna in Bluetooth povezava
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integral 4PURE/MIX
št. art. 422093887000

START integral 2GO/4PM
št. art. 441010080000

powerPACK ex
št. art. 411120240000

powerPACK in
št. art. 411120310000

powerPACK extension
št. art. 411120650000

powerPACK BOX
št. art. 411120470000

HsM gatewayLAN
št. art. 413140040000

HsM gatewaySIM 
št. art. 413140050000

Informacije o naročilu in pripomočki refillBOTTLE
št. art. 445070290000

LABEL ecosol GREASE
št. art. 441040110000 

LABEL ecosol GRILL
št. art. 441040130000

LABEL ecosol DES
št. art. 441040120000

LABEL ecosol DISHES
št. art. 441040140000
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HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.

1218 Komenda
Potok pri Komendi 13
Tel: +386 1 8343468
Fax: +386 1 8343469
E-Mail: komenda@hagleitner.si


