
Innovative Hygiene.

integral 2GO HsM  
Najpresnejší digitálny dávkovací systém vo svojej triede



integral 2GO HsM  
Inteligentná dávkovacia technika.

Účinné vysoko koncentrované pro-
striedky sa spoja s najmodernejšou 
technikou. Digitalizácia sa hodí ku 
konceptu. Výsledkom je efektívnosť a 
trvalá udržateľnosť.

Bezpečný 
Táto náplň chráni; váš koncentrát je v bezpečí; 
únik je vylúčený, aj keď sa odoberie skrutkovací 
uzáver. Toto zaručuje špeciálny ventil. Otvorí sa 
až vtedy, keď kartuša zapadne do dávkovača.
Zámena produktov? Hlásenie nedostatku. RFID 
čip tomu predchádza. Ten správny koncentrát 
ho potrebuje – so správnym RFID čipom; len 
takto začne dávkovač pracovať.

Vypočítateľný
Systém integral 2GO HsM dávkuje úplne bez 
kolísania, presne to je podstatou tohto systému. 
Vysokovýkonné čerpadlo pracuje presne ako 
švajčiarske hodinky. To znamená, že dávka sedí 
na chlp presne.  Kúpite si jednu náplň a viete, 
koľko čistiaceho prostriedku dostanete za svoje 
peniaze.

Menej je niekedy viac
Tri koncentráty vystačia na pokrytie 90 percent 
vaše potreby v rámci objektovej hygieny. K 
tomu sa pridajú ďalšie štyri, čo je spolu sedem 
čistiacich prostriedkov. Vďaka nim si systém 
integral 2GO HsM poradí so všetkým bez vyne-
chania niektorej požiadavky.

Jednoduchý
Piktogramy prekonajú každú 
jazykovú bariéru. Prácu navyše zjednodušuje 
systém farebného rozlišovania. Červená naprí-
klad predstavuje čistič sanitárnych priestorov: 
červená je jeho etiketa, červený je vysoko 
koncentrovaný prostriedok, červený je hotový 
roztok.

Efektívny
Čistiaci prostriedok sa vyrobí na mieste, priamo 
tam ho dávkovač pripraví. Nikto nemusí nosiť 
ťažké kanistre zo skladu. Na sklade zostane 
dostatok miesta, a to aj v nákladnom priestore: 
o 80 percent menej vody na lište, ceste a vo 
vozidle. Primerane tomu sa znížia emisie CO₂.

Full Service
Každá starosť o techniku sa s týmto balíkom 
ušetrí: Spoločnosť Hagleitner vykonáva pro-
aktívnu údržbu zariadení, keď je to potrebné; 
dávkovač o tom sám informuje. Raz ročne 
sa vykonáva kontrola techniky, opotrebované 
diely spoločnosť Hagleitner vymení v prípade 
potreby.



Digitálne čistenie budov
Vaše údaje – vaša pridaná hodnota.

Spravujte, vykonávajte údržbu a nespustite zariadenia z 
očí  – všetko z jednou rukou pomocou svojho smartfónu.

 · Hodnotné údaje dávkovača, ako aj  
informácie o stave náplne a potrebe 
servisu sú poruke

 · Individuálne nastavenia zariadení 
podľa potreby

 · Všetky v minulosti zhromaždené údaje 
sú vám k dispozícii na detailné 
vyhodnotenie a umožňujú tak efektívne 
plánovanie zdrojov. 

Vaše údaje dávkovača a oveľa viac 
získate na stránke hsm.hygieneportal.com

Aplikácia Hagleitner360
Kontrola vášho čistenia budov

Webový portál HsM
Všetky údaje – dostupné vždy a všade

Aplikácia scanME
Aplikácia Hagleitner scanME –
Váš digitálny poradca pre hygienu

integral 2GO HsM

Smartfón/Gateway

Nastavenia zariadení 
cez aplikáciu

Údaje o zariadení  
v reálnom čase

 · Vytváranie štatistík o spotrebe 
 · Rýchle zadanie stavu náplne a 

čerpadla

Aplikácia Hagleitner360 Webový portál HsM



sanitary 2GO 
2 × 2,6  l Art.-č. 4410200619

 · Sanitárny čistiaci prostriedok
 · Na každodenné udržiavacie čistenie
 · Pre žiarivý vysoký lesk a dlhotrvajúcu čistotu
 · Ideálny na čistenie vo vlhkých priestoroch  

(napr. WC, umývadlá, kachličky, armatúry) 
 · Optimálny na namáčanie návlekov na utieranie a safetyWIPES  

(systém i.h.s.)
 · Možné používať strojovo aj ručne
 · Šíri sviežu ovocnú citrónovú vôňu

sanitaryDES 2GO 
2 × 2,6  l Art.-č. 4410300619

 · Dezinfekčný sanitárny čistiaci prostriedok
 · Na každodenné čistenie objektov na báze prirodzenej kyseliny mliečnej 

s trojnásobným účinkom: Tento produkt čistí, odstraňuje vodný kameň 
a dezinfikuje len v jednom pracovnom kroku

 · Univerzálne použiteľný v sanitárnej oblasti a wellness
 · Optimálny na namáčanie návlekov na utieranie a safetyWIPES  

(systém i.h.s.)
 · Možné používať strojovo aj ručne
 · Baktericíd, levurocíd, obmedzený virucíd
 · Príjemná kvetinová vôňa



active 2GO 
2 × 2,6  l Art.-č. 4410200719

 · Prostriedok na čistenie kuchyne
 · Alkalický čistiaci prostriedok pre každodenné udržiavacie čistenie
 · Vysoká účinnosť pri rozpúšťaní mastnoty
 · Ideálny na čistenie všetkých kuchynských povrchov (napr. pracovných 

dosiek, odsávačov pár, inventára, podlahových plôch) 
 · Možné používať strojovo aj ručne
 · Čerstvá citrusová vôňa

hygienicDES 2GO 
2 × 2,6  l Art.-č. 4410300419

 · Dezinfekčný čistiaci prostriedok na povrchy
 · Vhodný pre citlivé povrchy
 · Univerzálne použiteľné v oblasti wellness a zdravotníctve
 · Optimálny na namáčanie návlekov na utieranie a safetyWIPES  

(systém i.h.s.)
 · Baktericíd, levurocíd, obmedzený virucíd
 · Posúdený a certifikovaný podľa ÖGHMP/VAH



power 2GO 
2 × 2,6  l Art.-č. 4410300519

 · Čistiaci prostriedok na údržbu podláh 
 · Neobsahuje tenzidy, na bezpečnostnú dlažbu v kuchyniach, wellness 

priestoroch a 
sanitárnej oblasti

 · Optimálny na namáčanie návlekov na utieranie (systém i.h.s.)
 · Možné používať strojovo aj ručne
 · Pre čistotu hlboko v póroch

allround 2GO 
2 ×  2,6 l Art.-č. 4410200919

 · Univerzálny prostriedok na sklo a so všestranným použitím
 · S úpravou proti odtlačkom prstov
 · Rozpúšťa rozmanitý tuk a nečistoty v budovách
 · vhodný na čistenie všetkých lesklých a hladkých povrchov  

(napr. zrkadlá, sklo, inventár) 
 · Optimálny na namáčanie safetyWIPES (systém i.h.s.)
 · Ručné použitie
 · Pre žiarivý lesk a sviežu kvetinovú vôňu



na náplň
multiFILL

50 kg 
menej 
CO₂

floorstar 2GO 
2 × 2,6  l Art.-č. 4410200819

 · Čistiaci prostriedok na údržbu podláh
 · S vynikajúcim zvlhčujúcim účinkom
 · Rýchlo schnúci a rozpúšťa aj silné nečistoty
 · Optimálny na namáčanie návlekov na utieranie (systém i.h.s.)
 · Možné používať strojovo aj ručne
 · Pre čistotu bez šmúh a ovocnú vôňu pomaranča

Trvalá udržateľnosť začína tam, kde sa začnú 
šetriť zdroje. Spoločnosť Hagleitner sa už 15 rokov 
drží svojej filozofie: koncentrované produkty v 
najvyššej kvalite, zníženie neekologickej prepravy 
vody na čo najnižšiu mieru a vďaka tomu ochrana 
životného prostredia.

Z jednej náplne multiFILL s 2,6 litrami vysoko ko-
centrovaného prostriedku získate až 1 300 litrov 
– čiže 1,3 tony hotového čistiaceho roztoku.  

Ak sa to prepočíta na 10-kilové kanistre, hovorí-
me o 130 plastových kanistroch – prípadne 2 600 
plastových fľašiach (500 ml), ktoré sa musia vyrobiť, 
naplniť, prepraviť, skladovať a zlikvidovať. 

95 kg
menej
plastu, 
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Najmodernejšia technika
Užitočná, kompaktná, intuitívna.

Takto sa dosiahne vyčistenie v jednom pracovnom 
kroku: hygienické, účinné, rýchle, nákladovo efektív-
ne a udržateľné. 

Otočením ruky
Natiahnite mop, utrite, hotovo. Len jeden pracovný 
krok. Bez namáčania. Bez žmýkania. 
Bez vylievania. Bez opätovné napĺňania.

Žiadne choroboplodné zárodky
Nová izba, nový mop. Čistý návlek na utieranie 
nahradí ten použitý. Takto sa nečistoty ani zárodky 
nedostanú z jedného miesta na druhé.

Ekonomickosť sa snúbi s 
trvalou udržateľnosťou
Na bežná spôsob utierania 500m² je potrebných 60 
l, 6 l i.h.s. Jedna desatina čistiaceho roztoku zname-
ná jedna desatina vody a jedna desatina poplatkov 
za kanalizáciu. Efektívnosť a trvalá udržateľnosť tu 
idú ruka v ruke.

Priesvitná
Množstvo dávky, dávka, spotreba, dopĺňací cyklus, 
servisný interval: Dávkovač vyšle sám digitálne infor-
mácie. Takto sa dá naplánovať budúcnosť.

Zistite viac pomocou 
i.h.s. Systém

havon PROFESSIONAL / MANUALintegral 2GO HsM

Systém safetyMOP

230 V AC
max. 1 m

¾ palca
max. 5 barov
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

Ergonomický vo všetkých 

pracovných procesoch

Zablokovanie náplne
Tlačidlo menu
Plnenie fliaš alebo veľkých nádob
Intenzita dávkovania
Množstvo dávky
Stav náplne multiFILL
Výber množstva dávky/navigácia v menu
Tlačidlo spustenia pre plnenie veľkej nádoby
Pripojenie na sieť a bluetooth

i.h.s. 
Jednostupňové utretie pomocou systému

i.h.s.
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HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 

903 01 Senec 
Diaľničná cesta 27
Telefón: +421 (0)2 4444 1076 
Fax: +421 (0)2 4552 9703
E-Mail: bratislava@hagleitner.sk


