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Почистващата бърза дезинфекция се оказва абсолютно необхо-
дима точно в кухнята. Повърхностите и предметите са сборище 
за причинители на болести, а от там те неволно достигат до 
хранителните продукти.

Ежедневието в кухнята е забързано. Затова дезинфекцията на 
повърхностите трябва да се извършва лесно, практично, безо-
пасно и бързо.

· Кърпи готови за употреба
· Еднократно бърсане за почистване и дезинфекция
· Без грешки в употребата
· Без пръскане: без аерозоли, без

опасност за здравето
· Без опасни остатъци върху повърхностите
· Без изплакване с вода - в една работна стъпка
· Само една минута време на действие
· Бърсане, изсушаване, готово
· Сертифициран успех в дезинфекцията

Още ли напръскватеили вече дезинфекцирате?

Всички добри неща са четири

hup DES FORTE M

Веднага готови за употреба: средно големи кърпи за средно големи повърхности и 
предмети (≈ 1 м2 за кърпа)

· Пакетът може да се затваря многократно
· Може да се вземе лесно и безопасно
· Удобна, приспособима, може да се използва навсякъде

hup DES FORTE XL roll

Веднага готови за употреба: големи кърпи за големи площи
(≈ 2,5 м2 за кърпа)

· Може да се използва безопасно с hup BOX, херметично затворената
дозираща система за кърпи

· Възможен е монтаж на стената (hup стенен държател)
· Може да се съхранява на мястото на използване

hygienicDES FORTE 
+ хартия с Ecolabel на ЕС респ. с FSC®

Екологично

· Дезинфекциращо средство сертифицирано за био предприятия
· Полейте директно върху повърхността
· Разпределете с хартия с Ecolabel на ЕС респ. с FSC® на Hagleitner

hup DRY XL roll
+ hygienicDES FORTE

Адаптивен

· Можете да полеете дезинфекциращото средство върху повърхността или да го 
разпределите с флис кърпа

· Или да напоите с дезинфекциращо средство ролката с флис кърпи
· Винаги ще имате идеално дозиране на активното вещество

hup – дезинфекциращи кърпи със системаКачество – made in Austria

Дезинфекциращият разтвор се произвежда в Австрия, кърпите се 
напояват в Австрия.

· Hagleitner Hygiene развива своята изследователска, развойна и 
производствена дейност в Цел ам Зее

· Дезинфекциращият разтвор се произвежда от Hagleitner, 
Hagleitner конфекционира и напоява на място кърпите - без 
допълнителни транспортни маршрути, без допълнителни CO2

емисии
· Гарантирана безопасност на доставката
· Дезинфекциращи кърпи със система: едно активно вещество, 

четири възможности
· Разработено заедно с опитни майстор-готвачи

Хигиена за кухнята: лесно, практично, безопасно, бързоВсичко от един източник
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ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

1592 София, 
бул. Христофор Колумб 70

Телефон +359 (0)2 963 29 01 
Факс +359 (0)2 963 05 86

sofi a@hagleitner.bg



Употреба директно върху повърхносттаФлис кърпа, напоена с дезинфекциращо сред-
ство

Или … илиhup DRY XL roll

+ hygienicDES FORTE 

hup DES FORTE M hup DES FORTE XL roll

hygienicDES FORTE

+ хартия с Ecolabel на ЕС респ. с FSC®

hup – дезинфекциращи кърпи със система

Аксесоари за hup XL roll

hup DRY XL roll 

3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm Арт. № 4450301300

hup BOX yellow 
1 бр. капак с кръстосан прорез Арт. № 4431203000

hup DES FORTE M 
6 × 100 Wipes, 20 × 20 см Арт. № 4450304042

hygienicDES FORTE 
6 × 0,9 кг Арт. № 4460100808

hup стенен държател 
1 бр. Арт. № 4431203100

hup DES FORTE XL roll 
3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 см Арт. № 4450301400

hup DES FORTE M, hup DES FORTE XL roll, както и hygienicDES FORTE

Таблица с активните вещества

* Разтвор за напояване hygienicDES FORTE сертифициран

mini ролка H2 12R 
12 ролки/пакет Арт. № 4120203300

midi ролка H2 6R 
6 ролки/пакет Арт. № 4120201500

midi ролка W2 6R 
6 ролки/пакет Арт. № 4120204500

Хартиени консумативи за дозатор MINI

Хартиени консумативи за XIBU Towel

Препоръчваме нашата устойчива 
и сертифицирана хартия:

Хартиени консумативи за дозатор MIDI

multiROLL XB2 
5 ролки/кутия Арт. № 4110901000

midi ролка N1 
6 ролки/пакет Арт. № 4120204400

Спектър на действие Метод на изпитване Експозиция

бактерицидно/левуроцидно VAH/ÖGHMP 5 мин*

бактерицидно/левуроцидно Четирикратен полеви тест 1 мин

бактерициден EN 13727 1 мин

левурицид EN 13624 1 мин

туберколоциден EN 14348 30 сек

Ограничен вирусоцид EN 14476 1 мин

ограничено вирусоцидно действие PLUS EN 14476 3 мин

норовирус (MNV) EN 14476 1 мин

Ротавирус EN 14476 30 сек

Екологично - и за извити повърхности
· Дезинфекциращо средство сертифицирано за био предприя-

тия
· Полейте директно върху повърхността
· Разпределете с хартия с Ecolabel на ЕС респ. с FSC® на 

Hagleitner

Обсегът на действие среща устойчивостта

· Готова за употреба бърза дезинфекция за
устойчиви на алкохол повърхности

· На алкохолна основа, въпреки това предпазва материалите
· Устойчива на хранителни продукти, без остатъци, без повтор-

но избърсване
· Без алдехиди и парфюми
· Тестван съгласно най-новите EN стандарти
· Нанесете върху повърхността и разпределете с хартия
· Оставете да подейства една минута
· Почиства и дезинфекцира в една работна стъпка
· Кърпи за ръце, индустриална и почистваща хартия с Ecolabel 

на ЕС респ. със сертификат FSC®

Веднага готови за употреба средно големи 
кърпи за средно големи повърхности и 
предмети
(≈ 1 m2 за кърпа)
· Пакетът може да се затваря многократно
· Може да се вземе лесно и безопасно
· Удобна, приспособима, може да се използва навсякъде

Лесно, практично, бързо

· Влажни флис кърпи, на алкохолна основа, въпреки това пред-
пазват материалите

· Устойчиви на скъсване и без власинки
· Удобна за хващане при употреба
· Готова за употреба, спестяваща време
· Време за действие само една минута
· Устойчива на хранителни продукти, без остатъци, без повтор-

но избърсване
· Без алдехиди и парфюми
· Почиства и дезинфекцира в една работна стъпка
· Тестван съгласно най-новите EN стандарти

Веднага готови за употреба: големи кърпи 
за големи площи (≈ 2,5 м2 за кърпа)
· Може да се използва безопасно с hup BOX, херметично затво-

рената дозираща система за кърпи
· Възможен е монтаж на стената (hup стенен държател)
· Може да се съхранява на мястото на употреба

Ефективна, ефикасна, безопасна

· Всички предимства на hup DES FORTE XL roll
(виж hup DES FORTE M)

· Изключително дебела, плъзгаща се лесно
· Кърпите за еднократна употреба правят обработката излишна
· Много течност в кърпата, голяма повърхност при употреба
· Без замърсяване от hup BOX на Hagleitner
· Може да се вземе с една ръка
· Херметично затворен, без изсъхване
· Подвижният капак не се откъсва
· Можете да обработите hup BOX термично или да го сложите в 

съдомиялната
· hup BOX спестява място и е пригодим за всеки ъгъл
· вкл. етикети за hup BOX
· Без пренасяне на болестотворни микроби благодарение на 

стенния държач
· Заключващ се и осигурен срещу кражба

Адаптивен - за големи площи

· Можете да полеете дезинфекциращото средство върху по-
върхността или да го разпределите с флис кърпа

· Или да напоите с дезинфекциращо средство ролката с флис 
кърпи

· Винаги ще имате идеално дозиране на активното вещество

Адаптивността среща голямата работна площ

· Сухи флис кърпи hup DRY XL roll
· Могат да се обливат директно във фолиевата торба
· Няма замърсяване с болестотворни микроби от околната 

среда
· Голяма, устойчива на скъсване и без власинки
· Изключително дебела, плъзгаща се лесно
· Устойчива на хранителни продукти
· Всички предимства на hup BOX (виж hup DES FORTE XL roll)
· вкл. етикети за hup BOX




