•
•
•
•

DEZINFEKCE

před zahájením práce
po použití toalety
po čištění
před čistými činnostmi

OCHRANA POKOŽKY

septDES GEL
5 × 1000 ml
·
·
·
·
·
·

Dezinfekční gel na ruce
s alkoholem, připraveno k použití
baktericidní, levurocidní, mykobaktericidní, virucidní
pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou
vhodné pro citlivé osoby a těhotné ženy
u norovirů účinný během 15 vteřin

před zahájením práce
před a po pracích v mokrém prostředí
před použitím ochranných rukavic
před kontaktem se špínou, tuky, oleji
před činnostmi škodlivými pro pokožku

•
•
•
•
•

před zahájením práce
při znečištění
po použití toalety
před přestávkami
po skončení práce

handPROTECT PURE

SYSTÉM NOVÉ GENERACE

č. výr. 4110708639

•
•
•
•
•

6 × 750 ml

č. výr. 4110710005

·
·
·
·

Systém umývárny senseMANAGEMENT společnosti Hagleitner používá

Chytré nastavení prostřednictvím aplikace
XIBU

inteligenci dávkovače XIBU pro zcela novou formu řízení hygieny. Data o

Nastavení dávkovačů lze v aplikaci XIBU provádět individuálně – podle

používání každého dávkovače jsou bez ohledu na umístění k dispozici v

toho, kde a k čemu své dávkovače používáte.

Nonstop živá data

Ochranné tělové mléko
bez silikonu, mýdla, barviv, parfémů a parabenů
rychle se vstřebává, vynikající pečující vlastnosti
zanechává na kůži účinnou ochranný film, který je
mimořádně vodě odolný, má dlouhodobý účinek a
chrání i v rukavicích
· pH neutrální, dermatologicky testováno
· zabraňuje podráždění a popraskání pokožky rukou

reálném čase a lze v případě zájmu úklidového nebo servisního personálu
získat i zpětně.

PÉČE O POKOŽKU

• po skončení práce

Full Service
Balíček Full Service zahrnuje:

handCREAM PURE
6 × 450 ml

č. výr. 4110710101

· Krém na ruce
· hydratační – pro čistou, sametově hebkou pokožku
· rychle se vstřebává a je bez zbytků, přirozená rovnováha
pleti tak zůstává zachována
· bez silikonu, parabenů, mýdel a barviv, neparfémováno
· zajišťuje zpětné promazání, zklidňuje pokožku, vhodné
pro alergiky
· dermatologicky testováno

ČIŠTĚNÍ POKOŽKY

Energetická koncepce
Ať už jde o baterii, síťový zdroj nebo energyBOX – máte na výběr, jakým

creamSOAP PURE

způsobem chcete své dávkovače ovládat.

· poradenství, inspekce a posouzení potřeb, dodávku a montáž,
školení, servis dílů podléhajících opotřebení a víka dávkovače, jakož i
každoroční kontrolu technického stavu
· Dávkovače XIBU hybrid zahrnují také Proactive Program

5 × 1050 ml
·
·
·
·
·
·
·

Díky němu společnost Hagleitner ví, kdy je třeba provést údržbu dávkovače, a proaktivně provádí jeho čištění, údržbu a opravy. Váš užitek:
· vždy funkční dávkovače
· díky tomu o 30 % větší spokojenost zákazníků a o 25 % nižší
náklady na personál
· Informační servis

OOP
Naše pokožka má přirozenou ochrannou bariéru, která ztěžuje průnik hub,

creamSOAP PREMIUM
č. výr. 4110701339

Mýdlo na ruce
bez silikonu, mýdla, barviv, parfémů a parabenů
husté a vysoce kvalitní, pro lehké až střední nebo
proměnlivé nečistoty
vytváří jemnou pěnu a postará se o čisté a ošetřené ruce
zvlhčující a kompatibilní se standardy IFRA
pH neutrální, dermatologicky testováno

choroboplodných zárodků a patogenů do těla. Kontakt s tekutinami nebo

6 × 450 ml

č. výr. 4110709701

· Mýdlo na ruce
· husté a vysoce kvalitní, pro lehké až střední nebo proměnlivé nečistoty
· vytváří jemnou pěnu a postará se o čisté a ošetřené ruce
· bez silikonu a parabenů
· zvlhčující a kompatibilní se standardy IFRA
· pH neutrální, dermatologicky testováno
· decentní květinová vůně

dlouhodobé nošení vzduchotěsných a nepromokavých rukavic zjemňuje
pokožku a výrazně oslabuje její přirozenou ochrannou vrstvu. Tím se zvyšuje riziko kožních onemocnění a ekzémů. Používání ochrany pokožky a hygi-

NÁŠ SERVIS –
VÁŠ OSOBNÍ PLÁN NA OCHRANU POKOŽKY
Váš poradce v oblasti hygieny sestaví společně s vámi plán ochrany
pokožky pro váš podnik. Tento plán stanoví, jaké výrobky budou
používány a jakým způsobem se budou používat. Náplně používané
v XIBU XL FLUID odpovídají pravidlům platným pro osobní ochranné
prostředky (OOP).

Náplně

eny rukou je prevencí proti onemocněním kůže způsobeným vykonávanou

I v této oblasti vám společnost Hagleitner nabízí širokou škálu řešení. Mno-

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ukládá zaměstnavateli povinnost za-

ho ocenění a certifikátů svědčí o vysoké kvalitě výrobků, včetně ekoznačky

jistit na pracovišti vhodná ochranná opatření. Společnost Hagleitner nabízí

EU, rakouského symbolu ochrany životního prostřední a dermatologických

poradenství a spolupráci na vytvoření individuálního plánu ochrany pokožky

posudků. Dezinfekční prostředky Hagleitner jsou odborně posouzeny v pl-

pro vaši společnost. Náplně používané v XL FLUID odpovídají pravidlům

ném rozsahu a odpovídají bez omezení evropskému nařízení o biocidních

platným pro osobní ochranné prostředky (OOP).

pracovní činností. Tyto produkty tak pomáhají také snížit náklady. Zákon o

ČIŠTĚNÍ POKOŽKY
abrasivUNIVERSAL

prostředcích.

5 × 1050 g

Vítejte ve světě digitální umývárny!

Hautschutzplan
WAS

WANN

WOMIT

• Vor Arbeitsbeginn

• Nur auf trockenen, sauberen Händen
anwenden

• Vor Feuchtarbeiten
• Vor Verwendung von Schutzhandschuhen
• Vor Kontakt mit Schmutz, Fetten, Ölen

Hautschutz

• Vor hautschädigenden Tätigkeiten

handPROTECT
PURE

• Nach langen Arbeitsintervallen

• Bei Kontakt mit Gefahrstoffen
• Bei Reinigungsarbeiten

Schutzhandschuhe

• Bei Pflegetätigkeiten

BRILLANT
nitrilCOMFORT

• Nach der Toilette

Leichte
Verschmutzung

• Vor Pausen

• Vor Pausen
• Nach Arbeitsende

• Nur auf trockenen, sauberen Händen
anwenden
• Vorher handPROTECT PURE auftragen
• Bei Tätigkeitswechsel erneuern

• Hände anfeuchten

foamSOAP PURE

• Reiniger dosiert auftragen
• Mit wenig Wasser aufschäumen und
verreiben
• Mit Wasser gründlich abwaschen

• Nach Arbeitsende

• Bei Verschmutzungen mit Schmierstoffen,
Brems-, Grafitstaub, Ruß

Mittlere bis starke
Verschmutzung

• Auf Handrücken auftragen
• Sorgfältig eincremen
• Einige Minuten einwirken lassen

• Bei Undichtheit sofort wechseln

• Vor Arbeitsbeginn
• Bei Verschmutzungen

WIE

• Grobschmutz mit Papier entfernen

abrasivUNIVERSAL

• Reiniger dosiert auftragen und verteilen
• Mit wenig Wasser aufschäumen und
verreiben
• Mit Wasser gründlich abwaschen

ANWENDUNG

Komerční 465
251 01 Nupaky
Česká republika
Tel. +420 272 680614
Fax +420 272 680617
praha@hagleitner.cz

č. výr. 4110708939

abrasivCOLOR

HAGLEITNER HYGIENE
ČESKO s.r.o.

5 × 1050 g
č. výr. 20703281000

Innovative Hygiene.

abrasivPOWER

· Abrazivní mýdlo
· středně hrubý čistič s přírodními abrazivy pro čištění rukou
· účinné proti oleji, mazacímu tuku, brzdovému a grafitovému prachu
· bez silikonu, parabenů a mýdla
· pH neutrální, dermatologicky testováno
· bez mikroplastů
· decentní ovocná vůně

Používání ochrany pokožky a hygieny rukou je prevencí proti onemocněním kůže způsobeným vykonávanou pracovní činností. Tyto
produkty tak pomáhají také snížit náklady.

XIBU XL FLUID
inteligentní systém dávkovačů
pro vaši umývárnu v průmyslu

• p
 ři nečistotách způsobených olejem,
mazacím tukem, brzdovým nebo
grafitovým prachem, sazemi
• před přestávkami
• po skončení práce

č. výr. 4110703239

· Abrazivní mýdlo
· speciální čistič s přírodními abrazivy pro čištění rukou
· obsahuje speciální rozpouštědla šetrná k pokožce k
odstranění nečistot způsobených barvami, disperzemi,
laky, lepidly a tiskařskou černí
· bez silikonu, parabenů a mýdla
· pH neutrální, dermatologicky testováno
· kompatibilní se standardy IFRA, vhodné pro alergiky
· bez mikroplastů
· voní po zeleném jablku

5 × 1050 g

č. výr. 4110703439

· Abrazivní mýdlo
· hrubý čistič s přírodními abrazivy pro čištění rukou
· účinný proti dieselovému a strojovému oleji, mazacímu
tuku, brzdovému a grafitovému prachu
· bez silikonu, parabenů, mýdel a barviv
· pH neutrální, dermatologicky testováno
· bez mikroplastů
· svěží limetková vůně

PRŮMYSLOVÝ DÁVKOVAČ PRO
OCHRANU POKOŽKY A HYGIENU RUKOU

Jednoduché.
Chytře.
Vždy.
NIKDY PRÁZDNÝ A VŽDY K DISPOZICI

pro osobní ochranné prostředky (OOP)

XIBU XL FLUID hybrid
V × Š × H: 292 × 154 × 129 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
white
č. výr. 4110302350

black
č. výr. 4110302367

Díky inovativním rezervním systémům a sledování dávkovače v reálném
čase je výdej zaručen za všech okolností.*

•
•
•
•
•

bezdotykový výdej
Velká rezervní nádrž
Velmi dlouhý dosah
Náplně bez mikroplastů
Snadné a bezpečné plnění díky inovativnímu vedení pro vacuumBAG
Robustní a odolná konstrukce
Všestranné použití
Okýnko pro štítek zajišťuje jasné a jednoduché označení produktu –
pro uživatele a servisní personál
Ochrana proti stříkající vodě (IP 54)*
Odesílá provozní data
Nastavitelné množství dávky prostřednictvím aplikace XIBU
Volitelný zdroj energie prostřednictvím energyBOX M, dobíjecích baterií
nebo síťového adaptéru
Elektronický indikátor stavu náplně – blikající kontrolka LED
Nejvyšší hygienický standard v průmyslovém sektoru
Elegantní design
Volitelně v černé nebo bílé barvě
Uzamykatelné

Máte
na
výběr.

hybrid

analog

Bezdotykově dávkuje dezinfekci,
ochranu pokožky, čištění rukou, péči
o ruce i data.

Výdej krémů a mýdel na ochranu
pokožky a hygienu rukou probíhá
mechanicky.

•
•
•
•
•

bezdotykový výdej
Digitální stav doplňování
Nastavení výdeje
v aplikaci XIBU
Digitální zobrazení spotřeby
Nejvyšší technologický standard

•
•

Mechanický výdej
Manuální nastavení množství

*pouze v kombinaci s rechargePOWER hybrid

Vaše umývárna – váš design

XIBU XL FLUID analog

* pouze s XIBU XL hybrid

V × Š × H: 329 × 154 × 137 mm

SNADNÁ OBSLUHA

•
•
•
•
•
•
•
•

Promyšlený koncept ovládání umožňuje jednoduchou a bezchybnou
obsluhu dávkovače, ať už při doplňování či používání.

AKTIVNÍ ÚDRŽBU

•
•
•
•
•
•

Díky datům dávkovače lze realizovat proaktivní údržbu. Vaše dávkovače
tak budou k dispozici a vždy připraveny k použití.

KVALITNÍ RAKOUSKÝ VÝROBEK

white
č. výr. 4110302450

Mechanický výdej
Nastavitelné množství dávky
Vysoký dosah
Náplně bez mikroplastů
Snadné a bezpečné plnění díky inovativnímu vedení pro vacuumBAG
Robustní a odolná konstrukce (vč. tlačítka)
Všestranné použití
Okýnko pro štítek zajišťuje jasné a jednoduché označení produktu –
pro uživatele a servisní personál
Ochrana proti stříkající vodě
Nastavitelné množství dávky
Vysoký hygienický standard v průmyslovém sektoru
Elegantní design
Volitelně v černé nebo bílé barvě
Uzamykatelné

Černá nebo bílá.

Vaše energie –
vaše flexibilita

Vaše data – vaše informace

Hagleitner vám nabízí tři jednoduché a bezpečné
energetické koncepty pro ekonomický a úsporný
provoz vaše dávkovače XIBU hybrid. Máte na
výběr.

rechargePOWER vám poskytuje nezávislost při doplňování vašich hybridních
dávkovačů XIBU hybrid. Jakmile je dávkovač prázdný, lze v powerSTATION
snadno dobít až dva produkty rechargePOWER. Rozšíření powerSTATION
extension umožňuje rozšířit tuto kapacitu až na osm.

powerPACK ADAPTER hybrid
Po připojení k elektřině zajišťuje powerPACK ADAPTER hybrid trvalé napájení
vašeho dávkovače XIBU hybrid. Ať už je zabudován do zdi nebo pomocí
kabelu k přípojce el. proudu, nabízí vám toto energetické řešení dlouhodobé
zabezpečení.
Pro velmi časté a současné použití několika dávkovačů doporučujeme
powerPACK BOX.

XL SPACER KIT				č. výr. 4111222100
vrstva obalu vacuumBAG je tenká pouhých několik mikrometrů a
váží jen 21 gramů. Do standardního kontejneru na odpady se
proto vejde více než jeden milion obalů vacuumBAGs.

senseMANAGEMENT

Kontrola nad umývárnami

Všechna data – vždy
živá a aktuální.

Stačí jeden pohled na chytrý telefon – a potřebná data dávkovače
máte po ruce: Informace o úrovni
naplnění, napájení a potřebě
servisu.

Díky automatickému sběru dat
jsou vaše data dostupná neustále v reálném čase, kdykoliv a
kdekoliv. Vyhodnocení přímo ze
systému vám umožňuje efektivní
plánování zdrojů. Tyto informace
a mnoho dalšího naleznete na
adrese
www.hygieneportal.com.

•

•

rechargePOWER

black
č. výr. 4110302467

Dávkovací systémy a náplně společnosti Hagleitner se vyvíjejí, navrhují a
vyrábějí v rakouském městě Zell am See.

S patentovaným obalem vacuumBAG vzniká až o 95 % méně
odpadu než u produktů jiných výrobců. To spočívá v tom, že se
naše náplň spotřebuje až do posledního zbytku, zatímco jiné
systémy obsahují zbytková množství 13 % a více. Povrchová

APLIKACE XIBU

•
•
•

Zajišťuje správné rozestupy a vzhled při řadové montáži
Spojovací díly až pro pět dávkovačů XIBU XL FLUID
S integrovaným kabelovým kanálem pro Y combiCABLE v případě
napájení ze sítě

energyBOX M
energyBOX znamená rozhodnutí pro udržitelné a inovativní energetické
řešení. Hagleitner si vyzvedne prázdný zdroj energyBOX a opět ho ekologicky
renovuje.

•

O 25 % nižší náklady na
servis
O 30 % vyšší spokojenost
uživatelů

•

Optimalizace vašeho
procesního řetězce
zaručená kvalita v umývárně

