
Innovative Hygiene.

www.hagleitner.com

Rýchla čistiaca dezinfekcia sa potvrdzuje ako nepostrádateľná, a to 
v kuchyni. Povrchy a predmety sú ideálnym miestom pre baktérie, 
odkiaľ sa môžu neúmyselne dostať aj do jedla.

Bežný deň v kuchyni je veľmi uponáhľaný. Dezinfekcia povrchov by 
mala byť práve preto jednoduchšia, praktickejšia, bezpečnejšia a 
rýchlejšia.

· Utierky pripravené na použitie
· Na čistenie a dezinfekciu stačí jedno pretretie
· Žiadne chyby v použití
· Bez postrekovania: žiadne aerosóly 

ani ohrozenie zdravia
· Žiadne škodlivé zvyšky na povrchoch
· Bez oplachovania vodou – len jeden krok
· Doba pôsobenia len jedna minúta
· Utrite, nechajte preschnúť a hotovo
· Certifikovaný úspech v dezinfekcii

Ešte nastriekajtealebo už dezinfikujete?

Všetky dobré veci prichádzajú vo štvorici

hup DES FORTE M

Ihneď pripravené na použitie: stredne veľké utierky na stredne veľké 
povrchy a predmety (≈ 1 m2 na utierku)

· Uzatvárateľné balenie
· Jednoduché a bezpečné vyberanie
· Pohodlné, flexibilné, použiteľné kdekoľvek

hup DES FORTE XL roll

Ihneď pripravené na použitie: veľké utierky na veľké povrchy 
(≈ 2,5 m2 na utierku)

· Bezpečné použitie s hup BOX, vzduchotesným 
dávkovačom utierok

· Montáž na stenu je možná (hup držalo za steno)
· Možnosť uchovávania na mieste

hygienicDES FORTE 
+ ekoznačka EÚ alebo FSC® papier

Ekologické

· Dezinfekčné prostriedky certifikované pre ekologické prevádzky
· Jednoducho sa naleje priamo na povrch
· Distribuujte s ekoznačkou EÚ alebo FSC® papierom Hagleitner

hup DRY XL roll
+ hygienicDES FORTE

Flexibilné

· Dezinfekčný prostriedok naneste na povrch a rozotrite ho 
vliesovou utierkou

· Alebo navlhčite vliesovú utierku dezinfekčným prostriedkom
· Vždy s ideálnym dávkovaním účinného prostriedku

hup – Dezinfekčné utierky so systémomKvalita – made in Austria

Dezinfekčný roztok sa vyrába v Rakúsku a v Rakúsku sa napúšťajú aj 
obrúsky.

· Výskum, vývoj a výroba Hagleitner Hygiene prebieha v Zell am See
· Dezinfekčný roztok sa vyrába v spoločnosti Hagleitner, rovnako sa tu 

balia a napúšťajú obrúsky – žiadne prepravné cesty navyše a žiadne 
ďalšie emisie CO2

· Zaručená bezpečnosť dodania
· Dezinfekčné utierky so systémom: jedna účinná látka, štyri možnosti
· Vyvíjané v spolupráci so skúsenými šéfkuchármi

Hygiena pre kuchyne: jednoduchá, praktická, bezpečná, rýchlaVšetko z jednej ruky
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Diaľničná cesta 27
903 01 Senec
Slovensko

Tel.  +421 2 4444 1076
Fax  +421 2 4552 9703

bratislava@hagleitner.sk



Nanáša sa priamo na povrchVliesová utierka navlhčená dezinfekčným 
prostriedkom

Buď... alebohup DRY XL roll

+ hygienicDES FORTE 

hup DES FORTE M hup DES FORTE XL roll

hygienicDES FORTE

+ ekoznačka EÚ alebo FSC® papier

hup – Dezinfekčné utierky so systémom

Príslušenstvo pre hup XL roll

hup DRY XL roll 

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

hup BOX yellow 
1 ks, vrátane krížového krytu Art.-č. 4431203000

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

hygienicDES FORTE 
6 × 0,9 kg Art.-č. 4460100808

hup držalo za steno 
1 ks Art.-č. 4431203100

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

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

Tabuľka účinných látok

* Certifikovaný impregnačný roztok hygienicDES FORTE

rola mini H2 12R 
12 roliek/balenie Art.-č. 4120203300

rola midi H2 6R 
6 roliek/balenie Art.-č. 4120201500

rola midi W2 6R 
6 roliek/balenie Art.-č. 4120204500

Papierové náplne pre dávkovač MINI

Papierové náplne pre XIBU Towel

Odporúčame naše udržateľné a 
certifi kované papiere:

Papierové náplne pre dávkovač MIDI

multiROLL XB2 
5 roliek/kartón Art.-č. 4110901000

rola midi N1 
6 roliek/balenie Art.-č. 4120204400

Účinné spektrum Skúšobná norma Doba pôsobenia

baktericídne/levurocídne VAH/ÖGHMP 5 min*

baktericídne/levurocídne 4-poľný test 1 min

baktericídne EN 13727 1 min

levurocídne EN 13624 1 min

tuberkulocídny EN 14348 30 s

obmedzene virucídny EN 14476 1 min

virucidné obmedzenie PLUS EN 14476 3 min

norovírus (MNV) EN 14476 1 min

rota vírus EN 14476 30 s

Ekologické – a pre kľukaté povrchy

· Dezinfekčné prostriedky certifikované pre ekologické prevádzky
· Jednoducho sa naleje priamo na povrch
· Distribuujte s ekoznačkou EÚ alebo FSC® papierom Hagleitner

Dosah sa stretáva s udržateľnosťou

· Rýchla dezinfekcia na povrchy odolné voči alkoholu, 
pripravená ihneď na použitie

· Alkoholický základ, napriek tomu šetrná k materiálu
· Bezpečné pre potraviny, bez zvyškov, bez stierania
· Bez aldehydov a parfumácie
· Testované podľa najnovších noriem EN
· Naneste na povrch a rozotrite papierom
· Nechajte pôsobiť jednu minútu
· Čistia a dezinfikujú v jednom kroku
· Obrúskový, priemyselný a čistiaci papier s ekoznačkou EÚ alebo 

FSC® pečaťou

Ihneď pripravené na použitie: stredne veľké 
utierky na stredne veľké povrchy a predmety
(≈ 1 m2 na utierku)

· Uzatvárateľné balenie
· Jednoduché a bezpečné vyberanie
· Pohodlné, flexibilné, použiteľné kdekoľvek

Jednoduché, praktické, rýchle

· Vlhčené vliesové utierky na báze alkoholu, napriek tomu šetrné 
k materiálu

· Odolné voči roztrhnutiu a bez zanechávania chĺpkov
· Jednoduché použitie
· Pripravené na použitie šetria čas
· Pôsobia už po jednej minúte
· Bezpečné pre potraviny, bez zvyškov, bez stierania
· Bez aldehydov a parfumácie
· Čistia a dezinfikujú v jednom kroku
· Testované podľa najnovších noriem EN

Ihneď pripravené na použitie: veľké utierky na 
veľké povrchy (≈ 2,5 m2 na utierku)

· Bezpečné použitie s hup BOX, 
vzduchotesným dávkovačom utierok

· Montáž na stenu je možná (hup držalo za steno)
· Možnosť uchovávania na mieste

Produktívne, efektívne, bezpečné

· Všetkyvýhody hup DES FORTE XL roll (pozri hup DES FORTE M)
· Extra hrubé, ľahko kĺzavé
· Jednorazové obrúsky a ďalšie čistenie je zbytočné
· Veľa tekutiny v obrúsku na použitie na veľké povrchy
· Nie je možné znečistenie hup BOX Hagleitner
· Vyberateľné jednou rukou
· Vzduchotesne uzatvárateľné, bez vysušenia
· Posuvný kryt sa neodtrhne
· hup BOX tepelne pripravte alebo ho vložte do umývačky riadu
· hup BOX šetrí miesto a zmestí sa kamkoľvek
· Vrátane etikiet pre hup BOX
· Vďaka nástennému držiaku nedochádza k šíreniu baktérií a zárodkov
· Uzamykateľné a odolné proti krádeži

Flexibilné – na veľké plochy

· Dezinfekčný prostriedok naneste na povrch a rozotrite ho 
vliesovou utierkou

· Alebo navlhčite vliesovú utierku dezinfekčným prostriedkom
· Vždy s ideálnym dávkovaním účinného prostriedku

Flexibilita sa stretáva s výkonom na plochu

· Suché vliesové utierky hup DRY XL roll
· Možnosť nalievania priamo vo fóliovom vrecku
· Žiadne znečistenie okolitými baktériami a zárodkami
· Veľké, odolné voči roztrhnutiu a bez zanechávania chĺpkov
· Extra hrubé, ľahko kĺzavé
· Bezpečné pre potraviny
· Všetky výhody hup BOXU (pozri hup DES FORTE XL roll)
· Vrátane etikiet pre hup BOX




