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Čisticí a rychlá dezinfekce je v kuchyni nepostradatelná. Povrchy a 
předměty jsou místy, kde se to hemží choroboplodnými zárodky, jež se 
odtamtud nechtěně mohou dostat na potraviny.

Každodenní činnost v kuchyni bývá hektická. Povrchová dezinfekce by 
tedy měla být tím jednodušší, praktičtější, bezpečnější a rychlejší.

· Utěrky připravené k použití
· Jedno setření pro čištění a dezinfekci
· Žádné chyby při používání
· Žádné stříkání: žádné aerosoly, žádné 

zdravotní riziko
· Žádné škodlivé zbytky na površích
· Žádné oplachování vodou – jeden pracovní krok
· Jen jedna minuta působení
· Otřete, necháte uschnout a hotovo
· Certifikovaný úspěch při dezinfekci

Ještě stříkátenebo už dezinfikujete?

Dobré věci přicházejí ve čtveřicích

hup DES FORTE M

Ihned připravené k použití: středně velké utěrky pro středně velké plochy a předměty 
(≈ 1 m2 na jednu utěrku)

· Balení lze znovu uzavřít
· Snadné a bezpečné odebírání
· Praktické, flexibilní, lze použít všude

hup DES FORTE XL roll

Ihned připravené k použití: velké utěrky pro velké plochy (≈ 2,5 m2 na jednu utěrku)

· Lze je bezpečně používat se vzduchotěsným
dávkovacím systémem na utěrky hup BOX

· Možná montáž na zeď (hup držák na zeď)
· Lze uchovávat na místě

hygienicDES FORTE 
+ EU Ecolabel, resp. certifikát FSC®

Ekologické

· Dezinfekční prostředek s certifikací pro bio provozy
· Jednoduše nalijte přímo na povrch
· Distribuce se štítkem EU Ecolabel, resp. certifikátem FSC® od společnosti 

Hagleitner

hup DRY XL roll
+ hygienicDES FORTE

Flexibilní

· Dezinfekční prostředek můžete buď nanést na povrch a rozetřít utěrkou
· nebo napustit roli s utěrkami dezinfekčním prostředkem
· Vždy ideální dávkování účinných látek

hup – dezinfekční utěrky se systémemKvalita – made in Austria

Dezinfekční roztok se vyrábí v Rakousku, 
v Rakousku se také napouštějí utěrky.

· Výzkum, vývoj a výroba společnosti Hagleitner Hygiene se nachází v 
Zell am See

· Dezinfekční řešení pochází od společnosti Hagleitner, společnost 
Hagleitner také na místě konfekcionuje a napouští utěrky – bez 
dalších přepravních cest, bez dalších emisí CO2

· Garantovaná jistota dodání
· Dezinfekční utěrky se systémem: jedna účinná látka, čtyři možnosti
· Vyvinuto společně se zkušenými šéfkuchaři

Hygiena kuchyně: jednoduchá, praktická, bezpečná, rychláVše od jednoho výrobce
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HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.

Komerční 465
251 01 Nupaky
Česká republika

Tel. +420 272 680614
Fax +420 272 680617

praha@hagleitner.cz



Používejte přímo na povrchRole utěrek napuštěných dezinfekčním prostředkem

Buď ... nebohup DRY XL roll

+ hygienicDES FORTE 

hup DES FORTE M hup DES FORTE XL roll

hygienicDES FORTE

+ EU Ecolabel, resp. certifikát FSC®

hup – dezinfekční utěrky se systémem

Příslušenství pro hup XL roll

hup DRY XL roll 

3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm č. výr. 4450301300

hup BOX yellow 
1 ks, vč. víka s křížovým otvorem č. výr. 4431203000

hup DES FORTE M 
6 × 100 Wipes, 20 × 20 cm č. výr. 4450304042

hygienicDES FORTE 
6 × 0,9 kg č. výr. 4460100808

hup držák na zeď 
1 ks č. výr. 4431203100

hup DES FORTE XL roll 
3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm č. výr. 4450301400

hup DES FORTE M, hup DES FORTE XL roll a hygienicDES FORTE

Tabulka účinných látek

* napouštěcí roztok hygienicDES FORTE s certifikátem

role mini H2 12R 
12 rolí/balení č. výr. 4120203300

role midi H2 6R 
6 rolí/balení č. výr. 4120201500

role midi W2 6R 
6 rolí/balení č. výr. 4120204500

Papír na doplňování do MINI dávkovač

Papír na doplňování do XIBU Towel

Doporučujeme naše udržitelné a 
certifi kované papíry:

Papír na doplňování do MIDI dávkovač

multiROLL XB2 
5 rolí/karton č. výr. 4110901000

role midi N1 
6 rolí/balení č. výr. 4120204400

Spektrum účinnosti Zkušební norma Čas účinku

baktericidní / levurocidní VAH / ÖGHMP 5 min*

baktericidní / levurocidní zkouška na 4 polích 1 min

baktericidní EN 13727 1 min

levurocidní EN 13624 1 min

tuberkulocidní EN 14348 30 s

omezeně virucidní EN 14476 1 min

omezeně virucidní PLUS EN 14476 3 min

norovirus (MNV) EN 14476 1 min

rotavirus EN 14476 30 s

Ekologické – a pro nerovné a nepravidelné 
povrchy

· Dezinfekční prostředek s certifikací pro bio provozy
· Jednoduše nalijte přímo na povrch
· Distribuce se štítkem EU Ecolabel, resp. certifikátem FSC® od spo-

lečnosti Hagleitner

Účinnost kombinovaná s udržitelností

· Rychlá dezinfekce připravená k použití pro 
povrchy odolné vůči alkoholu

· Na bázi alkoholu, přesto šetrné k materiálu
· Vhodné pro použití v potravinářství, žádné zbytky, žádné otírání
· Bez obsahu aldehydů, neparfémováno
· Certifikováno podle nejnovějších norem EN
· Naneste na povrch a rozetřete pomocí papíru
· Nechte jednu minutu působit
· Čištění a dezinfekce během jednoho kroku
· Papírové ručníky, průmyslový a čisticí papír s EU Ecolabel, 

resp. certifikátem FSC®

Ihned připravené k použití: středně velké 
utěrky pro středně velké plochy a předměty (≈ 
1 m2 na jednu utěrku)

· Balení lze znovu uzavřít
· Snadné a bezpečné odebírání
· Praktické, flexibilní, lze použít všude

Jednoduché, praktické, rychlé

· Vlhké utěrky, na bázi alkoholu, avšak šetrné k materiálu
· Odolné proti roztržení, nepouštějí vlákna
· Při používání se dobře drží v ruce
· Připravené k použití, šetří čas
· Působí během jedné jediné minuty
· Vhodné pro použití v potravinářství, žádné zbytky, žádné otírání
· Bez obsahu aldehydů, neparfémováno
· Čištění a dezinfekce během jednoho kroku
· Certifikováno podle nejnovějších norem EN

Ihned připravené k použití: velké utěrky pro 
velké plochy (≈ 2,5 m2 na jednu utěrku)

· Lze je bezpečně používat se vzduchotěsným
dávkovacím systémem na utěrky hup BOX

· Možná montáž na zeď (hup držák na zeď)
· Lze uchovávat na místě

Vydatné, efektivní, bezpečné

· Všechny výhody hup DES FORTE XL roll (viz hup DES FORTE M)
· Extra silné, lehce kloužou
· Díky jednorázovým utěrkám je ošetřování nadbytečné
· Hodně tekutiny v utěrce, hodně plochy při používání
· Nekontaminované použití z hup BOX od společnosti Hagleitner
· Lze odebírat jednou rukou
· Vzduchotěsné uzavření, nevysychají
· Posuvné víko se neodtrhne
· hup BOX ošetřujte tepelně nebo myjte v myčce na nádobí
· hup BOX šetří místo a vejde se do každého rohu
· vč. štítků pro hup BOX
· Díky držáku na zeď nehrozí zavlečení choroboplodných zárodků
· Uzamykatelné a zajištěné proti krádeži

Flexibilní – na velké plochy

· Dezinfekční prostředek můžete buď nanést na povrch a rozetřít 
utěrkou

· nebo napustit roli s utěrkami dezinfekčním prostředkem
· Vždy ideální dávkování účinných látek

Kombinace flexibility a plošného výkonu

· Suché utěrky hup DRY XL roll
· Lze přelít roztokem přímo ve fóliovém sáčku
· Žádná kontaminace choroboplodnými zárodky z okolí
· Velké, odolné proti roztržení, nepouští vlákna
· Extra silné, lehce kloužou
· Vhodné pro použití v potravinářství
· Všechny výhody hup BOX (viz hup DES FORTE XL roll)
· vč. štítků pro hup BOX




