
Innovative Hygiene.

integral 2GO HsM  
Najbolj natančen digitalni dozirni sistem v svojem razredu



integral 2GO HsM  
Pametna dozirna tehnika.

Zmogljivi močni koncentrati srečajo
najvišjo raven tehnologije. Digitalizacija
se ujema s konceptom. Rezultat sta
učinkovitost in trajnost.

Varno 
Ta kartuša ščiti. Vaš koncentrat ostane varen. 
Iztekanje je izključeno, tudi če je zamašek z 
navojem snet. To zagotavlja poseben ventil. 
Ta se odpre šele, ko kartuša zaskoči v dozirno 
napravo. Zamenjan izdelek? Ne obstaja. To 
ustrezno preprečuje čip RFID. Pravi koncentrat 
torej potrebuje pravi čip RFID; samo tako začne 
podajalnik delovati.

Izračunljivo
integral 2GO HsM odmerja absolutno brez 
nihanj, in prav to odlikuje ta sistem. Visoko 
zmogljiva črpalka deluje natančno kot švicarska 
ura. To pomeni, da je odmerek vedno natan-
čen.  Kupite kartušo in veste, koliko čistila boste 
prejeli za svoj denar.

Manj je več
Trije koncentrati so dovolj, da pokrijete 90 
odstotkov svojih potreb na področju objektne 
higiene. Tem so dodani še štirje, kar skupaj 
pomeni sedem čistil. Zahvaljujoč tem čistilom 
je integral 2GO HsM kos vsemu, pri čemer ne 
ostane neuresničena nobena zahteva.

Preprosto
Piktogrami premoščajo vse jezikovne 
ovire. Poleg tega barvni sistem vodenja olajša 
delo. Rdeča je na primer zasnovana za čistilo 
za sanitarije: rdeča je etiketa, rdeč je močni 
koncentrat, rdeča je pripravljena raztopina.

Efektivno
Čistilo nastane na kraju samem, dozirna napra-
va ga pripravi prav tam. Ni potrebe po zago-
tavljanju težkih posod iz skladišča. V skladišču 
ostane dovolj prostora, prav tako v tovornem 
prostoru: po železnicah, cestah in v letalu se 
prevaža 80 odstotkov manj vode. Ustrezno se 
zmanjša tudi emisija CO₂.

Full Service
Vsaka skrb glede tehnike je s tem paketom 
odveč: Podjetje Hagleitner izdelek proaktivno 
vzdržuje, kadar koli je to potrebno; o tem ob-
vešča sam podajalnik. Pregled s strani tehnika 
je izveden enkrat na leto, obrabne dele podjetje 
Hagleitner po potrebi zamenja kadar koli.



Digitalno čiščenje objektov
Vaši podatki – vaša dodana vrednost.

Nastavitev, upravljanje in spremljanje naprav
 – vse iz ene roke z vašim pametnim telefonom.

 · Dragoceni podatki podajalnika ter  
informacije o prikazu stanja polnosti in 
potrebi po servisu so pri roki

 · Izvedite nastavitve naprav individualno 
in glede na vaše potrebe

 · Vsi vaši zbrani pretekli podatki 
so vam na voljo za podrobno oceno 
in vam omogočajo, da vaše vire 
načrtujete učinkovito. 

Vaši podatki podajalnika in veliko več 
vam je na voljo na hsm.hygieneportal.com

Aplikacija Hagleitner360
Nadzor nad čiščenjem objektov

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

Aplikacija scanME
Aplikacija scanME podjetja 
Hagleitner – vaš digitalni 
svetovalec za higieno

integral 2GO HsM

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



sanitary 2GO 
2 × 2,6 l št. art. 4410200619

 · Čistilo za sanitarije
 · Za dnevno vzdrževalno čiščenje
 · Za briljanten globoki sijaj in dolgotrajno čistočo
 · Idealno za čiščenje v umivalnici  

(npr. za stranišča, umivalnike, ploščice, armature) 
 · Optimalno za vnaprejšnjo prepojitev krp in safetyWIPES (sistem i.h.s.)
 · Strojna in ročna uporaba
 · Razširja svež sadni vonj limone

sanitaryDES 2GO 
2 × 2,6 l št. art. 4410300619

 · Sanitarno čistilo z učinkom dezinfekcije
 · Za vzdrževalno dnevno čiščenje na osnovi naravne mlečne kisline 

s 3-kratnim učinkovanjem: izdelek čisti, odstranjuje vodni kamen in 
razkužuje v samo enem delovnem koraku

 · Univerzalno uporabno na področju sanitarij in wellnessa
 · Optimalno za vnaprejšnjo prepojitev krp in safetyWIPES (sistem i.h.s.)
 · Strojna in ročna uporaba
 · Baktericid, levurocid, omejeno virucid
 · Prijeten cvetlični vonj



active 2GO 
2 × 2,6 l št. art. 4410200719

 · Čistilo za kuhinje
 · Alkalno, za vsakodnevno vzdrževalno čiščenje
 · Velika moč odstranjevanja maščob
 · Idealno za čiščenje vseh kuhinjskih površin 

(npr. delovnih površin, nap, inventarja, talnih površin) 
 · Strojna in ročna uporaba
 · Svež vonj po limoni

hygienicDES 2GO 
2 × 2,6 l št. art. 4410300419

 · Razkuževalno čistilo za površine
 · Posebej primerno za občutljive površine
 · Univerzalno uporabno na področju wellnessa in zdravstva
 · Optimalno za vnaprejšnjo prepojitev krp in safetyWIPES (sistem i.h.s.)
 · Baktericid, levurocid, omejeno virucid
 · Preverjeno in certificirano po ÖGHMP/VAH



power 2GO 
2 × 2,6 l št. art. 4410300519

 · Vzdrževalna čistila za tla 
 · Brez tenzidov, za varnostne ploščice v kuhinji, 

wellnessu inpodročju sanitarij
 · Optimalno za vnaprejšnjo prepojitev krp (sistem i.h.s.)
 · Strojna in ročna uporaba
 · Za čistočo z globinskim učinkom

allround 2GO 
2 × 2,6 l št. art. 4410200919

 · Čistilo za steklo in večnamensko čistilo
 · S formulo za odstranjevanje prstnih odtisov
 · Vsestransko odstranjuje maščobo in umazanijo v objektu
 · Idealno za čiščenje vseh sijočih in gladkih površin  

(npr. ogledal, stekla, inventarja) 
 · Optimalno za vnaprejšnjo prepojitev safetyWIPES (sistem i.h.s.)
 · Ročna uporaba
 · Poskrbi za bleščeč sijaj in svež cvetlični vonj



na kartušo 
multiFILL

50 kg 
manj 
CO₂

floorstar 2GO 
2 × 2,6 l št. art. 4410200819

 · Vzdrževalna čistila za tla
 · Z odličnimi lastnostmi omočenja
 · Hitro sušeče se in močno odstranjevanje umazanije
 · Optimalno za vnaprejšnjo prepojitev krp (sistem i.h.s.)
 · Strojna in ročna uporaba
 · Ne pušča sledi, s sadnim vonjem po pomaranči

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

Iz ene kartuše multiFILL vsebine 2,6 litra 
močnega koncentrata nastane do 1.300 litrov – 
torej 1,3 tone pripravljene čistilne raztopine.  

Če to preračunamo na 10 kilogramske posode, 
je govora o 130 plastičnih posodah oz. 2600 
plastenkah (500 ml), ki morajo biti proizvedene, 
transportirane, skladiščene in odstranjene med 
odpadke. 

95 kg
manj
plastike, 
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Najvišja raven tehnologije
Izdatna, kompaktna, intuitivna.

Tako čiščenje uspe v enem delovnem koraku: 
higienično, efektivno, hitro, stroškovno učinkovito in 
trajnostno. 

V trenutku
Napnite mop, obrišite in končano. V samo enem 
delovnem koraku. Brez namakanja. Brez stiskanja. 
Brez zlivanja stran. Brez ponovnega polnjenja.

Brez prenašanja mikrobov
Nova soba, nov mop. Sveža krpa nadomesti 
uporabljeno. Tako se umazanija in mikrobi ne širijo iz 
enega območja v drugega.

Gospodarnost sreča trajnost
Za 500 m² z običajnim postopkom brisanja potrebu-
jete 60 l, z i.h.s. le 6 l. Ena desetina čistilne raztopine 
pomeni eno desetino vode in eno desetino dajatev 
za kanalizacijo. Učinkovitost in trajnost hodita z roko 
v roki.

Pregledno
Dozirna količina, odmerek, poraba, cikel naknadne-
ga polnjenja, servisni interval: dozirna naprava 
sama daje digitalne podatke. Tako lahko prihodnost 
načrtujete.

Več o sistemu i.h.s.

havon PROFESSIONAL / MANUALintegral 2GO HsM

Sistem safetyMOP

230 V AC
najv. 1 m

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

Ergonomično v vseh 

delovnih procesih

Zaklep kartuše
Tipka menija
Polnjenje steklenic ali velikih posod
Moč doziranja
Dozirna količina
Prikaz stanja polnosti kartuše multiFILL
Izbira dozirne količine/Krmarjenje po meniju
Tipka start za polnjenje velikih posod
Omrežna in Bluetooth povezava

i.h.s. 
Brisanje v enem koraku s sistemom

i.h.s.
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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


