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Innovative Hygiene.
Hozzájárulunk az Ön sikeréhez.

Mint a tulajdonosok által irányított családi vállalkozás, célul tűztük 
ki, hogy szolgáltatásunkkal vevőink bizalmát szolgáljuk.

Az innováció a higiéniai megoldásokban rejlik, melyeket a Zell am 
See székhelyű HAGLEITNER cég maga fejleszt, gyárt és bocsát 
piacra.

A mosdóhelyiségben a XIBU adagolórendszer a dizájntól a gazda-
ságosságig verhetetlen előnyöket jelent. Legyen az a különböző 
műanyag dekorok, vagy a XIBU inox nemesacél termékek, a nemes 
formák és intelligens funkciók kombinációja: minden vizes helyi-
ségnek számos előnyt nyújt.

A HAGLEITNER sense MANAGEMENT rendszerével egy további 
lépést tettünk, mellyel a jövőben teljes mosdóhelyiség- szolgálta-
tást tudunk biztosítani. Az intelligens rendszer ismeri az egyes fo-
gyasztási adatokat és lehetővé teszi az adagoló, a töltőanyagok és 
a szervizszolgáltatások havi teljes csomagban való elérését. Ezzel 
ráfordításokat takarít meg, optimalizálja a raktározást és teljes körű 
megoldásokat kap a mosdóhelyiségben felmerülő higiéniai köve-
telményekre vonatkozóan.

A hotelszobában a LUNA 2.0 adagoló termékcsalád gazdaságos-
ságával és optikai megjelenésével nyűgözi le. A mobil kézfertőt-
lenítő a felhasználóbarát adagolóval és hatékony töltettel növeli a 
higiéniai tudatosságot a szállodaiparban, idősotthonokban és kór-
házakban is.

A fenntarthatóság fontos számunkra. Ezt bizonyítják az adagolási 
termékek a konyhában és mosodákban, melyek teljes mértékben 
káros összetevőktől mentesen kerültek kialakításra. Erről tanúsko-
dik továbbá számos tanúsítvány – az osztrák ökocímke, az EU-Eco-
label, a valamint az FSC-címke. Intelligens rendszermegoldásokkal 
biztosítjuk a takarékos fogyasztást minden területen.

Ügyfeleinknek tökéletes szervizt kínálunk. Mindez a HAGLEITNER 
szállítási költségektől mentes áruszállításait, az adagolóberende-
zések professzionális telepítését és karbantartását, a munkatársak 
kompetens képzését és első osztályú ügyféltanácsadást jelent. A 
Hagleitner-webshop-on keresztül a nap 24 órájában leadhatja ren-
delését, az Önnek megállapított kondíciók alapján. A HAGLEITNER 
Hírlevél-lel minden higiéniával kapcsolatos aktualitásról azonnal 
értesül.

Katalógusunk komplett ajánlatnak felel meg a professzionális 
higiénia területén. Tájékozódjon a részletekről higiéniai tanács-
adójánál, legközelebbi telephelyünkön vagy az interneten, a 
www.hagleitner.com címen.

Köszönjük bizalmát! Küldetésünknek tekintjük, hogy a higiénia te-
rületén az innováció és a hatékony szervizszolgáltatások által hoz-
zájáruljunk vállalata sikeréhez.

Hans Georg Hagleitner
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Erős értékek.

Minőség, lelkesedés, jövő és hagyomány az értékeink, ezek 
alkotják a cégkultúránkat a HAGLEITNER-nél. Itt olyan em-
berek dolgoznak, akik nap, mint nap a vevő érdekeit helyezik 
előtérbe.

Nemzetközileg erős és független márkaként az innovációjával 
és szolgáltatásával tűnik ki a HAGLEITNER. Mára 12 európai 
országban hoztunk létre direktértékesítő rendszert. Ez azt 
jelenti, hogy mindenhol ugyanolyan minőségben érheti el a 
termékeinket, rendszereinket és innovatív meg oldásainkat.

A HAGLEITNER minden országban ugyanolyan szolgáltatási 
minőségben, ingyenes házhoz szállítással szolgálja ki partne-
reit. Jól képzett szerviztechnikusok csapatával végzi a beren-
dezései szerelését, karbantartását és a termékeinket használó 
személyzet oktatását. 

A megfelelő rendszer kiválasztásában higiéniai tanácsadója 
segít Önnek.

Működési garancia.

A működési garancia a bizalom záloga. Ezt az is igazolja, hogy 
a gyártás során a legmagasabb minőség elérésére törekszünk.

A működési garancia a XIBU és a LUNA termékcsalád mindazon 
elemeire vonatkozik, melyeket a „10 év működési garancia” 
felirattal a katalógusban megjelöltünk, és kizárólag a készülék 
működésének helyreállítására terjed ki. Ezt a HAGLEITNER 
HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft. nyújtja a „HAGLEITNER” 
márkanév alatt végső felhasználó számára értékesített ada-
golókra, és csak a rendeltetésszerű használat során történő 
meghibásodás esetén érvényesíthető a számla kiállítását kö-
vető 10 évig, kivéve az adagoló házát, és harmadik személy 
által okozott, valamint a szerelés hibájából keletkező károkat.

A működési garancia érvényesítésének feltétele az eredeti 
HAGLEITNER töltőanyagok és tartozékok kizárólagos haszná-
lata. A legkülönbözőbb gazdasági területeken már több ezer 
elégedett vásárló bízik szakértelmünkben.

 Fókuszban a vevő érdeke
 Innovációval és szervizzel győzzük meg vevőinket
  Szállítási költségektől mentes szállítások nettó 15.000 HUF 

rendelési összegtől
 Kiváló minőség és 10 éves működési garancia   
 Több ezer vevő bízik meg bennünk



W
ir

 ü
b

er
 u

n
s

4

M
ag

u
n

kr
ó

l

 Magunk fejlesztünk és gyártunk
 Intenzív kutatásokat végzünk
 A lehető legjobb felhasználói eredményeket biztosítjuk

Az innováció 3 pillére.
Intelligens adagolók és hatékony tisztítási megoldások gyár-
tása, kiváló papírminőség létrehozása – a HAGLEITNER cég 
képes minderre. Miért? Mivel már évtizedek óta magunk vé-
gezzük a fejlesztéseket. Mivel az ügyfél érdeke áll tevékeny-
ségünk központjában. Mivel jobbak – mások- szeretnénk lenni 
versenytársainknál.

Ezzel az ígérettel és új utakra lépéshez való bátorságunkkal a 
HAGLEITNER cég a Zell am See székhelyen gyártóüzemet lé-
tesített, mely modernebb és innovatívabb már nem is lehetne.

A higiéniai megoldások sikere három pilléren nyugszik, melye-
ket a HAGLEITNER cég biztosít vevői számára:

-  Vegyszergyártás
-  Papírfeldolgozás
- Adagológyártás

  Vegyszergyártás  
A HAGLEITNER cég minden tisztító vegyszert és higiéniai 
terméket maga gyárt. A vegyi gyártás teljesen automatikus 
gyártó- és betöltősorokon történik. Több, mint 150 saját 
receptünk ipari jogoltalom alatt áll és ügyfeleink számára a 
lehető legjobb alkalmazási eredményeket biztosítjuk. Piaci 
tesztekkel, intenzív kutatással és folyamatos minőségelle-
nőrzéssel biztosítjuk a meglévő termékek továbbfejlesz tését 
és új, innovatív tisztítószerek fejlesztését.

  A díjnyertes zsugorflakon 60%-kal könnyebb, mint a ha-
gyományos szappanutántöltők, és mérete a felhasználás 
során az eredeti térfogat 10%-ára csökken. A töltet így sem 
elcsírásodni, sem beszáradni nem tud. A vacuumBAG-ek 
kifejlesztését a Genfi Innovációs Díjjal tüntették ki.

		Az integrál adagolórendszerhez való, szabadalmaztatott 
multiFILL patronok csökkentett súllyal és a patronok mére-
tének növelésével könnyítik meg a kész oldatok elkészítését.
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 Modern adagológyártási technológiával dolgozunk
 A helyszínen tervezünk, fejlesztünk és gyártunk
 Maximális precizitással dolgozunk

 Tanúsítványok igazolják a fenntarthatóságot
 Magas szinten finomítjuk termékeinket
 4x több papírt/tekercset szállítunk

   Papírfeldolgozás
  A HAGLEITNER fenntarthatóan él. Mindez már a szüksé-

ges nyersanyagok beszállítóinak kiválasztásánál kezdődik. A 
 HAGLEITNER számos papírminőségről szóló tanúsítványa iga-
zolja, hogy már a nyersanyagok beszerzésekor nagy figyelmet 
szentelünk az ökológiai felelősségnek. 

  Kiváló feldolgozósorunk magas minőségű, teljesen automata 
papírfeldolgozást tesz lehetővé. A toalett- és kéztörlőpapírok 
méretre szabását, enyvezését, perforálását és csomagolását 
két papírkonvertáló gépünkön végezzük. 

  A vizes helyiségekhez és szállodai adagolókhoz készült multi-
ROLL papírok kompakt módon vannak feltekerve egy műanyag 
mag köré. A szokványos papírtekercsekkel szemben ez négy-
szeres papírmennyiséget jelent. Ezzel csökkenthető a vevőnél a 
raktározási volumen és jelentősen csökken a szervizelések szá-
ma is. A csekély szállítási volumen szintén a környezettudatos 
gondolkodást szolgálja.

  Adagológyártás  
A műanyag granulátum és a kész HAGLEITNER adagoló között 
ma már csak 25 méter távolság van: 2.000 négyzetméteren Eu-
rópa legmodernebb adagológyártását valósítottuk meg.

  A LEAN-koncepciónak megfelelően kialakított gyártás haté-
konyságával és minőségével nyűgöz le. 2015 januárja óta Zell 
am See városában ezen üzemünkben selejtmentes gyártás fo-
lyik.

  Az a tény, hogy a HAGLEITNER a fejlesztéstől az egyedi alkat-
részek gyártásán át a teljes adagolóig mindent maga készít, az 
adagolórendszereinket legyőzhetetlenné teszi.

  Az összeszerelés során a legmagasabb mértékű precizitás 
szükséges. A termékek csak így működhetnek a vevőnél zökke-
nőmentesen.
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Szervizcsomagjaink megkímélik 
Önt gondjaitól.
Csak a tökéletes szerviz teszi igazán értékessé a terméket. 
Higiéniai tanácsadók egész csoportja fáradozik azon, hogy 
gyors és professzionális segítséget nyújtson. A Service Cen-
terekben a rendelések ügyintézése gyors és hatékony. Vala-
mint a szolgáltatáscsomag részeként saját kiszállítókkal visz-
szük házhoz az árut.

A szervizelőnyök sokszínűségéből Ön is profitálhat: a mosó-és 
mosogatógép szakszerű szerelése és gazdaságos, környezet-
barát adagolóbeállítása; rendszeres karbantartás, hibaelem-
zés és programbeállítás vagy ingyenes mosási vagy moso-
gatási költségelemzés. 

HAGLEITNER szerviztechnikusok oktatják a személyzetet, ta-
karítási terveket és mosogatási útmutatókat helyeznek ki és 
azonnal, helyben elhárítják az esetleges zavarokat. A gyors 
segítségnyújtás saját szerviz-hotline-on érhető el. 

A modern ellenőrző rendszerek a nap minden percében doku-
mentálják a hőmérsékletet, adagolást és a mosási eljárást. A 
felhasználóbarát színkód- rendszer biztosítja, hogy a termékek 
mindig helyesen legyenek csatlakoztatva. 

Szaktudásunkat a higiénia minden területén szívesen osztjuk 
meg partnereinkkel. A professzionális vevőoktatás belső és 
külső oktatókkal úgy történik, hogy a mindennapi munkában 
könnyen hasznosítható legyen.

A frissített oktatási anyagot megtalálja a www.hagleitner.com-
on.

A cégbemutatónk lehetővé teszi, hogy a Zell am See-i szék-
helyen élőben megtekinthesse termékeink előállítását. Kb. 2 
órában bemutatjuk cégkultúránkat, hogy megértse gondolko-
dásunkat és cselekedeteinket, amiből Ön vevőként folyama-
tosan profitálhat.

Látogasson meg minket kollégáival Zell am See-ben. 

Bejelentkezését szívesen fogadjuk a +43 (0)5 0456 tele-
fonszámon vagy közvetlenül a higiéniai tanácsadójánál. 

  Személyesen állunk rendelkezésére Telefonon és Önnél, a 
helyszínen is

  Nem bonyolítjuk túl a dolgokat: a lehető leggyorsabban 
szolgáljuk ki vevőinket és pontosak vagyunk az áruszállítás-
ban
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Igazoltan fenntartható.
Az Osztrák Ökocímke és az EU-Ecolabel a környezetkímélő 
termékek vitathatatlan minősítései, melyek a legmagasabb 
fokú alkalmazhatósággal rendelkeznek.

Az FSC minőségi pecsét szintén olyan kritériumokat igazol, 
melyek a fenntarható erdőgazdálkodást biztosítják. A kataló-
gusban számos innovatív terméket talál, melyek ezen tanúsít-
ványok egyikével rendelkeznek, így kiemelve a  HAGLEITNER 
környezettudatosság és fenntarthatóság iránti elkötele-
zettségét.

A green efficiency koncepcióval a HAGLEITNER  ezenfelül 
garantálja, hogy az összes vegyszeradagoló a konyhákban és 
mosási higiénai területeken környezet- és egészségkárosító 
anyagoktól mentesen kerül gyártásra. Ezeket káros anyagok-
tól mentes alternatívákkal helyettesítettük – ez olyan igény, 
mely a teljes iparágban irányadó.

A fenntarthatóság a HAGLEITNER cégnél kiemelt értéket kép-
visel, melyet a nyilvános vasúti hálózathoz való saját csatlako-
zásunk is bizonyít. Az adagológyártó üzem tetején elhelyezett 
napelemes berendezés termeli az áramot a fröccsöntőgépek-
hez. A gyártási folyamat során keletkező hőt padlófűtéshez és 
a víz melegítéséhez használjuk.

A legmodernebb higiéniai áruház.
Elfelejtett valamit? Épp nincs ideje? Szüksége van biztonsági 
adatlapra? Mi tudjuk, mire van szüksége, és azt hogyan kaphatja 
meg – éjjel-nappal, a hét bármely napján – Európa legmoder-
nebb higiéniai webshopjában a www.hagleitner.com címen.

Utolsó rendeléseit egy kattintással megtekintheti, a termékek 
másodpercek alatt megjelennek a képernyőn. A termékek biz-
tonsági és termékadatlapjai letölthetőek PDF formátumban.

Szállítási címét saját maga változtathatja, a „Az én kontóm“ 
menüpont alatt vásárlási statisztikát valamint számlamásolato-
kat talál és a webshopon érvényes speciális akciókból is pro-
fitálhat.

A HAGLEITNER hírlevéllel állandóan naprakész lehet. Az ak-
tuális újdonságokat havonta egyszer küldjük el az érdeklődő 
vevőinknek.

Regisztráljon a www.hagleitner.com oldalon, biztosítsa 
magának az előnyöket! 

 Ne vesztegesse az idejét, a gyors megrendelés segít
 Nyissa meg biztonsági adatlapjait
 Nézze meg, mit szokott vásárolni   
 Folyamatos akcióinkkal pénzt takaríthat meg  Győződjön meg róla személyesen
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Modern vizes helyiség higiénia.
Egyetlen adagolószéria sem kínál annyi lehetőséget mint a 
XIBU: többféle dekorral vagy nemesacél kivitelben; falra vagy 
falba szerelt; manuális vagy szenzoros kezelés – a XIBU-val 
mindez rendelkezésére áll.

A HAGLEITNER senseMANAGEMENT-tel az intelligens a -
dagolók használata most igazán előnyös. Minden XIBU sense 
adagoló valós idejű adatokat küld az üzemi státuszáról. Így 
mindig és mindenhol egy pillantással ellenőrizheti, hogy mely 
vizes helyiségben melyik adagolót kell szervizelni.

A digitális takarítási és fertőtlenítési terv a HAGLEITNER 
sense MANAGEMENT további lehetőségei, amivel a takarító-
személyzet alkalmazása és az egész raktározás bármikor haté-
konyan tervezhető. A HAGLEITNER senseMANAGEMENT al-
kalmazásával a szükségletekhez igazodó épületmenedzsment 
válik valóra. 

Egyszerű tájékozódás.
A katalógusunkban szereplő piktogramok fontos információ-
kat juttatnak el az olvasóhoz a termékek felhasználására és a 
pH értékre vonatkozóan. Ezeket a jelöléseket minden vegy-
szernél megtalálja: a katalógusban, a termék címkéjén és a 
takarítási tervben. Ezzel gyors és nyelvtől független segéda-
nyagot kapnak.

A konyha és mosáshigiénia területére specializált termé-
keink színkódoltak. A kannák és az azokhoz illő csatlakozás 
egyértelműsített, azonos színmegjelölése kizárja a termékek 
véletlenszerű cseréjét. Ez minden felhasználónak biztonságot 
nyújt.

A piktogramok olyan szimbólumok, melyek fontos információ-
kat közölnek egyszerűsített, grafikus formában.

A katalógus 95. oldalán láthatja a piktogramokat, ami a 
termékleírások olvasása közben segítségére lehet.

 

 Érintés nélküli vagy manuális adagoló
 senseMANAGEMENT opció
 + Az adagolók adatokkal szolgálnak az üzemi állapotról
 + Utántöltés? Időben figyelmezteti Önt
 + Takarítási folyamatok – hatékonyan megtervezve

 Egyértelmű, világos jelölések
  A termékeket ezáltal nem lehet felcserélni
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Takarítási-  
és fertőtlenítési tervek.
A takarítási és fertőtlenítési terveket az Ön igényeihez igazít-
juk. Területenként más-más terv készíthető, a tervek az Ön 
által használt HAGLEITNER termékeket tartalmazzák. A képi 
megjelenítés és a felhasználási mód-és gyakoriság egyértel-
mű megjelölése teszik mindenki számára érthetővé a takarítási 
és fertőtlenítési terveket.

A konyhában minden HACCP követelménynek könnyedén 
megfelelhet és a takarítási tervekkel megkönnyítheti a takarító 
személyzet munkáját.

Hihetetlen hatásspektrum.
A koncentrált vegyszer a kulcs a hatékony tisztításhoz. Ala csony 
szállítási és raktározási költségek, egyszerű kezelés és gazdasá-
gos adagolás a legnagyobb előnyei a HAGLEITNER integral 
tisztító koncentrátumoknak.

Az egyedülálló 2,5 literes multiFILL patronok  kb. 500 l hasz-
nálatra kész oldatot adnak ki, így több mint 40.000 négyzetmé-
ter takarítására elegendőek. Legyen az akár padlótakarítás,  
üvegfelület tisztítása vagy felületfertőtlenítés, a koncentrált 
integral oldat lehetővé teszi a hatékony munkát.

Az innovatív i.h.s rendszer garantálja a tökéletes higiéniát a 
fertőzés kockázata nélkül. A munkatársak a helyesen adagolt, 
felhasználásra kész oldatot kapják, a patronok pedig megakadá-
lyozzák, hogy a termék bőrrel érintkezzen.

A takarítási költségek alacsonyak és ezzel a koncepcióval 30% 
munkaidőt spórolhat meg a hagyományos eljárásokkal szemben.

 1 patron akár 500 l oldatot tartalmazhat
 A patronok megvédik Önt a bőrkontaktustól
 30% munkaidő-megtakarítás

  Mindenki számára érthető
  Képillusztrációk
  HACCP-követelmények? Nem probléma



Egyetlen vizes helyiségbe tervezett rendszer sem  o lyan 

komplett és van annyi előnyös tulajdonsága, mint a 

XIBU-nak. Ez az adagolószéria nemes  megjelenésű 

design-nal kelt egyedülálló hatást minden vizes he-

lyiségben. Intelligens töltet-, és tartalékfunkció ga-

rantálja az egyszerű és gazdaságos működtetést. Az 

érintésmentes technológia pedig maximális higiéniát 

garantál. 

A XIBU inox egyedülálló design elpusztíthatatlan nemes 

acélban. Karcsú, formatervezett armatúra teszi teljessé 

az összképet a XIBU-val.

A HAGLEITNER senseMANAGEMENT rendszer a 

XIBU adagoló intelligenciáját egy teljesen új higiéniai 

ma nagement keretében teljesíti ki, melynek köszön-

hetően minden adagoló felhasználási adatai helytől 

függetlenül valós időben rendelkezésre állnak és a he-

l yi igényeknek megfelelően alkalmazható a takarító és 

szervizszemélyzet.

A foamSOAP, foamSOAP PREMIUM és multiROLL 

papírminőségek elnyerték az osztrák környezetvédelmi 

ökocímke és EU-Ecolabel kitüntetést, ami cégünk fenn-

tarthatóságért vállalt felelősségtudatát is jelzi.

Az első benyomás
              a döntő.
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www.hagleitner.com
   A tudás fóruma.
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XIBU TISSUEPAPER white
H x Sz x M     32,3 x 17 x 17 cm Cikkszám: 4110100650

  mechanikus toalettpapír-adagoló
   toalettpapír adagoló 2 tekercs multiROLL toalettpapír  

számára
  a második rolni automatikus utánesésével
  1 töltet 8 hagyományos tekercs toalettpapírnak felel meg
  7 dekorvariáció
  szalagfék a gazdaságos lapadagolásért 
  a töltet az átlátszó fedélen keresztül egyszerűen ellenőrizhető
  rendszerkulccsal zárható 
  10 év működési garancia

multiROLL toalett papír Z4*

425 lap/rolni Cikkszám: 4110801400

4-rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32 rolni/
karton, mikronnyomás papírminőség-pecséttel. A 
kifinomultabb igényekhez.

multiROLL toalett papír V3*

560 lap/rolni Cikkszám: 4110801300

3-rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32  rolni/
karton, mikronnyomás papírminőség- pecséttel. A 
kifinomultabb igényekhez.

multiROLL toalett papír B2*

850 lap/rolni Cikkszám: 4110801500

2-rétegű, kék színű, enyvezett, 32 rolni/karton, 
mik ronnyomás papírminőség-pecséttel.

multiROLL toalett papír W2*

950 lap/rolni Cikkszám: 4110800900

2-rétegű, tiszta fehér színű, préselt, 42  rolni/ karton, 
spotnyomás.

XIBU touchFOAM white 
H x Sz x M     30 x 13,3 x 11,9 cm Cikkszám: 4110201450

	 mechanikusan működő habszappan adagoló
	 optikai töltöttség-kijelző
	 tartaléktank
	 szabályozható adagolási mennyiség
	 7 dekorvariáció
	 rendszerkulccsal zárható 
	 10 év működési garancia

foamSOAP PREMIUM*

6 x 0,6 kg Cikkszám: 4110705403

Luxus minőségű, rendkívül gazdaságos folyékony 
szappan. Különösen érzékeny és száraz bőrre. 
Kiválóan tisztít, és igazán puha, bársonyos érzést 
hagy a bőrön. Élénkítő narancsvirág-illat. Bőrgyó-
gyászok által tesztelt!

foamSOAP PURE*

6 x 0,6 kg Cikkszám: 4110708003

Kiváló minőségű és rendkívül gazdaságos folyé-
kony szappan illatanyagok és színezékek nélkül. 
Ideális a szállodák és vendéglátóhelyek konyhái-
ban, valamint az élelmiszeriparban való használat-
ra. Különösen kímélő szappan érzékeny és száraz 
bőrre. Allergiások is használhatják. Kitűnő tisztító 
hatás.

foamSOAP*

6 x 0,6 kg Cikkszám: 4110701503

Habosított, minőségi szappan. Bársonyos ha-
bot képez. Érzékeny és száraz bőrre különösen 
ajánlott. Gondoskodik a tiszta, puha bőrről, és 
egzotikus gyümölcsök illatát hagyja maga után. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt!

septFOAMSOAP*

6 x 0,6 kg Cikkszám: 4110702603

A kéz egy lépésben történő kímélő fertőt-
lenítésére és tisztítására. Érzékeny területekre, 
mint szaniter helyiségekbe, óvodákba és ho-
telekbe különösen alkalmas, de használható 
kony hákban és egészségügyi területen is. Az EN 
1499, DGHM/VAH és az ÖGHMP és az OTH által 
bevizsgált. Bőrgyógyászatilag tesztelt! (** és ***)

* LUNA schaumSEIFEN adagolóhoz is használható.
**  A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a 

címkén és a termékleírásban szereplő információkat.
***  A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja. * LUNA toilettPAPIER adagolóhoz is használható.

vizes helyiség HIGIÉNIA – XIBU touch/sense.
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XIBU touchTOWEL white 
H x Sz x M     43,2 x 33,1 x 22,8 cm Cikkszám: 4110201250

  mechanikusan működő kéztörlőpapír adagoló
  2 rolni multiROLL kéztörlőpapír számára
  a 2. rolni automatikus utántöltésével
  állítható a papírutánpótlás időintervalluma
  töltöttség-kijelző
  méretre szabott kéztörlőpapír adagolása
  7 dekorvariáció
  rendszerkulccsal zárható 
  10 év működési garancia

multiROLL kéztörlő papír X Premium

 90 méter/rolni Cikkszám: 4110901400

Prémium minőség, 1-rétegű, fehér, AIRLAID el-
járással előállított, 5 rolni/karton, mikronnyomású.

multiROLL kéztörlő papír X2

 160 méter/rolni Cikkszám: 4110900900

2-rétegű, fehér színű, enyvezett, 5 rolni/karton, 
mikronnyomás papírminőség-pecséttel.

multiROLL kéztörlő papír XB2

145 méter/rolni Cikkszám: 4110901000

2-rétegű, kék színű, enyvezett és szakítószilárd, 5 
rolni/karton, mikronnyomás papírminőség-pecsét-
tel, az ISEGA élelmiszeripari eredetiségigazolásá-
val.

multiROLL kéztörlő papír X1

205 méter/rolni Cikkszám: 4110901100

1-rétegű, fehér színű, enyvezett, 5 rolni/karton, 
mikronnyomás papírminőség-pecséttel.

* LUNA multiFOLD adagolóhoz is használható.

XIBU MULTIFOLD
H x Sz x M      39,7 x 30,2 x 13,8 cm Cikkszám: 4110201550

  Kéztörlő-adagoló
  kompakt adagolóház
   minden létező hajtogatott papírkéztörlő-mérethez és 

minőséghez
  könnyen állítható belső rész
  problémamentes, egyszerű feltöltés
  gazdaságos használat
  kémlelőnyílás a maradék töltet ellenőrzésére
  rendszerkulccsal zárható

Cartemani V H3*

2.880 darab/karton Cikkszám: 4111001500

3-rétegű, a kifinomultabb igényekhez, 100% cel-
lulóz, ragyogó fehér, V-hajtogatott, 21 x 24 cm-es 
méret.

Cartemani V H2

2.304 darab/karton Cikkszám: 4111001100

2-rétegű, a kifinomultabb igényekhez, 100% cel-
lulóz, ragyogó fehér, V-hajtogatott, 21 x 24 cm-es 
méret.

Cartemani  C H2*

2.400 darab/karton Cikkszám: 4111001200

2-rétegű, a kifinomultabb igényekhez, 100% cel-
lulóz, ragyogó fehér, C-hajtogatott, 33 x 24 cm-es 
méret.

Cartemani  Z W2*

3.000 darab/karton Cikkszám: 4111000400

2-rétegű, 100% cellulóz, fehér, Z-hajtogatott
24 x 23,5 cm-es méret.

Cartemani W N2*

3.024 darab/karton Cikkszám: 4111001900

2-rétegű, natúr, W-hajtogatott, 25,5 x 23,5 cm-es 
méret.

Cartemani V N1*

4.880 darab/karton Cikkszám: 4111001800

1-rétegű, natúr, V-hajtogatott, 23 x 23 cm-es 
méret.

Cartemani Z N1*

3.000 darab/karton Cikkszám: 4111000100

1-rétegű, natúr, Z-hajtogatott, 23 x 25 cm-es 
méret.
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XIBU touchSEATCLEANER 
H x Sz x M     25 x 12,8 x 10,7 cm

bL Cikkszám: 4110101550

dL Cikkszám: 4110101567

   mechanikus adagoló a WC-ülőke fertőtlenítéséhez és 
tisztításához

	 optikai töltöttség-kijelző
	 tartaléktank
	 szabályozható adagolási mennyiség 
 világos(bL) és sötét (dL) kivitelben kapható
  rendszerkulccsal zárható, 10 év működési garancia

wcDISINFECT

6 x 0,3 kg Cikkszám: 4110707901

Alkoholos bázisú WC-ülőke fertőtlenítő. Gondos-
kodik a higiénikusan tiszta és fertőtlenített WC 
ülőkéről. Azonnal és megbízhatóan hat. Kíméli az 
anyagot, gyorsan és teljesen felszárad, és sem-
milyen bőrirritáló anyagot nem hagy maga után. 
Az ÖGHMP, a DGHM/VAH és az OTH által be-
vizsgált. (* és **)

*  A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a  
címkén és a termékleírásban szereplő információkat.

**  A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja. 

XIBU sanitaryBAG
H x Sz x M     10,9 x 13,7 x 6,6 cm

bL Cikkszám: 4110101350

dL Cikkszám: 4110101367

 Egészségügyi zacskó adagoló nyilvános toalettekhez 
 kényelmes, egyszerű egykezes kezelés
 optimalizált kialakítás: egyszerre egy zacskót vehet ki
 világos(bL) és sötét (dL) kivitelben kapható

Egészségügyi zacskó

60 zacskó Cikkszám: 4111100100

Egészségügyi zacskó a hölgyek havi higiéniai 
komfortjáért.

* LUNA hygieneBEUTEL adagolóhoz is használható.
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Sense opció
A XIBU senseFOAM és a XIBU senseTOWEL adagolókkal a 
kéztisztítás és -szárítás legmodernebb formája áll rendelkezé-
sére.  Az érintés nélkül működő adagolók intelligens szenzorral 
rendelkeznek, és lenyűgözik Önt a tökéletes habminőséggel és 
a pontosan levágott papírral. 

XIBU senseFOAM white
H x Sz x M 27,7 x 13,5 x 10,8 cm Cikkszám: 4110201050

   érintés nélkül működő habszappan adagoló
   LED-töltöttségjelző
	 tartaléktank
	 szabályozható adagolási mennyiség
	 7 dekorvariáció
	 10 év működési garancia
    töltőanyagai: lásd 12. oldal

XIBU senseTOWEL white
H x Sz x M   43,2 x 33,1 x 22,8 cm Cikkszám: 4110201150

   érintés nélkül működő kéztörlőpapír adagoló
  LED-töltöttségjelző
  méretre szabott kéztörlőpapír adagolása
	 7 dekorvariáció
	 10 év működési garancia
    töltőanyagai: lásd 13. oldalOpció sense

A XIBU sensePAPERBOX a sense technológia legújabb fej-
lesztése, amivel a szemeteszsák a PAPERBOX belső falához 
tapad, ezzel maximalizálva a szemétbefogadó képességet. A 
sensePAPERBOX 40%-kal több papírt képes felvenni.
Üzemeltethető hálózati csatlakozóval (powerPACK) és AAA 
típusú rendszerelemmel vagy AAA és C típusú rendszerelem-
mel (lásd 17. oldal).

XIBU sensePAPERBOX
H x Sz x M      70 x 34 x 23,7 cm

bL Cikkszám: 4110201761

dL Cikkszám: 4110201762

     LED-es töltöttségjelző szemeteszsák-tekercs-
hez

    világos(bL) és sötét (dL) kivitelben kapható

XIBU touchPAPERBOX 
H x Sz x M      70 x 34 x 23,7 cm

bL Cikkszám: 4110201661

dL Cikkszám: 4110201662

 Szemetes
 rejtett bedobónyílás
 ütésálló műanyag ház
 45 l űrtartalom
 1 tartalék szemeteszsák rolninak van hely a fedél belső részén 
 világos(bL) és sötét (dL) kivitelben kapható
 falra szerelhető vagy padlóra állítható

szemeteszsák XIBU 45 l

6 x 25 darab Cikkszám: 4111101000

45 l szemeteszsák praktikus összehúzó szalaggal 
a XIBU sense és touchPAPERBOX-hoz.

Az érintés nélküli XIBU senseSEATCLEANER egy hab állagú 
tisztító-fertőtlenítő folyadékot adagol a WC-papírra a WC-ülőke 
tisztításához.
 

XIBU senseSEATCLEANER
H x Sz x M  23 x 12,8 x 10,7 cm

bL Cikkszám: 4110101450

dL Cikkszám: 4110101467

   érintés nélküli adagoló a WC-ülőke fertőt-
lenítéséhez és tisztításához

   LED-töltöttségjelző
	 tartaléktank
	 szabályozható adagolási mennyiség
  világos(bL) és sötét (dL) kivitelben kapható
   rendszerkulccsal zárható, 10 év működési 

garancia
    töltőanyagai: lásd 14. oldal
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Dekor opció 
A XIBU vizes helyiség adagolók úgy alkalmazkodnak a környe-
zethez mint egy kaméleon. Válasszon a vizes helyiség beren-
dezéséhez legjobban illő 3 világos és 4 sötét dekorvariáció 
közül. A dekor változtatásához a cikkszám utolsó két számjegyét 
kell csak változtatni. 

Például: XIBU senseFOAM white Cikkszám: 4110201050

steel Cikkszám: XXXXXXXX53

tech w Cikkszám: XXXXXXXX68

carbon Cikkszám: XXXXXXXX57

black Cikkszám: XXXXXXXX67

tech Cikkszám: XXXXXXXX59

wood Cikkszám: XXXXXXXX60

Dekor carbon

XIBU senseFRESHAIR white
H x Sz x M     21,9 x 13,5 x 9,2 cm Cikkszám: 4110201350

  high-tech illatosító készülék
  egyénileg programozható
   illatadagolás időintervallumok szerint és/vagy mozgásérzékeléssel
  hajtógáz nélküli töltet 
  rendszerkulccsal zárható 
 energiaellátás elemek vagy hálózat segítségével
  7 dekorvariáció
  10 év működési garancia
  LED-töltöttségjelző
  8 x 300 ml töltet

airFRESH GREEN* Cikkszám: 4110700306

A tavasz izgalmas illata – virágzás, frissítő ébredés 
– zöld tónus.

airFRESH YELLOW* Cikkszám: 4110700406

A nyár életteli illata – gyümölcsös, friss és könnyű 
– sárga tónus.

airFRESH RED* Cikkszám: 4110700506

Az ősz nyugtató illata – illatos természet, érett 
gyümölcsök – piros tónus.

airFRESH BLUE* Cikkszám: 4110700606

A tél frissítő illata – frissesség, kristálytiszta víz 
– kék tónus.

airFRESH fourSEASONS* Cikkszám: 4110700706

Az összeállítás 4 x 2 kiváló minőségű illatosító 
 töltetet tartalmaz: a tavasz, a nyár, az ősz és a tél 
illatával.

airFRESH SPICE* Cikkszám: 4110704106

Friss, pihentető gyógynövénykert illat érezhető.

airFRESH FLOWER* Cikkszám: 4110704206

Jóleső, pihentető szénakaszálás utáni illat 
 érezhető.

airFRESH LEAVES* Cikkszám: 4110704306

Fűszeres, könnyű keleti illat, ami meleg atmosz-
férát teremt tisztaság érzettel.

airFRESH FIRESIDE* Cikkszám: 4110704406

Narancs és fahéj kompozíció – nem csak téli 
estékre.

airFRESH WELLNESS* Cikkszám: 4110704506

Egyedi összeállítás 4 x 2 kiváló minőségű SPICE, 
FLOWER, LEAVES és FIRESIDE illatosítóval.

* LUNA airFRESH adagolóhoz is használható.
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Dekor steel

* LUNA airFRESH adagolóhoz is használható.

powerPACK opció
A szenzoros vezérlésű adagolókat a powerPACK segítségével 
közvetlenül a hálózatról is elláthatja árammal. Alternatív meg-
oldásként elemmel is működtethetők.

powerPACK ex* Cikkszám: 4111202400

powerPACK ex foam** Cikkszám: 4111202500

powerPACK ex towel Cikkszám: 4111202600

powerPACK ex freshair Cikkszám: 4111202800

   falra épített tápegység
  a kábel hosszúsága 150 cm

C típusú rendszer elem
2 darab/csomag Cikkszám: 4111201200

Elem a XIBU senseFOAM, a XIBU sense-
DISINFECT, a XIBU senseDISHES, a XIBU 
inoxFOAM, a XIBU inoxDISINFECT, a XIBU 
 inoxSEATCLEANER adagolókhoz. 

D típusú rendszer elem*
2 darab/csomag Cikkszám: 4111201300

Elem a XIBU senseTOWEL, XIBU sense-
FRESHAIR, XIBU sensePAPERBOX, XIBU inox-
TOWEL és a XIBU inoxPAPERBOX adagolókhoz.

AA típusú rendszer elem
4 darab/csomag Cikkszám: 4111204300

Elem a XIBU senseSEATCLEANER-hez. 

AAA típusú rendszer elem
4 darab/csomag Cikkszám: 4111202700

Elem a XIBU sensePAPERBOX, XIBU inox-
PAPERBOX-hoz.

powerPACK in* Cikkszám: 4111203100

powerPACK in foam** Cikkszám: 4111203200

powerPACK in towel Cikkszám: 4111203300

powerPACK in freshair Cikkszám: 4111203000

   falba épített tápegység
   falba építhető, süllyesztett szerelvényekhez való 

60-as doboz (minimális nagyság) 

*  A XIBU TISSUEPAPER, sensePAPERBOX és senseSEATCLEANER  
termékekhez.

** A XIBU senseDISINFECT termékkel való használatra is megfelel.
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Működtetések 
száma

Adagolóstátusz

Látogatói 
frekvencia

senseMANAGEMENT 
BASE

senseMANAGEMENT 
SERVER

Internet

Dokumentáció

Túratervezés

HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Raktározás

Képzelje el, hogy minden mosdóhelyiség zavartalanul mű-

ködik, az adagolók mindig megfelelően fel vannak töltve, 

és a raktárkészlet is optimális. Ezt jelenti a HAGLEITNER 

új szolgáltatása a mosdóhelyiségekbe, a HAGLEITNER 

sense MANAGEMENT rendszer. 

 

Létrehoztunk egy digitális épületmanagement rendszert, 

amellyel igényei szerint szabályozhatja a takarítást, karban-

tartást és a raktárkészletet. Önnek, mint ügyfélnek ez szá-

mos verhetetlen előnyt jelent: 

Havi átalánydíjat fizet, így költségeit világosan nyomon kö-

vetheti.

A HAGLEITNER garantálja, hogy az Ön egyedi igényeinek 

megfelelő fogyóeszközök mindig megfelelő mennyiségben 

álljanak rendelkezésre.

A HAGLEITNER senseMANAGEMENT rendszer folyama-

tosan felügyeli a mosdókban elhelyezett adagolókat. Ön a 

tartózkodási helyétől függetlenül mindig tudni fogja, hogy 

hol, mely adagolókat kell utántölteni. Az adagolók beépített 

tartalék-funkcióval rendelkeznek, és ez elég időt hagy a ha-

tékony feltöltés megtervezésére.

A HAGLEITNER senseMANAGEMENT folyamatosan szá-

mon tartja a készülékek elem-töltöttségi szintjét. Ha valahol 

üzemzavar lép fel, ezzel azonnal lokalizálható és kiküszö-

bölhető.

A fogyasztás nyomon követhetővé, a raktárkészlet-keze-

lés hatékonnyá és az elszámolás tisztán átláthatóvá válik. 

Mindez és az Ön személyes bizalma fontos számunkra!

HAGLEITNER senseMANAGEMENT – ÁTFOGÓ CSOMAG A MOSDÓBA.
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senseMANAGEMENT BASE
 Cikkszám: 4131400100

Bázisállomás akár 25 adagolókészülék adatainak összegyűj-
tésére és továbbküldésére.

XIBU senseCOUNTER
transmite bL Cikkszám: 4131300800

transmite dL Cikkszám: 4131300900

receiver bL Cikkszám: 4131301000

receiver dL Cikkszám: 4131301100

Belépésérzékelő, amely információt gyűjt arról, hogy egy 
helyiséget milyen gyakran használnak.

senseMANAGEMENT RADIO BOARD
 Cikkszám: 4131400300

Rádióállomás, amellyel a XIBU sense-adagolókat utólago-
san csatlakoztathatja a HAGLEITNER senseMANAGEMENT 
rendszerbe.

senseMANAGEMENT SERVER
 Cikkszám: 4131400200

A több bázisállomásról érkező adatok előkészítéséhez és 
továbbításához.

Az adatok alapján elemzést készíthet, hogy például egy 

kézfertőtlenítő-adagolót a látogatók vagy a személyzet 

megfelelően használ-e ki. Ezek az információk segítenek 

Önnek a felhasználási szokások javításában.

Minden új generációs XIBU adagoló, amelyen ez a szim-

bólum van  , felszerelhető utólagosan a HAGLEITNER 

senseMANAGEMENT rendszerrrel. A XIBU inox esetében 

erre nincs szükség, ezek a funkciók ugyanis itt az alapfel-

szereltséghez tartoznak. 

A senseMANAGEMENT RADIO BOARD tartozék által a 

készülékek "intelligenssé" válnak, és hasznos felhasználá-

si adatokat tudnak továbbítani. Ezek az ismeretek adják a 

tisztességes partnerkapcsolat alapját. A HAGLEITNER által 

kínált mosdóhelyiségekre vonatkozó szolgáltatás így bár-

mikor utánkövethető.

A HAGLEITNER senseMANAGEMENT ezen kívül elektroni-

kus takarítási terveket is kínál. Így tökéletesen dokumentál-

hatja és felügyelheti a takarítást és fertőtlenítést. 

Az ehhez szükséges szoftver minden jelenleg létező készü-

léken használható.

A HAGLEITNER senseMANAGEMENT rendszerről további

információkért forduljon higiéniai tanácsadójához.

A HAGLEITNER senseMANAGEMENT rendszer optimális használatához a senseMANAGEMENT-tel kompatibilis adagolókon 

kívül az alábbi tartozékokra is szükség van:
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XIBU senseDISINFECT
H x Sz x M     27,7 x 13,5 x 10,8 cm Cikkszám: 4110600250

  érintés nélkül működő fertőtlenítőszer adagoló
  LED-töltöttségjelző
  tartaléktank
  szabályozható adagolási mennyiség
    professzionális felhasználóknak mint pl.: kórházaknak, ápolási 

otthonoknak, orvosi rendelőknek a tanúsítvány  
rendelkezésünkre áll

   energiaellátás elemek vagy hálózat segítségével  
(powerPACK-ot és rendszerelemet a 17. oldalon talál)

  légmentesen zárt egység, ami véd a csírásodástól
  rendszerkulccsal zárható 
  10 év működési garancia

septLIQUID SENSITIVE

6 x 700 ml Cikkszám: 4110705804

Felhasználásra kész, alkoholos oldat az EN 1500 
szerinti higiénikus kézfertőtlenítéshez és az EN 
12791 szerinti sebészeti kézfertőtlenítéshez. VAH/
ÖGHMP/OTH által bejegyezve. Hatékony vírusok, 
mint például influenza vírus, Hepatitis B és noro-
vírusok ellen. Különösen hatékony kézápoló hatás 
a nagy arányú viaszos összetevőknek köszön-
hetően. Al lergiások számára is megfelelő, mivel 
parfüm-, és színezőanyag-mentes. Bőrgyógyásza-
tilag tesztelt! (* és **)

septLIQUID PLUS

6 x 700 ml Cikkszám: 4110704603

Felhasználásra kész alkoholos fertőtlenítő folyadék a 
higiénikus kézfertőtlenítéshez és műtéti kézfertőtlení-
téshez/sebészi bemosakodáshoz a szokásos proto-
koll szerint. Átfogó hatásspektrummal és egyidejűleg 
bőrápoló hatással rendelkezik. DGHM/VAH/ÖGHMP 
szerint hatékony baktériumok (beleértve az MRSA-t), 
gombák ellen. DIN EN 14476 által igazolt vírusölő ha-
tás norovírussal, HBV/HIV, HPV, polio-, adeno-, ro-
tavírusokkal szemben. OTH által elvégzett vizsgálatok 
igazolták baktericid, fungicid, virucid (H1N1, noro-, 
rota-, vaccinia-, polio-, adenovírus, HIV) hatását.
Bőrgyógyászatilag tesztelt! (* és **) 

XIBU disinfectWALL
H x Sz x M     19,6 x 10,8 x 12,3 cm Cikkszám: 4110600550

	 	cseppalátéttel a XIBU senseDISINFECT ada-
golóhoz

	 falra történő szereléshez
	 	megvédi a padlót a kézről lecsöppenő fertőt-

lenítőszertől

*  A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a 
címkén és a termékleírásban szereplő információkat.

**  A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja. 

vizes helyiség HIGIÉNIA – XIBU kézfertőtlenítés.
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XIBU disinfectTABLE
H x Sz x M     44,5 x 15,5 x 21,5 cm Cikkszám: 4110600450

   asztali tartóállvány a XIBU senseDISINFECT 
adagolóhoz

  beépített cseppalátéttel
   ajánljuk recepciókra, bankokba, orvosokhoz 

stb.

XIBU disinfectFLOOR
H x Sz x M     89,5 x 39,5 x 38,5 cm Cikkszám: 4110600350

   tartóállvány a XIBU senseDISINFECT ada-
golóhoz

   ideális a fertőtlenítőszer adagoló mobil elhelye-
zéséhez

  ajánljuk bejáratok mellé pl.: éttermekbe, szállo-
dákba, gondozó-ápoló otthonokba, bankokba, 
szabadidőközpontokba stb.

  csak a XIBU senseDISINFECT adagolóval és a 
XIBU disinfectTABLE-lel együtt használható
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XIBU inoxTISSUEPAPER
H x Sz x M     40,2 x 20,9 x 17 cm Cikkszám: 4131100466

  nemesacél WC-papír adagoló 
  két multiROLL toalettpapír rolni számára
  a második rolni automatikus utántöltésével
  1 töltet 8 hagyományos tekercs toalettpapírnak felel meg
  lefutás elleni fék a gazdaságos lapadagolásért 
  rendszerkulccsal zárható 
  10 év működési garancia
  előre telepített senseMANAGEMENT

multiROLL toalett papír Z4*

425 lap/rolni Cikkszám: 4110801400

4-rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32 rolni/
karton, mikronnyomás papírminőség-pecséttel. A 
kifinomultabb igényekhez.

multiROLL toalett papír V3*

560 lap/rolni Cikkszám: 4110801300

3-rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32  rolni/
karton, mikronnyomás papírminőség- pecséttel. A 
kifinomultabb igényekhez.

multiROLL toalett papír B2*

850 lap/rolni Cikkszám: 4110801500

2-rétegű, kék színű, enyvezett, 32 rolni/karton, 
mik ronnyomás papírminőség-pecséttel.

multiROLL toalett papír W2*

950 lap/rolni Cikkszám: 4110800900

2-rétegű, tiszta fehér színű, préselt, 42  rolni/ karton, 
spotnyomás.

XIBU inoxFOAM
H x Sz x M     41,6 x 17 x 11,5 cm Cikkszám: 4131100366

  érintésmentes nemesacél habszappan adagoló
  LED-töltöttségjelző
  tartaléktank
  szabályozható adagolási mennyiség
  energiaellátás elemek vagy hálózati csatlakozó segítségével 
  rendszerkulccsal zárható
  10 év működési garancia
  előre telepített senseMANAGEMENT

* LUNA schaumSEIFEN adagolóhoz is használható.
**  A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a 

címkén és a termékleírásban szereplő információkat.
***  A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja. 

vizes helyiség HIGIÉNIA – XIBU inox.

foamSOAP PREMIUM*

6 x 0,6 kg Cikkszám: 4110705403

Luxus minőségű, rendkívül gazdaságos folyékony 
szappan. Különösen érzékeny és száraz bőrre. 
Kiválóan tisztít, és igazán puha, bársonyos érzést 
hagy a bőrön. Élénkítő narancsvirág-illat. Bőrgyó-
gyászok által tesztelt!

foamSOAP PURE*

6 x 0,6 kg Cikkszám: 4110708003

Kiváló minőségű és rendkívül gazdaságos folyé-
kony szappan illatanyagok és színezékek nélkül. 
Ideális a szállodák és vendéglátóhelyek konyhái-
ban, valamint az élelmiszeriparban való használat-
ra. Különösen kímélő szappan érzékeny és száraz 
bőrre. Allergiások is használhatják. Kitűnő tisztító 
hatás.

foamSOAP*

6 x 0,6 kg Cikkszám: 4110701503

Habosított, minőségi szappan. Bársonyos ha-
bot képez. Érzékeny és száraz bőrre különösen 
ajánlott. Gondoskodik a tiszta, puha bőrről, és 
egzotikus gyümölcsök illatát hagyja maga után. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt!

septFOAMSOAP*

6 x 0,6 kg Cikkszám: 4110702603

A kéz egy lépésben történő kímélő fertőt-
lenítésére és tisztítására. Érzékeny területekre, 
mint szaniter helyiségekbe, óvodákba és ho-
telekbe különösen alkalmas, de használható 
kony hákban és egészségügyi területen is. Az EN 
1499, DGHM/VAH és az ÖGHMP és az OTH által 
bevizsgált. Bőrgyógyászatilag tesztelt! (** és ***)

* LUNA toilettPAPIER adagolóhoz is használható.
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XIBU inoxTOWEL
H x Sz x M     58,7 x 35,2 x 23,5 cm Cikkszám: 4131100566

  érintésmentes nemesacél kéztörlő adagoló
  2 rolni multiROLL kéztörlőpapír számára
  a 2. rolni automatikus utántöltésével
  LED-töltöttségjelző
  méretre szabott kéztörlőpapír adagolása
 energiaellátás elemek vagy hálózat segítségével
  rendszerkulccsal zárható
  10 év működési garancia
  előre telepített senseMANAGEMENT

multiROLL kéztörlő papír X Premium

 90 méter/rolni Cikkszám: 4110901400

Prémium minőség, 1 oldalas, fehér, AIRLAID el-
járással előállított, 5 rolni/karton, mikronnyomású.

multiROLL kéztörlő papír X2

 160 méter/rolni Cikkszám: 4110900900

2-rétegű, fehér színű, enyvezett, 5 rolni/karton, 
mikronnyomás papírminőség-pecséttel.

multiROLL kéztörlő papír XB2

145 méter/rolni Cikkszám: 4110901000

2-rétegű, kék színű, enyvezett és szakítószilárd, 5 
rolni/karton, mikronnyomás papírminőség-pecsét-
tel, az ISEGA élelmiszeripari eredetiségigazolásá-
val.

multiROLL kéztörlő papír X1

205 méter/rolni Cikkszám: 4110901100

1-rétegű, fehér színű, enyvezett, 5 rolni/karton, 
mikronnyomás papírminőség-pecséttel.

XIBU inoxDISINFECT
H x Sz x M     41,6 x 17 x 11,5 cm Cikkszám: 4131100266

  érintésmentes nemesacél fertőtlenítőszer adagoló 
  LED-töltöttségjelző
  tartaléktank
  szabályozható adagolási mennyiség
   energiaellátás elemek vagy hálózati csatlakozó segítségével 
  légmentesen zárt egység, ami véd a csírásodástól
  rendszerkulccsal zárható
  10 év működési garancia
  előre telepített senseMANAGEMENT

septLIQUID SENSITIVE

6 x 700 ml Cikkszám: 4110705804

Felhasználásra kész, alkoholos oldat az EN 1500 
szerinti higiénikus kézfertőtlenítéshez és az EN 
12791 szerinti sebészeti kézfertőtlenítéshez. VAH/
ÖGHMP/OTH által bejegyezve. Hatékony vírusok, 
mint például influenza vírus, Hepatitis B és noro-
vírusok ellen. Különösen hatékony kézápoló hatás 
a nagy arányú viaszos összetevőknek köszön-
hetően. Al lergiások számára is megfelelő, mivel 
parfüm-, és színezőanyag-mentes. Bőrgyógyásza-
tilag tesztelt! (* és **)

septLIQUID PLUS

6 x 700 ml Cikkszám: 4110704603

Felhasználásra kész alkoholos fertőtlenítő folyadék a 
higiénikus kézfertőtlenítéshez és műtéti kézfertőtlení-
téshez/sebészi bemosakodáshoz a szokásos proto-
koll szerint. Átfogó hatásspektrummal és egyidejűleg 
bőrápoló hatással rendelkezik. DGHM/VAH/ÖGHMP 
szerint hatékony baktériumok (beleértve az MRSA-t), 
gombák ellen. DIN EN 14476 által igazolt vírusölő ha-
tás norovírussal, HBV/HIV, HPV, polio-, adeno-, ro-
tavírusokkal szemben. OTH által elvégzett vizsgálatok 
igazolták baktericid, fungicid, virucid (H1N1, noro-, 
rota-, vaccinia-, polio-, adenovírus, HIV) hatását.
Bőrgyógyászatilag tesztelt! (* és **) 

*  A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a 
címkén és a termékleírásban szereplő információkat.

**  A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja. 
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*  A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a  
címkén és a termékleírásban szereplő információkat.

**  A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja. 

XIBU inoxPAPERBOX 
H x Sz x M     78,5 x 35,5 x 65,6 cm Cikkszám: 4131100166

 nemesacél szemetes
 méret: 45 l
 műanyagból készült felfogóedény
 ergonomikus kezelés
 beépített tároló a szemeteszsák-rolninak
 a telítettséget jelző LED-es kijelző
 AAA típusú rendszer elemekkel működik

szemeteszsák XIBU, 45 l

6 x 25 darab Cikkszám: 4111101000

Szemeteszsák praktikus összehúzó szalaggal, 
és 45 l űrtartalommal az XIBU inoxPAPERBOX 
szemétkosárhoz.

XIBU inoxSEATCLEANER 
H x Sz x M     41,6 x 17 x 11,5 cm Cikkszám: 4131100666

  érintés nélküli nemesacél adagoló a WC-ülőke 
fertőtlenítéséhez és tisztításához

  LED-töltöttségjelző 
  tartaléktank
  szabályozható adagolási mennyiség
 tápellátás elemről vagy hálózatról
 rendszerkulccsal zárható,	10 év működési garancia

wcDISINFECT

6 x 0,3 kg Cikkszám: 4110707901

Alkoholos bázisú WC-ülőke fertőtlenítő. Gondos-
kodik a higiénikusan tiszta és fertőtlenített WC 
ülőkéről. Azonnal és megbízhatóan hat. Kíméli az 
anyagot, gyorsan és teljesen felszárad, és sem-
milyen bőrirritáló anyagot nem hagy maga után. 
Az ÖGHMP, a DGHM/VAH és az OTH által be-
vizsgált. (* és **)

Option maxVOLUME
A maxVOLUME funkcióval a PAPERBOX belsejében vákuum 
keletkezik. Ez a szemetes belső falára húzza a szemeteszsá-
kot, így maximalizálja a BOX belsejében tárolható szemét tér-
fogatát. Így a XIBU inoxPAPERBOX 40%-kal több papírt tud 
eltárolni. Üzemeltetés hálózatról a tápkábellel (powerPACK) 
és AAA típusú rendszer elemekkel vagy AAA- és D-típusú 
rendszer elemekkel (lásd a 17. oldalt).

inox maxVOLUME
Cikkszám: 4131201366

Az XIBU inoxPAPERBOX szemetesben a kido-
bott szemét térfogatának maximalizálására 
szolgáló funkció.
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inFRAME opció
Az intelligens, nemesacél adagolók falba építése egyedülálló 
megjelenést biztosít. Mindegy, hogy tégla-, Ytong-, fa-, gipsz-, 
üveg- vagy fémfal – a beépítő keretnek köszönhetően a nemes-
acél adagolóink minden falba illeszkednek.
Az inox inFRAME keret profi szakember által történő beszere-
lése garantálja a készülék későbbi, zökkenőmentes utólagos 
beszerelését.

inox inFRAME tissue
H x Sz x M  38,1 x 18,9 x 8,5 cm Cikkszám: 4131200866

   nemesacél foglalat, a XIBU  
inoxTISSUEPAPER adagoló falba építéséhez 

inox inFRAME foam
H x Sz x M  40,2 x 15,5 x 5,5 cm Cikkszám: 4131200566

   nemesacél keret a XIBU inoxFOAM, inox
DISINFECT és inoxSEATCLEANER falba 
süllyesztett beszereléséhez

inox inFRAME towel
H x Sz x M  55,2 x 32,6 x 12,4 cm Cikkszám: 4131201166

   nemesacél foglalat, a XIBU  
inoxTOWEL adagoló falba építéséhez

inox inFRAME paperbox
H x Sz x M  76,9 x 34 x 12,5 cm Cikkszám: 4131200266

   nemesacél keret a XIBU inoxPAPERBOX falba 
süllyesztett beszereléséhez

exFRAME opció
Ideális megoldás minden mosdóhelyiségben az összetéveszt-
hetetlen nemesacél adagolók felszerelésére.
A nemes formavilág és a tökéletes design garantálják a ma-
radandó hatást. 

inox exFRAME tissue
Cikkszám: 4131200966

   nemesfém tok a XIBU inoxTISSUEPAPER 
adagoló fali szereléséhez

   minden falfelülethez alkalmas

inox exFRAME foam
Cikkszám: 4131200666

   nemesacél burkolat a XIBU inoxFOAM, inox-
DISINFECT és inoxSEATCLEANER falra  
szereléséhez 

   minden falfelülethez alkalmas

inox exFRAME towel
Cikkszám: 4131201066

   nemesfém tok a XIBU inoxTOWEL adagoló fali 
szereléséhez

    minden falfelülethez alkalmas

inox exFRAME paperbox
Cikkszám: 4131200366

   nemesacél burkolat a XIBU inoxPAPERBOX 
falra szereléséhez

   minden falfelülethez alkalmas
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powerPACK opció
A szenzoros vezérlésű adagolókat a powerPACK segítségével 
közvetlenül a hálózatról is elláthatja árammal. Alternatív meg-
oldásként elemmel is működtethetők.

powerPACK ex* Cikkszám: 4111202400

powerPACK ex foam** Cikkszám: 4111202500

powerPACK ex towel Cikkszám: 4111202600

  falra épített tápegység 
  a kábel hosszúsága 150 cm

AURA opció
Az adagoló sziluettjének háttérvilágítása kiemeli a XIBU inox 
adagoló nemes formavilágát, és egyedülálló hangulatot kölcsö-
nöz a mosdóhelyiségeknek. Egy közérthető „Highlight“ az egyedi 
megjelenéshez. A kiszereléshez tartozó RGB vezérlőnek 
köszönhetően a LED-fényszalag színe igény szerint állítható.

inoxAURA tissue
Cikkszám: 4131200766

   LED-fényszalag a XIBU inoxTISSUEPAPER 
adagoló háttérvilágítására   

   működés csak powerPACK kiegészítővel együtt

inoxAURA foam
Cikkszám: 4131200466

   LED-fényszalag a XIBU inoxFOAM,   
inoxDISINFECT és inoxSEATCLEANER adagoló 
háttérvilágítására

  működés csak powerPACK kiegészítővel együtt

inoxAURA towel
Cikkszám: 4131201266

   LED-fényszalag a XIBU inoxTOWEL adagoló 
háttérvilágítására  

   működés csak powerPACK kiegészítővel együtt

inoxAURA paperbox
Cikkszám: 4131200166

   LED-fénysor a XIBU inoxPAPERBOX hátsó 
megvilágításához 

   működés csak powerPACK kiegészítővel együtt

powerPACK in* Cikkszám: 4111203100

powerPACK in foam** Cikkszám: 4111203200

powerPACK in towel Cikkszám: 4111203300

   falba épített tápegység
   falba építhető, süllyesztett szerelvényekhez való 

68-as doboz (minimális nagyság) 

* A XIBU  inox TISSUEPAPER és inoxSEATCLEANER termékekhez.
** A XIBU inoxDISINFECT és az inoxSEATCLEANER termékekkel is használható.

rendszer elem
A hozzá tartozó elemeket a 17. oldalon találja.
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XIBU senseTAP
  érintés nélküli csaptelepek
 a HACCP előírásoknak megfelel  
  akár 75% víz-, és energiamegtakarítás 
 maximum 4 l/perc vízhozam
  higiénikus lemosáshoz
 biztonsági leállítás 1 perc után
 robusztus, fém kivitel

távirányító
 Cikkszám: 4130200600

  infravörös távirányító a higiénikus öblítési ciklu-
sok beállításához

 szövegkijelzés
 egyszerű kezelés

hideg (C)
periférikus 
meleg (L)

központi 
meleg (H)

Cikkszám: Cikkszám: Cikkszám:

SMART chrom 1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom 1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom 1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom 1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt 1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox
1-elem
2-hálózati csatlakozás

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

vizes helyiség HIGIÉNIA – XIBU senseTAP.

*   Az elforgatható kialakítást kifejezetten egészségügyi 
területre, valamint nagykonyhákban való felhasználásra 
fejlesztették ki.

**  Az elforgatható kialakítást speciálisan a vendéglátó helyeken 
való használatra fejlesztették ki.

A XIBU senseTAP termékkel a HAGLEITNER 5 érintés nél-

küli mosdóarmatúrát kínál, a szállodák, vendéglátóhelyek 

és egészségügyi intézmények összes igényének megfele-

lően. A masszív, teljesen fém armatúrák víz- és energiafo-

gyasztása nagyon takarékos.



A minőség jelentősen befolyásolja, hogy a vendég jól  

érzi-e magát. Ez a hotelszobákra különösen igaz. 

A LUNA 2.0 erőssége az elegáns megjelenés és jó 

 működtethetőség. Kiváló minőségű töltetek a tuso -

lókban, a papír pedig minden minőségre vonatkozó 

 igényt kielégít.  Intelligens funkciók, úgy mint az ada-

golás beállítása és kiadáskésleltetés  biztosítják a gaz-

daságos felhasználást.

A showerMAID tartó logózhatósága az Ön márkanevét 

népszerűsítheti.

LUNA 2.0
Minden hotelszobába.
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300 %

100 %

hair & body 
sensitive

hair & body
sensitive

© www.nill.at

Hagleitner | showerMAID | Lemmongrass | Variante 1

Datum: 02. Juli 2012

300 %

100 %

© www.nill.atDatum: 24. Mai 2012

Hagleitner | showerMAID | Logo Rose | Variante 3
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LUNA 2.0 showerMAID
H x Sz x M     23 x 7,8 x 10 cm

white Cikkszám: 4110400550

steel Cikkszám: 4110400553

  tusfürdő adagoló elegáns designnal
  gazdaságos adagolás
   a tank és az utántöltet légmentesen zárt, ami véd a csíráso-

dás ellen
  egyedi feliratozás is lehetséges
  ideális zuhanykabinokba és kézmosók mellé
  kémlelőnyílás a maradék töltet ellenőrzésére
  lopás elleni védelem

showerMAID hair&BODY fresh

24 x 210 ml Cikkszám: 4110705036

Élénkítő tusfürdő hajmosáshoz és tusoláshoz. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt!

showerMAID hair&BODY asia

24 x 210 ml Cikkszám: 4110705136

Tusfürdő hajmosáshoz és tusoláshoz nyugtató 
illattal. Bőrgyógyászatilag tesztelt!

showerMAID handSOAP rose

24 x 210 ml Cikkszám: 4110705636

Kiváló minőségű, folyékony, kézmosó-szappan. 
Kellemes rózsa és magnólia illattal. A különös 
gonddal válogatott alapanyagok visszaadják a bőr 
nedvességét. Bőrgyógyászatilag tesztelt!

showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive

24 x 210 ml Cikkszám: 4110705336

Kiváló minőségű tusoló gél bőr-és hajápoláshoz. 
Lágy ápoló, nedvességgel feltöltő összetevőkkel. 
Egyedülálló, élénkítő hatás, friss érzést kölcsönöz. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt!

Branding opció
Egy remek lehetőség, hogy reklámozza cégét. Nyomtassa   logóját 
a  LUNA 2.0 showerMAID adagoló tartógyűrűjére. Így vendége 
összeköti az Ön márkanevét a LUNA 2.0 nemes kivitelével és 
magas minőségével. 

LUNA 2.0 showerMAID holder marked
white Cikkszám: 4111201850

steel Cikkszám: 4111201853

A LUNA 2.0 showerMAID adagoló fali tartója logóz-
ható, ami a legkiválóbb reklám cégének. A kivitele-
zésért látogasson el a www.hagleitner.com websho-
punkba vagy érdeklődjön higiéniai tanácsadójánál.

LUNA 2.0 showerMAID holder blank
white Cikkszám: 4111201650

steel Cikkszám: 4111201753

Rögzítő gyűrű a LUNA 2.0 showerMAID ada-
golóhoz.

vizes helyiség HIGIÉNIA – LUNA 2.0.
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LUNA 2.0 paperBOY
H x Sz x M     24 x 14 x 17 cm

white Cikkszám: 4110400450

steel Cikkszám: 4110400453

  hotelszobák számára kialakított toalettpapír adagoló 
   a megszokottan igényes HAGLEITNER design a multiROLL 

toalettpapírok ismert előnyeivel párosul
  az adagoló „sohasem üres” 
  gazdaságos papírfelhasználás
  lopás elleni védelem
  kisebb raktármennyiség

multiROLL toalett papír Z4*

425 lap/rolni Cikkszám: 4110801400

4-rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32 rolni/
karton, mikronnyomás papírminőség-pecséttel. A 
kifinomultabb igényekhez.

multiROLL toalett papír V3*

560 lap/rolni Cikkszám: 4110801300

3-rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32  rolni/
karton, mikronnyomás papírminőség- pecséttel. A 
kifinomultabb igényekhez.

* LUNA toilettPAPIER adagolóhoz is használható.

LUNA 2.0 multiBOX
H x Sz x M     15 x 26 x 6 cm

white Cikkszám: 4110500250

steel Cikkszám: 4110500253

  sokoldalú adagolódoboz kozmetikai kendő, és egyszer 
használatos kesztyű tárolásához és adagolásához 

  praktikus használat 
  falra szerelhető vagy asztalra állítható
  rendszerkulccsal zárható

kozmetikai kendő

35 x 100 darab Cikkszám: 4111100300

2-rétegű, fehér színű, bolyhosan lágy, tis-
sue minőségű kozmetikai kendő. Ideális vizes 
helyiségekbe, vendégszobákba.

egyszerhasználatos kesztyű

25 x 250 darab Cikkszám: 4111100800

Egyszer használatos kesztyű pontnyomott po-
lietilénből univerzális méretben a probléma-
mentes használatért. Ideális védelmet nyújt a 
szennyeződések és a kellemetlen szagok ellen 
mindazok számára, akik üzemanyaggal és olajjal 
dolgoznak, mintavétellel foglalkoznak stb.
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LUNA 2.0 wasteBOX S
H x Sz x M     26 x 22 x 24 cm

white Cikkszám: 4110400850

steel Cikkszám: 4110400853

   szemetes, ütésálló PP műanyag házzal matt fehér színben
   mérete ideális fürdő- és hotelszobákba
   kényelmes kezelhetőség a különálló, egyszerűen kivehető 

belső vödörnek köszönhetően
   különösen higiénikus az automata fedélnek köszönhetően
  a csúszásmentes gumi lábacskák szilárd állást biztosítanak

szemeteszsák S 12 l

10 x 50 darab, 12 l Cikkszám: 4120302000

36 x 45 cm, fehér, szakítószilárd zsák.

LUNA 2.0 sanitaryBAG white
H x Sz x M     10,9 x 13,7 x 6,6 cm Cikkszám: 4110400950

 egészségügyi zacskó adagoló hotelszobák toaletteibe
 kényelmes, egyszerű egykezes kezelés
 optimalizált kialakítás: egyszerre egy zacskót vehet ki

Egészségügyi zacskó*

60 zacskó Cikkszám: 4111100100

Egészségügyi zacskó hölgyek havi higiéniai 
komfortjáért

* LUNA hygieneBEUTEL adagolóhoz is használható.
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LUNA kleiderHAKEN 
H x Sz x M     7,1 x 5,5 x 2,5 cm Cikkszám: 4110500150

  multifunkcionális LUNA akasztó 
  a ruhák és táskák egyidejűleg felakaszthatóak rá 
  maximális terhelhetőség 50 kg 
  ajtóra vagy falra szerelhető

LUNA hygieneAUFLAGEN adagoló 
H x Sz x M     29,6 x 43 x 6,9 cm Cikkszám: 4110100250

  higiénikus ülőkepapír adagoló az érintkezéssel elkapható 
fertőzések ellen 

 vékony, igényes külsejű adagolóház 
 karbantartást nem igényel
 2 x 100 darab higiénés papír egyenkénti lapadagolással 
 kémlelőnyílás a maradék töltet ellenőrzésére 
 rendszerkulccsal zárható
 10 év működési garancia

higiénikus ülőkepapír

10 x 100 darab Cikkszám: 4110800100

Finom recycling papírminőség a tökéletes biz-
tonság és higiénia érdekében. Öblítéskor a 
ülőkepapír automatikusan eltűnik a lefolyóban.

LUNA wet&CLEAN adagoló 
H x Sz x M     19,6 x 12,2 x 8,7 cm Cikkszám: 4110100550

  adagoló nedves toalettpapír készítéséhez
  a rendszeres testápoláshoz, a kellemesen tiszta érzéshez 
  a tank és a töltet légmentes egységet képez, ami véd a 

csírásodás és a beszáradás ellen, ezáltal a papír mindig 
frissen nedves lesz 

  rendszerkulccsal zárható
  10 év működési garancia

wet&CLEAN LOTION

6 x 0,45 kg Cikkszám: 4110703701

Kellemes illatú tisztító folyadék a toalettpapírok 
benedvesítéséhez a tökéletes higiéniáért. 
Tisztító, ápoló és nedvességet adó összete-
vőkkel és a kamilla nyugtató hatóanyagával. 
Kellemesen tiszta érzést hagy maga után. Bőr-
gyógyászatilag tesztelt!



33

vi
ze

s 
h

el
yi

sé
g

 H
IG

IÉ
N

IA

LUNA abrasivSEIFEN adagoló 
H x Sz x M     27 x 12 x 14 cm Cikkszám: 4110300150

  speciálisan üzemek és ipari területek számára 
  a tank és az utántöltet légmentesen zárt, ami véd a 

csírásodás és a beszáradás ellen, cseppmentes, a töltet 
hidegre nem érzékeny 

  3 különböző fajta, kitűnő, sűrűn folyó, kellemes vissza-
zsírozó hatású ipari szappan valamennyi szennyeződésre 

  rendkívül takarékos felhasználás 
  rendszerkulccsal zárható 
  10 év működési garancia

abrasivCOLOR

6 x 750 ml Cikkszám: 4110703205

Tisztítószemcséket és speciális, bőrbarát oldó-
szert tartalmaz, festék, diszperzió, lakk, ragasztó 
és nyomdai szennyeződések eltávolítására. 
Különösen alkalmas festék-, lakkozó-, karosszé-
ria lakatos műhelyekbe, nyomdákba. Kellemes 
zöldalma illatot hagy maga után. Bőrgyógyá-
szatilag tesztelt!

abrasivUNIVERSAL

6 x 750 ml Cikkszám: 4110703305

Tisztítószemcséket és speciális, bőrbarát ola-
jokat tartalmaz, olajos, zsíros, grafitos szeny-
nyeződések, fékpor és a korom eltávolítására. 
Kellemes barack illatot hagy maga után. Bőr-
gyógyászatilag tesztelt!

abrasivPOWER

6 x 750 ml Cikkszám: 4110703405

Durva tisztítószemcséket és aktív mosóhatású 
összetevőket tartalmaz a rendkívül makacs 
 szennyeződések eltávolítására pl.: dízel- és 
motorolaj, kenőzsír, fék- és grafitpor. Kellemes 
citrom illatot hagy maga után. Bőrgyógyászatilag 
tesztelt!

LUNA handPROTECT adagoló 
H x Sz x M     27 x 12 x 14 cm Cikkszám: 4110300250

		cseppmentes adagoló, mely alkarral működtethető 
		a tank és az utántöltet légmentesen zárt, ami véd a csíráso-

dás és a beszáradás ellen 
		beállítható adagolási mennyiség 
		speciálisan ipari célokra, műhelyekbe, élelmiszer-feldolgo-

zó üzemekbe 
		rendkívül takarékos felhasználás 
		rendszerkulccsal zárható 
		10 év működési garancia

handPROTECT

6 x 0,75 kg Cikkszám: 4110703105

Különösen gyorsan felszívódó, nem zsíros, szi-
likonmentes bőrvédő készítmény. Kamilla illatú, 
bőrsemleges, ápoló összetevőkkel, hatékony 
védőréteget képez a bőrön. Ideális a takarító-
személyzet kezeinek megvédésére, akár a kesz-
tyű alatt is használható, mert nem engedi fel-
puhulni a bőrt. Munkakezdés előtt egy  a  daggal 
gondosan kenjük be a kezünket, különös 
figyelemmel a körömágyakra. Bőrgyógyászatilag 
tesztelt!

LUNA handCREAM adagoló 
H x Sz x M     19,6 x 12,2 x 8,7 cm Cikkszám: 4110300350

	 kis helyigény, egyszerű egykezes használat 
	 kitűnő kézkrém a vacuumBAG utántöltő rendszerben 
	 tartaléktank, kémlelőnyílás a maradék töltet ellenőrzésére 
	 rendszerkulccsal zárható 
	 10 év működési garancia

handCREAM

6 x 0,45 kg Cikkszám: 4110702901

Kitűnő kézkrém az ápolt, puha bőrért. Gyorsan 
és maradéktalanul beszívódik. Nyugtató hatá-
sú, pótolja a bőr nedvességtartalmát, és segít 
megőrizni a bőr természetes egyensúlyát. Friss, 
virágos és nyugtató illatot hagy maga után. Bőr-
gyógyászatilag tesztelt!

vizes helyiség HIGIÉNIA – LUNA adagolók a műhelyekbe.
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vizes helyiség HIGIÉNIA – Speciális szanitertermékek.

ipari papír  
PREMIUM W2

ipari papír  
STANDARD H2

ipari papír 
PREMIUM VLIES

ipari papír
TOP B3

ipari papír  
B2

ipari papír  
R2

ipari papír 
KREPP R1

Cikkszám 4120501700 4120501800 4120500100 4120500200 4120502100 4120502200 4120500400

Csomagolási 
egység

2 2 2 2 2 2 1

Rolni/karto-
nonkénti súly

5,5 kg 1,8 kg 3,4 kg 3,2 kg 3,0 kg 3,6 kg 35,0 kg

Dudaátmérő 6 cm 4,5 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm

Rolni szélessége 27,0 cm 27,0 cm 32,0 cm 26,0 cm 22,0 cm 26,4 cm 48 cm

Átmérő 32,5 cm 25,0 cm 25,0 cm 26,5 cm 32,0 cm 32,0 cm 55,0 cm

Papír súlya 
rétegenként

25 25 65 19 19 18 55

Rétegek száma 2 2 1 3 2 2 1

Kivitel
szélezett & 
perforált

prégelt & 
perforált

perforált
szélezett & 
perforált

prégelt, 
enyvezett & 

perforált

prégelt, 
enyvezett & 

perforált

Folyóméter 405 m 137 m 148 m 209 m 360 m 380 m 1354 m

Letépés hossza 38,0 cm 30,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 36,0 cm 38,0 cm

Letépés  
szélessége

27,0 cm 27,0 cm 32,0 cm 26,5 cm 22,0 cm 26,4 cm           

Letépések 
száma

1065 456 390 550 1000 1000

Szín fehér fehér fehéren melírozott kék kék fehér szürke

Anyag cellulóz cellulóz Vlies cellulóz & újrapapír cellulóz újrapapír újrapapír

Tanúsítvány FSC© FSC© ISEGA ISEGA

ipariPAPÍR 
adagoló

FLOOR WALL/COVER WALL/COVER WALL/COVER FLOOR WALL/FLOOR

ipariPAPÍR adagoló FLOOR
H x Sz x M   87 x 55 x 45 cm

Cikkszám: 4120304700

  univerzális tekercstartó
  egyszerű betöltés és utántöltés
   a kerekek rugalmas elhelyezést 

tesznek lehetővé
   ideális ipari és kisipari használatra

ipariPAPÍR adagoló WALL
H x Sz x M   31 x 44 x 38 cm

Cikkszám: 4120305400

  univerzális tekercstartó
  egyszerű betöltés és utántöltés
  asztalra vagy falra szerelhető 
  ideális ipari és kisipari használatra

ipariPAPÍR adagoló COVER
H x Sz x M   33 x 44 x 34 cm

Cikkszám: 4120300900

   univerzális tekercstartó fröccsenő 
víz elleni védőburkolattal

  egyszerű betöltés és utántöltés
  asztalra vagy falra szerelhető 
   ideális ipari és kisipari használatra
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MIDI adagoló
Méret kb. 35 cm, ø 26 cm Cikkszám: 4120300700

   praktikus kéztörlőpapír adagoló ellenálló, ütésálló  
műanyagból 

  a fedél színezett plexiből készül, így az utántöltet  
mennyisége könnyen ellenőrizhető

  ideális vendéglátóipari, ipari és kisipari használatra
  fröccsenő víz elleni védelem
  rendszerkulccsal zárható

midiROLNI H2 6R

6 rolni/csomag Cikkszám: 4120201500

Minden tekercs egyesével fóliába van csomagol-
va, 100% cellulóz, ragyogó fehér, prégelt felület, 
2-rétegű, 115 méter/tekercs, lap hossza 30 cm, 
szélessége 24,5 cm, kiváló nedvszívó képesség, 
nedvesen is szakítószilárd, ideális szállodaipari 
és vendéglátóipari használatra.

midiROLNI W2 6R

6 rolni/csomag Cikkszám: 4120204500

Újrahasznosított, fehér, prégelt felület, 2-rétegű, 
152 méter/tekercs, lap hossza 38 cm, szélessége 
20,5 cm, kiváló nedvszívó képesség, nedvesen 
is szakítószilárd, ideális élelmiszeripari, szállo-
daipari és vendéglátó-ipari, valamint egészség-
ügyi intézményekben való használatra.

midiROLNI N1

6 rolni/csomag Cikkszám: 4120204400

Újrahasznosított, prégelt felület, 1-rétegű, 300 
méter/tekercs, perforálás nélkül, 18,5 cm széles, 
kiváló nedvszívó képesség, nedvesen is szakító-
szilárd, ideális élelmiszeripari használatra.

MINI adagoló V2
Méret kb. 27,5 cm, ø 16 cm Cikkszám: 4120302400

   praktikus kéztörlőpapír adagoló ellenálló, ütésálló  
műanyagból 

  a fedél színezett plexiből készül, így az utántöltet  
mennyisége könnyen ellenőrizhető

  ideális vendéglátóipari, ipari és kisipari használatra
  fröccsenő víz elleni védelem
  rendszerkulccsal zárható

miniROLNI H2 12R

12 rolni/csomag Cikkszám: 4120203300

Minden tekercs egyesével fóliába van csomagol-
va, 100% cellulóz, ragyogó fehér, prégelt felület, 
2-rétegű, 49 méter/tekercs, lap hossza 30 cm, 
szélessége 22,5 cm, kiváló nedvszívó képesség, 
nedvesen is szakítószilárd: ideális élelmiszeripa-
ri, szállodaipari és vendéglátóipari használatra.

miniROLNI H1 12R

12 rolni/csomag Cikkszám: 4120200900

100% cellulóz, ragyogó fehér, 1-rétegű, 120 
méter/tekercs, perforálás nélkül, 20 cm széles, 
kiváló nedvszívó képesség, nedvesen is szakító-
szilárd, szöszmentes: ideális élelmiszeripari-, 
műhelyekben és orvosi rendelőkben való hasz-
nálatra.

miniROLNI N1

12 rolni/csomag Cikkszám: 4120204600

Újrahasznosított, prégelt felület, 1-rétegű, 100 
méter/tekercs, perforálás nélkül, 18 cm széles, 
kiváló nedvszívó képesség, nedvesen is szakító-
szilárd, szöszmentes, ideális élelmiszeripari, 
szállodaipari és vendéglátóipari használatra.



36

vi
ze

s 
h

el
yi

sé
g

 H
IG

IÉ
N

IA

vizes helyiség HIGIÉNIA
 Speciális szanitertermékek.

papír kosár M H x Sz x M  33 x 32 x 22,5 cm Cikkszám: 4120301300

Fehér drótkosár, műanyaggal bevont acélból, mely falra szerelhető vagy földre 
állítható. Méret: 23 l.

miniJUMBO adagoló ø 29,5 cm, M 12,5 cm Cikkszám: 4120302500

WC-papír adagoló erősen frekventált helyiségekbe. Az adagoló kulccsal zárható. 
Átlátszó kémlelő nyíláson keresztül ellenőrizheti a töltöttséget.

miniJUMBO, 2-rétegű   Cikkszám: 4120203900

100% cellulóz, 2-rétegű, 161 m/tekercs, lap szélessége 30 cm, 16 tekercs/köteg.

jumbTISSUE 2-rétegű FSC Cikkszám: 4120202100

100% cellulóz, 2-rétegű, 287 m/tekercs, lap szélessége 30 cm, 8 tekercs/köteg.

jumboTISSUE 2-rétegű Cikkszám: 4120201600

100% cellulóz, 2-rétegű, 257 m/tekercs, lap szélessége 37 cm, 8 tekercs/köteg.

papír kosár L H x Sz x M  61 x 36,5 x 26 cm Cikkszám: 4120301100

Fehér drótkosár, műanyaggal bevont acélból. Nagyon ellenálló, könnyű üríteni. 
Méret: 55 l.

szemetes zsák M 25 l 10 x 50 darab  25 l Cikkszám: 4120301800

54 x 60 cm, fehér/szakítószilárd.

szemetes zsák L 90 l 4 x 15 darab  90 l Cikkszám: 4120301900

70 x 95 cm, fehér/szakítószilárd.

szemetes zsák 65 l 20 x 10 darab  65 l Cikkszám: 4120305600

65 x 100 cm, fehér.

szemetes zsák S 12 l 10 x 50  darab  12 l Cikkszám: 4120302000 

36 x 45 cm, fehér/szakítószilárd.

szemetes zsák M 25 l 10 x 50  darab  25 l Cikkszám: 4120301800

54 x 60 cm, fehér/szakítószilárd.  

paperBOX X-LARGE H x Sz x M  64 x 40 x 31 cm Cikkszám:. 4120305100

Fehér műanyag szemetes, billenő fedéllel ipari használatra.
A szemetes térfogata 45 l.

pedálosSZEMETES metal small Cikkszám: 4120304800

H x Sz x M 28,7 x 20,2 x 25,5 cm. Fehér fém szemetes felnyitható fedéllel.
A szemetes térfogata 5 l. 

pedálosSZEMETES metal medium   Cikkszám: 4120304900

H x Sz x M 40 x 26 x 31 cm. Fehér fém szemetes felnyitható fedéllel.
A szemetes térfogata 12 l. 
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pissoir betét zöld Cikkszám: 4120302200

Műanyag betét pissoirokba. Megakadályozza a pissoirok eltömődését, amit többek 
között a beledobott cigaretták okoznak. Hetekig friss zöldalma illatot áraszt, és sem-
legesíti a kellemetlen szagokat. 

WC beakasztó Cikkszám: 4120302100

Hosszú ideig gondoskodik a kellemes frissességről, és megakadályozza a vízkő le-
rakódását a WC kagylóban.

WC garnitúra fehér Cikkszám: 4120301700

WC garnitúra praktikus, modern kivitelben. Falra szerelhető vagy a földre állítható. 
A tartó tisztításkor könnyen kivehető.

WC kefe kerek Cikkszám: 4120300200

Klasszikus, fehér WC kefe.

XIBU SZERELŐPANEL
kicsi      H x Sz x M 40 x 15 x 0,2 cm Cikkszám: 4111203400

nagy      H x Sz x M 40 x 30 x 0,2 cm Cikkszám: 4111203500

A XIBU szerelőpanel 0,2 cm vastag szálcsiszolt, rozsdamentes acélból készült. 
A kicsi XIBU szerelőpanelre XIBU senseFOAM vagy XIBU senseDISINFECT adagoló 
szerelhető. A nagy XIBU szerelőpanelre két adagoló is egymás mellé helyezhető.
A kiválasztott XIBU adagolók külön kérésre speciális tartozékokkal, üveg és tükörfe-
lületre is szerelhetők.

XIBU senseFRESHAIR mobile
H x Sz x M  12,2 x 22,3 x 8,8 cm

bL Cikkszám: 4111202361

dL Cikkszám: 4111202362

A XIBU senseFRESHAIR egy innovatív helyiségillatosító ké szülék. Az állvány segítségé-
vel az adagoló bárhová kihelyez hető.

rögzítő gyűrű kék Cikkszám: 4111200800

A XIBU senseDISINFECT (1 darab szükséges) takarítókocsira való rögzítéséhez.

vizes helyiség HIGIÉNIA
  Adagoló tartozékok.
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vizes helyiség HIGIÉNIA
 Szappanok és szanitertermékek.

quill LOTION
Tartalom 5 kg Cikkszám: 4120101410

UC Tartalom 12 x 1 kg Cikkszám: 4120101526

ES Tartalom 10 x 1 kg Cikkszám: 4120101426

CW Tartalom 20 x 0,5 kg Cikkszám: 4120101424

Sűrűn folyó, bőrkímélő, gyengéd folyékony szappan. Puha habot képez, használatá-
val a keze tiszta és ápolt lesz. Kellemes virágos-gyümölcsös illatot hagy maga után, 
amely a tavaszi virágok illatát idézi. Bőrgyógyászok által tesztelt.

quill NATURELL
Tartalom 5 kg Cikkszám: 4120101610

ES Tartalom 10 x 1 kg Cikkszám: 4120101626

Sűrű, különösen bőrkímélő folyékony szappan illatanyagok és színezékek nélkül. 
Puha habot képez, különösen bőrbarát, és használatával a keze tiszta és ápolt lesz. 
Tökéletesen alkalmas élelmiszeripari használatra. Bőrgyógyászok által tesztelt.

*  A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja. 

guestSOAP  
Tartalom 500 darab Cikkszám: 4120100600

Szilárd, kis vendégszappanok. Egyesével, higiénikusan csomagolt, hogy a vendégek 
személyes kényelmét szolgálja. Vendégszobákba ajánlott. Könnyű illatot hagy maga 
után, amely fűkaszálás utáni illatot idéz. Méret: 4,6 x 4,6 cm.

flüssigSEIFE  
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4120100211

Folyékony kéztisztító szappan. Lágy habot képez, és gondoskodik a tiszta és ápolt 
kezekről. Megakadályozza a bőr kiszáradását. Egzotikus barackvirágillattal.

XIBU septLIQUID SENSITIVE
Tartalom 5 l Cikkszám:. 4120101010

Tartalom 150 ml Cikkszám: 4120101012

Felhasználásra kész, alkoholtartalmú kéz- és lábfertőtlenítő. Alkoholtartalmú folya-
dék higiéniai (EN 1500) és sebészeti (EN 12791) kézfertőtlenítéshez, az egészségügyi 
intézmények és élelmiszer-feldolgozó üzemek magas higiéniai követelményű terüle-
teire. Lanolin tartalmú, így alkalmas a higiéniai zsilipekben való gyakori használatra, 
illetve különösen érzékeny és száraz bőr esetén is. Nem tartalmaz parfümöt és színe-
zékeket. Az ÖGHMP, a VAH és az OTH által jegyzett. Norovírusok ellen egy percen 
belül hat. Optimális alkoholtartalmú lábfertőtlenítőként, véd lábgomba ellen, ill. a 
sportolás után igénybe vett lábak ápolására is alkalmas.*

XIBU septGEL  
Tartalom 30 x 50 ml Cikkszám: 4120100709

Felhasználásra kész, alkoholtartalmú kézfertőtlenítő gél a higiénikus kézfertőtlenítés-
hez. Kiváló ápoló tulajdonságaiból adódóan gyakori használatra is alkalmas. Az EN 
1500 szabvány szerint bevizsgálva. Praktikus 50 ml-es kiszerelésben, amely ideális 
utazáskor vagy szállóvendégeknek extra szolgáltatásként.* 
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blueWAVE FLUID 6 x 0,5 kg Cikkszám: 4110700202

A blueWAVE töltet dezodoráló hatású, megakadályozza a baktériumok újraképződését, 
és a WC kagyló nehezen hozzáférhető helyeinek újraszennyeződését.  

multiROLL kéztörlő papír W2 90 méter/rolni Cikkszám: 4110901200

2-rétegű, fehér színű, enyvezett, 12 rolni/karton, adagolóhoz, mikronnyomás papír-
minőség-pecséttel.

multiROLL kéztörlő papír W1 115 méter/rolni Cikkszám: 4110800700

1-rétegű, fehér színű, 12 rolni/karton, mikronnyomás papírminőség-pecséttel.

hair&BODY LAGUNA 6 x 0,45 kg Cikkszám: 4110703501

Vitalizáló Wellness tusoló a bőr- és hajápoláshoz, a friss illatért.

hair&BODY PACIFIC 6 x 0,45 kg Cikkszám: 4110703601

Kiváló minőségű tusoló gél bőr- és hajmosáshoz. Tengeri, friss illat.

creamSOAP 6 x 0,9 kg Cikkszám: 4110701305

Sűrűn folyó, minőségi krémszappan. Lágy habot képez, és gondoskodik a tiszta, 
ápolt kézről. Megakadályozza a bőr kiszáradását. Tavaszi virágok friss, gyümölcsös 
illatát hagyja maga után. Bőrgyógyászatilag tesztelt!

vizes helyiség HIGIÉNIA
 LUNA adagoló töltet.

toalett papír COMFORT H3
250 lap/rolni 72 rolni/csomag Cikkszám: 4120201200

Kiváló minőségű, 3-rétegű, jó nedvszívó képességű, formanyomott toalettpapír. 

PE zacskó 40 l 6 x 20 darab, 40 l Cikkszám: 4111100900

Töltet a LUNA paperBOX-hoz.

vizes helyiség HIGIÉNIA
 Kéztörlő-és toalettpapírok.

toalett papír STANDARD N2  
250 lap/rolni 64 rolni/csomag Cikkszám: 4120200300

Lágy, recycling minőségű, 2-rétegű, pontnyomásos toalettpapír.

toalett papír TOP W3
200 lap/rolni 60 rolni/csomag Cikkszám: 4120200400

Recycling, tissue minőségű, 3-rétegű, formanyomott toalettpapír.

toalett papír PREMIUM W4  
150 lap/rolni 72 rolni/csomag Cikkszám: 4120200500

Cellmatic-tissue minőség, magasfehér színű, 4-rétegű, formanyomott toalettpapír.



Az ecosol PROFESSIONAL és integral COMPACT  

adagolórendszer a high-tech adagolórendszert az 

innovatív termékek nyújtotta komplett megoldással 

egyesíti. A jövőbe mutató technológia digitális ter-

mékfelismerést tesz lehetővé; dokumentálja a mosá-

si programokat és az eredmények állandó javítását 

célozza. A kézi edénytisztításhoz az intelligens XIBU 

senseDISHES adagolót ajánljuk.

Az integral CLEAN az első kompakt tisztítószer a 

konyha higiéniában,  ami az osztrák környezetvédelmi 

ökocímke és EU-Ecolabel kitüntetést kapta. Ebből ki-

indulva, minden ecosol és integral adagolástechnikai 

termékünk NTA-, EDTA- és foszfátmentes.

Kompetens szaktudású szerviztechnikusaink szerelik 

fel és szervizelik rendszeresen a berendezéseket. Ga-

rantálják a gazdaságos adagolást; a mosogatógépet 

programozzák a szükségleteknek megfelelően; és ok-

tatják a személyzetet a keményítő-eltávolító alkalma-

zására.

Egyéni takarítási és fertőtlenítési terveinknek meg-

felelően biztonságosan használhatja vegyszerein-

ket, ami a rendszeres HACCP oktatással teljesíti ki a 

HAGLEITNER "gondtalanság csomagot" a professzio-

nális konyha higiénia területén.

Az ingyenes mosogatási költségelemzésünk segítsé-

gével egy pillanat alatt megtudhatja, hogy átlagosan 

mekkora költséget jelent Önnek a mosogatás. Szemé-

lyes HAGLEITNER tanácsadója szívesen összeállít Ön-

nek egy ingyenes összehasonlító elemzést.

konyha HIGIÉNIA
A csillogó eredményekért.
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www.hagleitner.com
A tudás fóruma.
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A minőségtudatos nagykonyhákban időről időre számtalan törvényi, higié-
niai előírást kell teljesíteni. Ehhez vevőinknek professzionális támogatást tu-
dunk nyújtani. Higiéniai tanácsadóink és technikusaink az alábbi területeken 
lehetnek segítségükre:

	 	Megfelelő rendszerek és termékek kiválasztásában

	 Helyszíni oktatásban

	 Egyéni takarítási és fertőtlenítési tervek

	 Utasítási táblák

	 HACCP-mappa elkészítésében, oktatás
megtartásában

	 Ellenőrző listák készítésében

	 Takarítási költségek optimalizálásában

	 Adagolókészülékek és pumpák felszerelésében, 
ellenőrzésében és javításában

	 Azonnali szervizben és kiszállításban

	 Egyedi takarítási igények megoldásában

	 Tisztítószerek koncentrációjának ellenőrzésében

Ingyenes mosogatási költségelemzés és adagolási 
összehasonlítás.

A költségelemzés egy pillanat alatt megmutatja, milyen átlagos mosogatási 
költségekkel kell számolnia. Az átlátható költségelemzés segít, hogy átfogó 
képet kapjon költségeiről, és alternatív megoldást kínál a megfelelő vegy-
szerekből. A megfelelő termékekkel és a pontos adagolással gazdaságos, 
környezetbarát, valamint csillogó mosogatási eredményeket garantálha-
tunk. (Az ábrák csak példaként szolgálnak). Az adagolási összehasonlítás 
pedig azt mutatja meg, mennyi vegyszert tudna megspórolni, ha áttérne a 
HAGLEITNER termékek használatára.

konyha HIGIÉNIA
 Kifogástalan szolgáltatás.

konyha HIGIÉNIA
 green efficiency.

Az integral CLEAN-nel erős kompakttisztító áll rendelkezésére, ami az EU-
Ecolabel kitüntetést kapta meg, mint környezetkímélő termék. Nincs benne 
egészségre és környezetre káros összetevő, ami a green efficiency koncep-
ció lényege, ezért ezek a termékek NTA-,EDTA- és foszfátmentesek.

Az új összetétellel a HAGLEITNER a jövő professzionális konyhahigiéniá-
jának irányába mutat. A gazdaságos edénytisztítás és ökológiai felelős-
ségtudat együtt a tiszta edényekért és a tisztább környezetért - ez a green 
efficiency innovációja.

Mosogatási költségelemzés            integral COMPACT rendszer

Rendszer Gép/Egység Tisztítószer Öblítőszer Fertőtlenítés

Compact Szalagos gép Hobart FUX/konyha integral CLEAN integral BRITE N

Vízkeménység Tankméret Öblítési teljesítmény Tankfeltöltés/nap Óra/nap Ft/kosár Ft/óra

10°dH 135 250 2 6 xxxxxx

01.03.2015
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Az integral COMPACT rendszer a kompakt tisztítószer, adagolástechnika 

és az innovatív műszaki megoldások tökéletes kombinációja ipari mosoga-

tógépekhez. Az új adagolóberendezés-generáció  modulokból áll, a folyé-

kony rendszerkomponensekkel kívánság szerint egészíthető ki.

Az eredmény: ragyogó, tiszta mosogatás csökkentett mosási- és takarítási 
költséggel.

A rendszer előnyei:

	 	gazdaságos és takarékos

	 	kiváló mosási eredmény

	 	a gép öntisztító folyamatait támogatja

	 	nem marad semmi a kannákban

	 	pontos adagolás

	 	kézzel kezelhető kannaméret

	 	egyszerű raktározás

	 	a green efficiency koncepció szerinti környezetkímélő összetevőkkel

	 felesleges víz szállítására nincs szükség, ezáltal környezetkímélő

Intelligens, biztonságos rendszer.

Az RFI-Chip intelligenssé varázsolja a multiFILL patronokat. A rádióhullám el-
vén működő etikett az adagolóberendezéssel kombinálva garantálja a helyes 
termékfelhasználást és pontos, termékre szabott adagolást.

A maximálisan gazdaságos és felhasználóbarát rendszer időt és pénzt takarít 
meg Önnek az integrált önbeállító tulajdonságával.

Az egyszerűen kezelhető konfigurációs- és elemző szoftver, a HAGLEITNER 
communication light: új adagolástechnika, ami minden HACCP követelmény 
teljes ellenőrzését lehetővé teszi.

Forradalmi megoldás a kézi mosogatásnál: az érintésmentes adagoló biz-

tosítja – egyénileg beállítható adagmennyiséggel – a biztos és higiénikus 

adagolását a DISHES kézi mosogatószerünknek. A XIBU senseDISHES 

gazdaságossá és pontosan kiszámítható költségűvé teszi a kézi mosogatást 

elsőként a világon. Helytelen felhasználás, túladagolás és lopás kizárva. A 

nagyfokú ápoló összetevőknek köszönhetően a DISHES töltet gondosko-

dik az ápolt kezekről, és ugyanakkor biztosítja a magas zsír-és szennyoldó 

képességet.

konyha HIGIÉNIA
 integral COMPACT rendszer.

konyha HIGIÉNIA
 Folyékony kézi mosogatás.

www.hagleitner.com
A tudás fóruma.

Minőségbiztosítás a konyhában.

Az intelligens integral COMPACT adagoló lehetővé teszi az üzemelési ada-

tok részletes nyilvántartását. A mosási és az öblítési hőmérséklet vagy a 

vezetőképesség folyamatos felügyelet alatt vannak. Ha a beállított érték-

től eltérés mutatkozik, a rendszer azonnal hang- vagy fényjelzést küld. A 

HAGLEITNER kommunikációs szoftvere emellett lehetőséget nyújt a műkö-

dési adatok kiolvasására és az állandó online felügyeletre.
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konyha HIGIÉNIA
 integral COMPACT tisztítószerek.

konyha HIGIÉNIA
 integral COMPACT cseppmentes szárítók.

* A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja.
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integral BRITE N
Tartalom 2,6 kg Cikkszám: 4220200119

Semleges, koncentrált cseppmentes szárítófolyadék edény-és pohármosogató gé-
pekhez 15 Nk vízkeménységig.

integral BRITE S
Tartalom 2,6 kg Cikkszám: 4220200219

Savas, koncentrált cseppmentes szárítófolyadék edény-és pohármosogató gépek-
hez 15 Nk vízkeménység felett.

integral CLEAN
Tartalom 4 x 4 kg Cikkszám: 4220100119

Szilárd, magas koncentrációjú tisztítószer tömb alakban. Nagyon gazdaságos. 15 
Nk vízkeménységig használható. Magasabb vízkeménységnél kiegészítésként az 
integral LC használatát ajánljuk.

integral CLEAN WS
Tartalom 4 x 4 kg Cikkszám: 4220100519

Szilárd, magas koncentrációjú tisztítószer tömb alakban. Kiválóan alkalmas 5 Nk víz-
keménységig. Különösen hatékonyan és intenzíven tisztít. Továbbá megakadályozza 
a keményítő-lerakódást, és minimálisra csökkenti az alaptisztítás idejét.

integral CLEAN CL
Tartalom 4 x 4 kg Cikkszám: 4220100419

Szilárd, magas koncentrációjú mosogatószer tömb alakban. Kiválóan alkalmas 10 Nk 
vízkeménységig. Élelmiszeriparban, üzemi konyhákban, vendéglátóiparban fertőtle-
nítő mosogatásra. Különleges fehérítőszert tartalmaz, ezért kiválóan alkalmas ma-
kacs szennyeződések (kávé-és teafoltok) eltávolítására. Emellett fertőtlenítő hatással 
rendelkezik. OTH által engedélyezett termék. Használat előtt olvassa el a használati 
utasítást.*

integral CLEAN ALU
Tartalom 4 x 3,8 kg Cikkszám: 4220100619

Szilárd, magas koncentrációjú tisztítószer tömb alakban. Különösen alkalmas makacs 
szennyeződések eltávolítására fazekakról, serpenyőkről, tepsikről stb., különösen az 
alumíniumból készült edényekhez. Speciális alumínium és színesfém védőszert tar-
talmaz. Magas vízkeménységnél is használható.
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konyha HIGIÉNIA
 integral COMPACT segédanyagok.
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integral LC
Tartalom 3,1 kg Cikkszám: 4220300219

Folyékony vízlágyító-koncentrátum. Lecseréli a vízkeménységet okozó ionokat, és 
ezáltal megakadályozza a vízkőképződést. Védi a mosogatógép alkatrészeit, és meg-
hosszabbítja azok élettartamát. Kizárólag az integral CLEAN tisztítószerekkel együtt 
használható.

integral FC
Tartalom 2,5 kg Cikkszám: 4220300119

Folyékony, kiváló teljesítményű habzásgátló mosogatógépekhez. Megakadályozza a 
túlzott habképződést, ezáltal javítja a mosogatógép működését, és meggátolja a túl-
habosodást ill. a habmaradvány okozta nyálkásodást. Kizárólag az integral CLEAN 
tisztítószerekkel együtt használható.

konyha HIGIÉNIA
 Folyékony kézi mosogatás.

XIBU senseDISHES
H x Sz x M  27,7 x 13,5 x 10,8 cm Cikkszám: 4210800250

   érintésmentes "DISHES" adagoló a mosogatószer pontos és biztonságos  
adagolásához ipari mosogatókba

   egyedileg állítható adagolási mennyiség
  elektronikus töltetellenőrző és elem
   töltöttségkijelző 
  cseppmentes
   tartaléktank
   elzárható
    energiaellátás C típusú elemmel (lásd 17. oldal) vagy hálózati csatlakozóval  

(XIBU powerPACK foam, lásd 17. oldal)
   10 év működési garancia

DISHES
Tartalom 6 x 700 ml Cikkszám: 4210800103

Koncentrált mosogatószer kézi edénymosogatáshoz. Ideális zsír-, és fehérjeszeny-
nyeződések  eltávolításához. Ápoló összetevőket tartalmaz, ami által igazán bőrbarát. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt!
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ecosol PROFESSIONAL 
 gépi edénytisztítás.

ecosol PROFESSIONAL
 gépi pohártisztítás.

A csillogóan tiszta edények titka a működés, a vízcsere, a mosási idő és a megfele-
lő mennyiségben adagolt vegyszer tökéletes összehangolásában rejlik. Az ecosol 
PROFESSIONAL rendszer a legjobb választás a folyékony adagolásnál.

konyha HIGIÉNIA
 ecosol PROFESSIONAL rendszer.
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ecosol PLUS
Tartalom 13 kg Cikkszám: 4210300111

Tartalom 33 kg Cikkszám: 4210300813

Tartalom 80 kg Cikkszám: 4210300115

Folyékony tisztítószer ipari pohár- és edénymosogató gépek számára. Kiválóan al-
kalmas problémás szennyeződések eltávolítására (koffein, keményítő stb.). 25 Nk 
vízkeménységig használható. Az ecosol PLUS használata mellett a mosogatásra 
használt munkaoldatot csak ritkán kell cserélni. Alumínium és színesfém edényekhez 
az ecosol ALU-t ajánljuk.

ecosol GLASS 
Tartalom 1 kg Cikkszám: 4210500508

Tartalom 12 kg Cikkszám: 4210500611

Folyékony tisztítószer ipari pohármosogató gépekhez kézi vagy automata adagolás-
hoz. Könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, mint pl.: a rúzs- vagy a tea-
folt. Ragyogó csillogást biztosít minden géppel mosható pohárnak. Kíméli a mintáza-
tot és az anyagot. 15 Nk vízkeménységig használható.

ecosol OSMO GL 
Tartalom 11 kg Cikkszám: 4210500711

Folyékony tisztítószer automatikusan működő, ozmózisos berendezéssel felszerelt 
ipari pohármosogató gépekhez. Gond nélkül eltávolít minden szennyeződést és ra-
gyogó csillogást eredményez. Hatékonyan kíméli az anyagot és dekorációt.

ecosol ALU
Tartalom 30 kg Cikkszám: 4210300313

Folyékony tisztítószer ipari edénymosogató gépek számára. Különösen alkalmas ke-
ményítő és más makacs szennyeződések eltávolítására edényekről, serpenyőkről, 
sütőformákról stb. Speciális alumínium és színesfém védelemmel, ezért optimális 
sütőberendezésekhez sütödékben, pékségekben, idősek otthonában és ápolási ott-
honokban. 25 Nk vízkeménységig használható vízlágyító alkalmazása nélkül.

ecosol R
Tartalom 12 kg Cikkszám: 4210300911

Tartalom 30 kg Cikkszám: 4210300213

Folyékony tisztítószer ipari edénymosogató gépek számára. Különösen hatékony ke-
ményítő lerakódások és erős szennyeződések ellen. 10 Nk vízkeménységig használha-
tó. Alumínium és színesfém edényekhez az ecosol ALU-t ajánljuk.
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ecosol PROFESSIONAL 
 cseppmentes szárítók.
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ecosol NEUTRAL
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4210600108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210600111

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4210600113

Tartalom 60 kg Cikkszám: 4210600115

Szárítófolyadék pohár- és edénymosogató gépek számára. Eltünteti a vízfoltokat és 
csodálatos mélyfényhatást biztosít a pohárnak. Nem habzik. 15 Nk vízkeménységig 
használható. Magasabb vízkeménységhez az ecosol CIT-et ajánljuk.

ecosol CIT
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210600211

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4210600213

Tartalom 60 kg Cikkszám: 4210600215

Szárítófolyadék pohár- és edénymosogató gépek számára. Eltünteti a vízfoltokat és 
csodálatos mélyfényhatást biztosít a pohárnak. Nem habzik. 15 Nk vízkeménység 
felett használható. Alacsonyabb vízkeménységhez az ecosol NEUTRAL-t ajánljuk.

ecosol PER 40
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210600411

Szárítófolyadék pohármosogató gépekhez. Gátolja a vízcseppek nyomainak megje-
lenését és ragyogó mélyfény hatást biztosít. Nem habosodik. Különösen alacsony 
vízhőmérséklet esetén gondoskodik a higiénikus és csíkmentesen ragyogó ered-
ményről.

ecosol SHINE GL
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210600511

Szárítófolyadék ozmózisos berendezéssel felszerelt pohármosogató gépekhez. 
Gyors benedvesítésről és az elmosogatott tárgyak gyors szárításáról gondoskodik, 
ill. meggátolja a maradékok általi foltok stb. kialakulását. Gátolja a túlzott habképző-
dést és ragyogó mélyfény hatást garantál. 

ecosol PROFESSIONAL fertőtlenítés.

ecosol BIO DES
Tartalom 30 kg Cikkszám: 4210700513

Magas koncentrációjú, oxigén bázisú fertőtlenítőszer ipari mosogatógépek számára. 
Megakadályozza a csírák elszaporodását a mosogatási oldatban. Fertőtlenítő hatása 
szakvélemény által tanúsított olyan egy- és többtankos gépeknél, ahol a termikus 
fertőtlenítés nem kivitelezhető. Ezért alkalmas az edények és sütőberendezések (alu-
mínium is) kemotermikus fertőtlenítésére. A fertőtlenítőszer biztonságosan használ-
ható. Használat előtt olvassa el a használati utasítást.*

ecosol gépi edénytisztítás por termékekkel.

ecosol PULVER
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210400230

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4210400231

Magas koncentrációjú, por alakú tisztítószer edény-és pohármosogató gépek 
számára, kézi adagoláshoz. Kiválóan alkalmas makacs szennyeződések eltávolítására. 
Áztató tisztítóként is használható alaptisztításra (kávé- és teaszennyeződéseknél). 25 
Nk vízkeménységig használható.

* A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja.
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ecosol karbantartó termékek.
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ecosol TABS
Tartalom 140 darab Cikkszám: 4210400332

Nagy hatékonyságú, többfázisú tabletta vízálló fóliában háztartási mosogatógépek 
pohár-, és edénytisztításához. A "mindent egyben" összetétel a standard funk-
ciók mellett "tisztítás, szárítás és sótalanítás" funkciókat is ellát: aktív üveg-, fém 
és dekorvédelem; a nemesacél felületet ragyogóvá varázsolja; a makacs, kérges 
szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja; műanyag felületről gyorsan, cseppmen-
tesen szárad és a gépben is gondoskodik a kifogástalan higiéniáról. Az innovatív 
alacsony-hőmérséklet-aktivátor-technológiának köszönhetően 60°C alatti, alacsony 
hőmérsékleten is kifejti hatását.

ecosol REGENERIERSALZ
Tartalom 7,5 kg Cikkszám: 4210200532

Nagy értékű, speciális só vízlágyító berendezések regenerálására. Hosszú időre biz-
tosítja a pohár-, edénymosogató gépek és kávéautomaták működőképességét. Ma-
radványok nélkül feloldódik.

ecosol REGENERIERSALZ TABS
Tartalom 25 kg Cikkszám: 4210200431

Kitűnő minőségű, speciális sótabletta vízlágyító berendezések regenerálásá-
ra. Hosszú időre biztosítja a pohár-, edénymosogató gépek és kávéautomaták 
működőképességét. Maradék nélkül feloldódik.

ecosol STÄRKE EX
Tartalom 15 kg Cikkszám: 4210200311

Folyékony, gépi keményítő eltávolító. A mélyen beégett, öreg keményítő lerakódásokat 
már egyszeri mosogatógépben történő átmosással eltávolítja az edényekről. Mivel az 
ecosol STÄRKE EX folyékony, már a munkaoldatba jutva hatni kezd anélkül, hogy a gép 
anyagát kikezdené. A keményítő rétegtől mattá vált edények visszanyerik eredeti, csillo-
gó fényüket. A felhasználás és az adagolás beállítását képzett szerviztechnikus végzi az 
egyéni gépadottságoknak megfelelően. Evőeszközökről, alumínium tárgyakról és lúgra 
érzékeny anyagokról történő keményítő-eltávolításhoz az ecosol TAUCHREINIGER-t 
ajánljuk. Kizárólag lúgra nem érzékeny tárgyakon használható! Alumíniumra, evőeszkö-
zökre, üvegre ne használjuk!

ecosol TAUCHREINIGER
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210200211

Folyékony, gyorsan ható áztató tisztító. Edények és evőeszközök alaptisztítására, a 
keményítő- és fehérjemaradék eltávolítására. Az edények és evőeszközök visszanye-
rik eredeti, fényes állapotukat. Nincs maró hatása, és ellentétben a por termékekkel, 
nem veszélyes a porrészecskék belégzése miatt.

ecosol ENTKALKER
Tartalom 6 x 1,3 kg Cikkszám: 4210200608

Tartalom 13 kg Cikkszám: 4210200611

Gyors hatású, folyékony vízkőoldó. Gond nélkül eltávolítja az erős, vastag vízkő-
lerakódásokat pohár- és edénymosogató gépekről, kávéautomatákról. Az ecosol 
ENTKALKER-rel vízkőtelenített gépek élettartama lényegesen meghosszabbodik.
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* 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes habszórófej-et adunk!

Tisztító-és ápolószerek.

fox ANTIBAC
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4210100108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100111

Folyékony, antibakteriális hatású kézi mosogatószer. Edények és poharak kézi moso-
gatásához, valamint konyhai felületek fertőtlenítés előtti tisztításához. Csökkenti a 
csíraszámot a mosogatás során, ezáltal megakadályozza a kellemetlen szagok kiala-
kulását. Bőrápoló összetevőket tartalmaz, ezért nem bántja a kezet. A mosogatószer 
biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a használati utasítást.

RADIKALIN
Tartalom 6 x 1 kg* Cikkszám: 4210100208

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100211

Magas koncentrációjú, folyékony zsíroldó. Fáradság nélkül eltávolítja a zsíros 
szennyeződéseket valamennyi mosható felületről, eszközről (mint padlók, munkala-
pok, szagelszívók stb.). Nem habzik, ezért nagynyomású gépekben is használható. 
Alumínium felületen nem használható!

bellaVIT
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4210100308

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100311

Sűrűn folyó tisztítószer nagy súrolóerővel. Különösen alkalmas makacs, ráégett 
szennyeződések eltávolítására kemény felületekről. Kellemes narancsillatot hagy 
maga után. Zöld mosogatószivacsot ajánlunk hozzá.

STEAMER
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100411

Folyékony tisztító gőzölő-, füstölő gépek és kombisütők kézi tisztítására. Önállóan 
eltávolítja a szennyeződéseket és a kéreglerakódásokat. Szagtalan, anyagkímélő és 
kényelmesen használható, mert használatakor maró gőz nem keletkezik. Használa-
tához habpumpáló flakonunkat ajánljuk.

combiCLEAN
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4210100511

Folyékony tisztítószer a termikus, automata tisztítóprogrammal rendelkező gőzölő 
sütőkhöz. Gond nélkül eltávolítja a ráégett ételmaradékokat, anélkül, hogy a felületet 
kikezdené. A gőzölő vízkőlerakódásait is eltávolítja, ezáltal gondoskodik az ételek 
HACCP szerinti legmagasabb szintű elkészítéséről és a gép hosszú élettartamának 
megőrzéséről. A berendezés leöblítéséhez az ecosol NEUTRAL-t ajánljuk. Alumíni-
umra ne használjuk!

grillBLITZ
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4210100608

Nagyhatású grilltisztító. Önállóan, erős súrolás nélkül oldja a rákérgesedett, ráé-
gett, grill- és sütés utáni maradványokat grillplatnikról, sütőkről, tűzhelyekről. Ké-
nyelmesen használható, mert nem irritálja a légutakat. Alumínium felületen nem 
használható!

niroGLANZ
Tartalom 6 x 0,8 kg Cikkszám: 4210100708

Kiváló minőségű ápolószer nemesacél felületekre. Egyenletes védőfilmet képez, véd 
a gyors újraszennyeződés ellen. A felületnek csillogó, ápolt külsőt kölcsönöz.



A „green efficiency” koncepcióval és hatékony adago-

lással a tiszta, gazdaságos és környezetbarát mosási 

eredmény eléréséhez.

A havon RENDSZER-rel – a HAGLEITNER vállalat 

kompetens mosási koncepciójával – minden mosási 

kihívással megbirkózunk. Legyen szó kézi vagy auto-

mata adagolásról a HAGLEITNER-nél az ápoltság, a 

tisztaság és az optimális költség-teljesítmény viszony 

áll a középpontban.

A havon RENDSZER két felhasználási területre bont-

ható:

	 	havon PROFESSIONAL – folyékony mosószerek az 

automatikus adagoláshoz 

	 	havon MANUAL – por formájú vagy folyékony 

mosószerek a manuális adagoláshoz

Az ingyenes mosási költségelemzés a havon REND-

SZER alkotórészeként, egy szempillantás alatt meg-

mutatja, hogy Önnek melyik felhasználási területet 

ajánljuk. Az ennek alapján kialakított mosási terv lehe-

tővé teszi a helyes programválasztást ill. adagolást.

mosás HIGIÉNIA
A csillogó színekért.



www.hagleitner.com
   A tudás fóruma.
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Wäschetipps

Richtiges Vorbehandeln

Reißverschluss 
verschließen

Von links waschen Flecken rasch
behandeln

Richtiges VorbehandelnRichtiges Vorbehandeln

Flecken nicht eintrocknen lassen sondern umgehend behandeln. 
Entfl eckungsmittel vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen. 
Pfl egesymbole beachten!

Richtiges Beladen der Maschine

Befüllung nur 2/3 Nicht hineinpressen

Wäsche muss locker in die Trommel geschlichtet werden. Bei Frotteewäsche 
nur zu ca. 2/3 befüllen. 

Richtiges Waschen

Waschvorgang nicht vorzeitig unterbrechen. Wäsche nach dem Waschen 
sofort trocknen und nicht nass liegen lassen.

Waschvorgang nicht 
unterbrechen

Wäsche nicht nass 
liegen lassen

Richtiges Waschen

Richtiges Sortieren

hell & dunkel trennen Pfl egesymbole
beachten

Verschmutzungs-
grad

Wäsche nach Farbgebung und Verschmutzungsgrad sortieren und Pfl ege-
symbole beachten.

Wartungsarbeiten

Türe/Bullauge offen 
lassen

Maschine 
sauber halten

Trommelinnenseite 
säubern

Wartungsarbeiten

Türe nach dem Ausräumen offen lassen. Maschine säubern. Trommelinnen-
seite auf Fremdkörper untersuchen und diese sofort entfernen.

Richtige Dosierung

Dosierempfehlung beachten. Bei der Verwendung von automatischen Dosieranla-
gen: Füllstand der Komponenten beachten. Bei Produktwechsel auf Übereinstim-
mung von Etikett und Sauglanze achten.

Dosierempfehlung 
beachten

Füllstand beachten Kanisterwechsel

Richtige Dosierung

HAGLEITNER HYGIENE ÖSTERREICH GmbH
Tel. +43 (0)5 0456 · www.hagleitner.at

HAGLEITNER HYGIENE ITALIA s.r.l.
Tel. +39 0471 052816 · www.hagleitner.it

HAGLEITNER HYGIENE DEUTSCHLAND GmbH
Tel. +49 (0)8104 629580 · www.hagleitner.de A
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mosás HIGIÉNIA
 green efficiency.

mosás HIGIÉNIA
 Kifogástalan szolgáltatás.
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Csillogó színek és pompás illat – ezért alkottuk meg a HAGLEITNER mosáshigiéniai 

rendszereket. A "green efficiency" koncepció megvalósításával emellett a környezet-

barát összetevők használata is biztosított. Valamennyi termék, mely a havon PROFES-

SIONAL rendszer eleme, NTA-, EDTA- és foszfátmentes.

De a havon PROFESSIONAL további előnyöket is kínál: 
	 	A legmodernebb, intelligens pumparendszer a környezetbarát mosási elemek haj-

szálpontos adagolását teszi lehetővé.
	 	A state-of-the-art technológia biztosítja a kényelmes és hibátlan kezelést, anélkül, 

hogy a mosógép vezérlését meg kellene változtatni.
	 	A kiváló minőségű összetevők óvják a mosógépet és segítenek a ruhák élettartamá-

nak a megőrzésében.

Kézi adagoláshoz a HAGLEITNER a havon MANUAL por- és folyékony mosószereit 

ajánlja hatékony, ugyanakkor környezetbarát nyersanyagokkal.

A mosás nagyon érzékeny területe a professzionális higiéniának, ezért szükség van egy 

partnerre, aki kompetens szaktudásával Ön mellé áll. Egyénileg képzett HAGLEITNER 

mosási specialistáink nap mint nap segítik vevőinket tapasztalatukkal. Az ingyenes 

költségelemzés megmutatja az összköltséget és optimális termék- és rendszerajánlatot 

ad. Az egyénre szabott mosási terv pedig megkönnyíti a munkát a mosókonyhában. 

A HAGLEITNER Detachur folteltávolító szettel kíméletesen bánhat el nehezen eltávo-

lítható foltokkal is. Saját készítésű "Mosási kisokos"-unkban hasznos tanácsokat adunk 

a helyes mosási eljáráshoz. A tanácsadás és az oktatás biztonságérzetet ad a személy-

zetnek a felhasználáshoz.

Mosási terv 10 kg-os Miele mosógéphez havon MANUAL Vízkeménység: < 10 Nk

Mosás fajtája, szennyeződés, mosási eljárás, hőmérséklet
előmosás

termék adagolása / ml
főmosás

termék adagolása / ml
utolsó mosási ciklus

termék adagolása / ml

mosógép 
program 

sorsz.

Fehér, frottír, normál, előmosás nélkül, 60-90°C havon PERFECT       xxx havon SOFT4             xxx 2

Wellness, normál, előmosással, 60-90°C havon PERFECT      xxx havon PERFECT       xxx havon SOFT4             xxx 1

Finommosás, enyhe, előmosás nélkül, 30-60°C havon FEIN               xxx 5

Színes asztalterítő, erős, előmosással, 60-90°C havon COLOR         xxx havon COLOR          xxx havon P6 PLUS         xxx 1

havon ACTIVE          xxx

Fehér ruha, normál, előmosás nélkül, 60-90°C havon PERFECT      xxx 2

                                               01.03.2015
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mosás HIGIÉNIA
 havon PROFESSIONAL.
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Mosási költségelemzés havon PROFESSIONAL Vízkeménység:  9° Nk

%-os rész Mosás fajtája Szennyeződés Mosási eljárás Utókezelés Hőmérséklet
Ft / kg
ruha

20% fehér frottír normál előmosás nélkül öblítőszer 60-90°C xxx

15% wellness normál előmosással öblítőszer 60-90°C xxx

5% finom mosás enyhe előmosás nélkül nem szükséges 30-60°C xxx

30% színes asztalterítő erős előmosással öblítőszer 60-90°C xxx

30% fehérmosás normál előmosás nélkül nem szükséges 60-90°C xxx

Átlagár kg-ként: x Ft          Össz. költség / év: x Ft

Felhasznált termékek
Univerzális mosószer     Színes mosószer Öblítőszer Vízlágyító Mosáserősítő Folttisztító

    havon U9 PLUS           havon B1 havon SOFT4 havon K5 havon A3 havon E4

                                              01.03.2015

A 8 építőelem.
A havon PROFESSIONAL 8 mosószert foglal magába, melyek igény szerint kombinál-

hatóak egymással. A folyékony termékek közül egyet a havon PROFESSIONAL rend-

szeren kívül is használhatnak: a havon V8 mosáserősítőt. A többi speciális folyékony 

mosószer csak a havon PROFESSIONAL rendszer keretében alkalmazható.

havon V8
Tartalom 25 kg Cikkszám: 4310100113

Folyékony, magas koncentrációjú mosáserősítő. Használható előmosószerként is 
más, teljes értékű mosószerekkel kombinálva. Kitűnően alkalmas erősen szennye-
zett konyhai ruhák és ásványi olajjal szennyezett munkaruhák tisztítására, 30 és 70°C 
közötti mosási hőmérséklethez.

havon B1
Tartalom 25 kg Cikkszám: 4310100813

Tartalom 60 kg Cikkszám: 4310100815

Folyékony, színes mosószer kellemes illattal a havon RENDSZER építőköveként. Színes, 
pamut, vegyes szövetek és finom anyagok (asztalterítő, ágynemű és frottír) mosásához 
és ápolásához, 30 és 95°C közötti mosási hőmérséklethez. Gyapjú és selyem anyagok-
hoz nem használható. Kiváló a zsír- és szennyoldó ereje. Ápoló összetevőinek 
köszönhetően óvja a színeket. Új, innovatív alkotóelemei csökkentik a ruha 
újraszennyeződését. Fehérítőszert és optikai világosítót nem tartalmaz.
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havon U9 PLUS
Tartalom 25 kg Cikkszám: 4310100913

Tartalom 60 kg Cikkszám: 4310100915

Folyékony, koncentrált mosószer elő-és főmosáshoz, 30 és 95°C közötti mosási 
hőmérséklethez. Optikai világosítót és enzimeket tartalmaz. Gondoskodik a vakítóan 
fehér és frissen illatozó ruhákról. Különösen erős zsír- és szennyoldó képesség 
pamut-, vegyes- és poliészter anyagok esetén. Új, innovatív alkotóelemei csökkentik 
a ruha újraszennyeződését. Optimális konyhai-és wellness szennyesek tisztítására 
és ápolására.

havon A3
Tartalom 32 kg Cikkszám: 4310101013

Tartalom 75 kg Cikkszám: 4310101015 

Folyékony, lúgos mosáserősítő. Elengedhetetlen, mint a havon PROFESSIONAL 
rendszer alap építőköve. Hozzájárul a jobb mosási eredmény eléréséhez, és kiválóan 
hat fehérje illetve zsíros és olajos szennyeződésekkel szemben.

havon E4
Tartalom 30 kg Cikkszám: 4310100513

Tartalom 65 kg Cikkszám: 4310100515

Folyékony, oxigén bázisú fehérítőszer. Elengedhetetlen, mint a havon PROFESSIONAL 
rendszer alap építőköve. Rendkívül hatékonyan oldja a fehéríthető foltokat (pl. vörös-
bor, gulyás, gyümölcs és zöldség). Megakadályozza az anyagok elszürkülését. A mosá-
si segédanyag biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a használati uta-
sítást.

havon K5
Tartalom 27 kg Cikkszám: 4310101413

Tartalom 64 kg Cikkszám: 4310101115

Folyékony vízlágyító adalék. Megakadályozza a vízkő lerakódását a ruhákon valamint a 
mosógépben, az anyagoknak sugárzó tisztaságot ad.

havon D10
Tartalom 30 kg Cikkszám: 4310101313

Folyékony, nagy hatásfokú fehérítő- és mosásfertőtlenítő szer. Megbízhatóan fertőtle-
nít, ezért különösen idősek otthonába, ápolási otthonokba, kórházakba ajánlott. 
Tökéletes fertőtlenítést biztosít anélkül, hogy károsítaná a szövetet. Különösen 
mophuzatok, törlőkendők és a konyhai személyzet ruháinak mosásához ajánljuk. A 
mosási segédanyag biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a használa-
ti utasítást! A DGHM/VAH, ÖGHMP és az OTH által bevizsgált.*

havon F12
Tartalom 25 kg Cikkszám: 4310101213

Semlegesítő szer textíliákhoz és az öblítővízhez. A textíliák utolsó mosási ciklusban tör-
ténő kezelése megakadályozza azok beszürkülését és besárgulását, melyet a lúg-ill. 
mosószermaradványok és/vagy a vízkeménység okozhatnak. Használatával a ruhák újra 
puha tapintásúak lesznek, a színek újra csillogóvá válnak és a textíliának kellemesebb 
illata lesz. Megakadályozza a mosószermaradványok okozta bőrirritációt és javítja az 
anyag bőrbarát hatását.



55

A havon MANUAL rendszer alkotóelemei.
A havon MANUAL rendszer alkotóelemei a kézzel adagolható por alakú és folyékony mosószerek területét képviselik kis-és közepes méretű 

házak számára. A rendszer a havon INTEXO, a havon PERFECT és a havon ULTRA teljes értékű mosószerekből, a havon INTEXO COLOR 

és a havon COLOR színes mosószerből, a havon FEIN finommosószerből valamint mosási segédanyagokból áll. A HAGLEITNER kizárólag 

kiváló minőségű, környezetbarát nyersanyagokat használ fel annak érdekében, hogy a mosószer kíméletes, ugyanakkor hatékony legyen, és 

ezáltal a legjobb mosási eredményt érje el. Az optimális ár-teljesítmény arány figyelembe vételével a tisztaság és az ápolás mellett a 

HAGLEITNER nagy hangsúlyt fektet a kellemes, megfelelő, friss illatra is. A Hagleiter a tisztaság és ápoltság követelménye mellett a kelle-

mes, üde, friss illatra is nagy hangsúlyt helyez.

Öblítők és mosási segédanyagok teszik a HAGLEITNER havon MANUAL mosási koncepcióját teljessé, mely gondoskodik a ragyogó tiszta-

ságról, a friss illatról és a lágy tapintásról. 

mosás HIGIÉNIA
 havon MANUAL.

* A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja.
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havon INTEXO
Tartalom 5 kg Cikkszám: 4310200510

Magas koncentrációjú, folyékony teljes értékű mosószer fehér színű pamut, vegyes- 
és poliészter textíliák tisztításához és ápolásához. Gondoskodik a fehér ruhák ragyo-
gó tisztaságáról már alacsony mosási hőmérséklet mellett is. A speciális összetevő-
inek köszönhetően rövid idő alatt feloldódik, az innovatív intenseTEX technológia 
segítségével mélyen behatol a szálakba és hatékonyan ugyanakkor kíméletesen 
oldja a foltokat. Eltűnteti a kellemetlen szagokat és a szürkeséget.

havon INTEXO COLOR
Tartalom 5 kg Cikkszám: 4310200610

Magas koncentrációjú, folyékony mosószer színes pamut, vegyes- és poliészter 
textíliák tisztításához és ápolásához. A speciális összetevőinek köszönhetően  rövid 
idő alatt már alacsony hőmérsékleten feloldódik, az innovatív intenseTEX technoló-
gia segítségével mélyen behatol a szálakba és hatékonyan ugyanakkor kíméletesen 
oldja a foltokat. Különösen ápoló, innovatív összetevői a színeket ragyogóvá vará-
zsolják és megakadályozzák a színes textíliák összemosását.

havon PERFECT
Tartalom 15 kg Cikkszám: 4310200100

Por alakú, teljes értékű mosószer minden higiéniai kihíváshoz. Valamennyi mosási 
hőmérséklethez, vízkeménységhez és textíliához (a gyapjú és a selyem kivételével). 
Optimális fehérítő hatás már 40°C-tól. Fertőtlenítő hatás pedig már 60°C-on, ezért 
különösen mophuzatok, törlőkendők és a konyhai személyzet ruháinak mosásához 
ajánljuk. Hatékonyan távolítja el a szövetből a makacs foltokat, mint a vér és a 
fehérje-szennyeződések- anélkül, hogy károsítaná azt. Gondoskodik a ragyogó, 
ápolt és friss illatú ruhákról. A szürkeséget és a kellemetlen szagokat eltünteti. Az 
ÖGHMP, a DGHM/VAH, az RKI és az OTH által bevizsgált. A mosópor biztonságo-
san használható. Használat előtt olvassa el a használati utasítást.*

Optimális kiszerelés.
Mindegy, hogy a tisztítószerből annak kézi adagolásához kis mennyiségre van-e szük-

ség, vagy pedig ipari méretű alkalmazásról van-e szó  –  a HAGLEITNER rendelkezik az 

Ön egyedi igényeinek megfelelő ideális kiszereléssel. A HAGLEITNER az alkalmazás 

céljától függően 1 l tégelyektől kezdve akár 60 l tartályba is töltheti a higiéniai termé-

keket.  



56

m
o

sá
s 

H
IG

IÉ
N

IA

havon MILD
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4310300211

Kiváló minőségű öblítőszer. Gondoskodik a puha, lágy, antisztatikus ruhákról. Akár 
10%-kal is csökkentheti a szárítási időt. Ápoló hatóanyagai megkönnyítik a vasalást, 
és javítják az anyag bőrbarát hatását. A havon MILD meghosszabbítja ruhái élettar-
tamát, és kellemes tavaszi illatot kölcsönöz nekik.

* 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén ingyenes adagolómércét adunk!

havon FEIN
Tartalom 6 x 1 kg* Cikkszám: 4310200408

Kiváló minőségű, folyékony, enzimmentes mosószer gyapjú, selyem és más érzé-
keny szintetikus anyaghoz (goretex, mikroszál). Friss virágillat mellett gondoskodik a 
ruhák és a textíliák bársonyos puhaságáról. Ideális színes szövetek mosásához és 
ápolásához 30-60°C közötti mosási hőmérséklethez. Ápoló összetevőinek köszön-
hetően kíméli a textíliák színeit. Nem tartalmaz fehérítőszert és optikai világosítót.

havon ULTRA
Tartalom 18 kg Cikkszám: 4310200300

Por alakú, teljes értékű mosószer professzionális igényekhez. Valamennyi mosási 
hőmérséklethez, vízkeménységhez és textíliához (a gyapjú és a selyem kivételével). 
Fehérítő hatás már 40°C-tól. Használata után a szövet sugárzóan fehér, ápolt és 
kellemes illatú lesz.

havon COLOR
Tartalom 15 kg Cikkszám: 4310200200

Kiváló minőségű, por alakú színes mosószer színérzékeny ruhákhoz. Nem tartalmaz 
fehérítőszert és optikai világosítót, ezért kíméli a színt és a szövetet. Eltávolítja a 
makacs fehérjefoltokat és a zsíros szennyeződéseket, ezért különösen ajánlott szí-
nes asztalterítőkhöz. Megőrzi a színek frissességét és szépségét. Minden vízke-
ménységre és 30-95°C közötti mosási hőmérséklethez.

havon SOFT4
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4310300111

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4310300113

Négyszeresen koncentrált, kiváló minőségű öblítőszer. Gondoskodik a puha, lágy, 
antisztatikus ruhákról. Akár 10%-kal is csökkenti a száradási időt. Ápoló hatóanyagai 
megkönnyítik a vasalást, és javítják az anyag bőrbarát tulajdonságát. A havon SOFT4 
meghosszabbítja ruhái élettartamát, és kellemes gyümölcsös illatot kölcsö nöz nekik. 
Használható a HAGLEITNER folyékony mosószer adagoló rendszerével, a havon 
PROFESSIONAL keretében és kézi adagolással is. Az adagoló szakszerű beállítását 
képzett szerviztechnikusaink végzik.

mosás HIGIÉNIA
 Segédanyagok.
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havon P6 PLUS
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4310300811

Sűrűn folyó keményítőszer valamennyi textilfajtához a selyem kivételével. Erősíti az 
erősen igénybevett szöveteket, és növeli feszességüket. Ideális asztalterítők, ágyne-
műk, függönyök és ingek keményítéséhez, adagolható a vasalóból permetezve is. 
Használható a HAGLEITNER folyékony mosószer adagoló rendszerével, a havon 
PROFESSIONAL keretében és kézi adagolással is. Az adagoló szakszerű beállítását 
képzett szerviztechnikusaink végzik.

havon ACTIVE
Tartalom 5 kg Cikkszám: 4310300632

Por alakú, univerzális folttisztító só. Már 30°C hőmérsékleten is eltávolítja a színes, 
fehéríthető foltokat, mint pl.: kávé, vörösbor, gyümölcs stb. valamint egyéb keverék 
foltokat, mint szószok, rúzs, gyümölcstúró stb. Az elszíneződött anyag újra csillogó-
an fehér lesz.

havon CHLOR TABS
Tartalom 1 kg Cikkszám: 4310300428

Magas koncentrációjú fehérítő tabletta, amely pezsegve teljesen feloldódik, és 
azonnal kifejti hatását. Problémás foltok eltávolítására alkalmazható, mint pl.: gyü-
mölcs, paprika, olaj. A mosási segédanyag biztonságosan használható. Használat 
előtt olvassa el a használati utasítást.

havon FS
Tartalom 6 x 1 kg* Cikkszám: 4310300508

Mindenféle zsír- és olajtartalmú szennyeződés, pld. erősen szennyeződött konyha-
ruha, asztalterítő és  ásványi olaj folttal szennyezet munkaruha hatékony tisztításá-
hoz. Kitűnően alkalmazható magolajak által okozott foltok eltávolítására.

havon CALC
Tartalom 6 kg Cikkszám: 4310300732

Por alakú vízlágyító adalék. Megakadályozza a vízkő lerakódását a mosógépben és 
az anyagon egyaránt. Meghosszabbítja a mosógép élettartamát, és az anyag sem 
lesz szürke tőle. A havon CALC használatakor 16 Nk foknál keményebb víz esetén 
kevesebb mosószer szükséges.

havon POWER
Tartalom 1 kg Cikkszám: 4310300908

Speciális, folyékony, aktív oxigén bázisú  fehérítőszer. Már 30°C-on eltávolítja az 
olyan makacs, fehéríthető foltokat, mint pl.:  vörösbor, curry, gyümölcs stb. és már 
20°C-on antibakteriális és fungicid hatású. Kellemetlen szagú ruhákhoz is ajánljuk, 
mint pl.: tornaruházat, inkontinencia foltokkal szennyezett ruhák stb. Selyem, polia-
mid ill. elasztikus anyagokhoz nem használható.

havon RUSTEX
Tartalom 1 kg Cikkszám: 4310301108

Speciális rozsdafolt eltávolító a mosáshoz. A gyapjú és a selyem kivételével minden 
textíliához alkalmas.



épület HIGIÉNIA
Előnyök az innováció által.

Az épület higiénia legfőbb kihívásai a kíméletes tisz-

títás és a hatékony munkavégzés optimális költségek 

mellett. Ehhez tökéletesen egymáshoz kapcsolódó 

tisztítórendszerek szükségesek. 

Megoldásaink választ adnak a modern épülethigié-

nia minden kérdésére. Ajánlatunkat, mely valamennyi 

felhasználó számára elérhető, jól átgondolt utántöltő 

rendszerek, jól alkalmazható adagoló készülékek és 

teljeskörű szolgáltatás alkotják.

A már bevált színkódrendszer is nagyban hozzá-

járul a termékpaletta áttekinthetőségéhez, és je-

lentősen megkönnyíti a takarítást a professzionális 

housekeeping területén.

	 una & integral  

	 padló HIGIÉNIA

	 szaniter HIGIÉNIA

	 univerzális HIGIÉNIA

	 fertőtlenítés



www.hagleitner.com
A tudás fóruma.
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Az una termékek rendelkeznek az osztrák ökocímke, valamint az EU-Ecolabel címkéjével, 
az Európai Unió hivatalos környezetvédelmi jelzésével is. Ezeket a jelzéseket kizárólag 
olyan termékek kaphatják meg, melyek megfelelnek egy sor szigorú kritériumnak, bizo-
nyítottan környezetkímélők, kielégítik a magas felhasználói igényeket, valamint megfelelő 
minőségűek.

épület HIGIÉNIA
        una – Környezetbarát. Természetes. Aktív.

* 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes habszórófej-et adunk!
** 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes szórófej-et adunk!

una SANITARY
Tartalom 6 x 1 kg* Cikkszám: 4420100108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4420100111

Folyékony, szaniter területen univerzálisan használható tisztítószer wc, pissoir, 
csempe, csaptelep, zuhanykabin és fürdőkád tisztítására. A nehezen hozzáférhető 
helyekről is könnyedén eltávolítja a vízkövet, a szappanmaradványokat és az egyéb 
szennyeződéseket. Márvány felületen nem használható!

una ACTIVE
Tartalom 6 x 1 kg** Cikkszám: 4420100208

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4420100211

Univerzálisan használható zsíroldószer munkaasztalok, padlók, falak, mennyezetek, 
szagelszívók, lefolyórácsok, mikrohullámú sütők stb. tisztítására. A nehezen hozzáfér-
hető helyekről is könnyedén eltávolítja a zsír-tojásfehérje- és maradék szennyeződése-
ket. Grill-, combi- és egyéb sütők takarítására, valamint ráégett ételmaradékok eltávolí-
tására is használható. Alumínium felületeken nem használható, erre az una ALLROUND, 
vagy una NEUTRAL termékünket ajánljuk.

una NEUTRAL
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4420100308

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4420100311

Zselé állagú univerzális tisztítószer konyhai felületekre. Hatékony az olajos és zsíros 
szennyeződésekkel szemben, alkalmas vízálló felületek tisztására. Bő habot képez, 
ezért különösen kézi mosogatásra ajánljuk. Különleges összetételének köszönhetően 
védi a kezet a kiszáradástól. Minden vízálló felületen használható.

una FLOORSTAR
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4420100411

Tisztítószer vízálló padlók (linóleum, PVC, kaucsuk, cotto stb.) tisztításához és ápolá-
sához. Minden egyes használat után korrigálja a karcokat. Nem bevonatolt padlóknál 
egészen mélyen a pórusokba hatol, megkönnyítve ezáltal a padló tisztítását. Nem 
képez bevonatot. Nagyon jó nedvesítő hatása van, ezáltal kitűnően alkalmazható 
vízlepergető padlófajtáknál is. Laminált-, antisztatikus burkolatokra és olajozott fa 
padlókra az una ALLROUND-ot ajánljuk.

una ALLROUND
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4420100511

Koncentrált, erős tisztítószer vízálló felületek tisztítására, mint pl.: padló, csempe, 
ablak stb. Kevés habot képez, és erős szennyoldó hatású, ezért kiválóan alkalmazható 
nagynyomású berendezésekkel és padlótisztító automatákkal. Felületkímélő hatású, 
ezért érzékeny felületeken is használható, mint pl.: konyhai alumínium edények. Az 
una ALLROUND zsírtalanító hatású, ezért az olajozott fapadlók nedves tisztításánál 
figyelni kell arra, hogy a padlót rendszeresen kezeljük utána olajjal.

una GLASS
Tartalom 6 x 1 kg* Cikkszám: 4420100608

Folyékony üvegtisztító sima felületek kényelmes tisztításához, mint pl. ablak, tükör, 
csempe és csaptelep. Az ujjlenyomatokat ugyanúgy eltávolítja, mint a zsíros, olajos 
szennyeződéseket, és gondoskodik a csíkmentes csillogásról. Az una GLASS csillogó 
tisztaságot hagy maga után, felhasználása pedig rendkívül gazdaságos.
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integral – koncentrált higiénia.
A szabadalmaztatott integral adagoló rendszer felhasználóbarát tulajdonságaival és 
a beépített intelligens adagolás-technikával forradalmasítja az épület HIGIÉNIA-t. 
Utántöltő rendszerével, a multiFILL patronokkal, tisztító- és fertőtlenítőszereivel bemu-
tatja a kémia és az adagolás-technika tökéletes kombinációját.

	 Optimális gazdaságosság

 Egy multiFILL patron 500 l felhasználásra kész munkaoldat elkészítéséhez elegendő. 

(A pontos adatok a koncentrátumoknál találhatóak.)

	 Biztonságos kezelés

 A biztonsági szeleppel ellátott flakon megakadályozza a bőr közvetlen érintkezését 

a koncentrátummal, a vegyszer ellenőrizetlen kifolyását és az anyagvesztést.

	 Aktív környezetvédelem

 Optimális szállítási-, tárolási- és csomagolási térfogat – mivel nem kell vizet szállíta-

ni vagy tárolni, ezáltal kíméljük környezetünket.

	 Gazdaságosság

 Pontos adagolás, garantált fogyasztás, nincs túladagolás.

épület HIGIÉNIA
 integral adagolók.

épület HIGIÉNIA
 integral koncentrátumok – fő termékek.

integral MIX adagoló
H x Sz x M     52 x 28,8 x 24,2 cm Cikkszám: 4410100550

Az integral MIX adagoló a tisztítószer koncentrátum és a víz pontos adagolásával 
segít Önnek a felhasználásra kész munkaoldat előállításában. Előnyei:

	 Garantált koncentrációs érték
	 Előre kalkulálható költségek
	 Állandó helyes adagolás

A munkaoldat adagolása 1 l rendszerflakonba és nagyobb edénybe (vödörbe, takarí-
tógépbe stb.) is lehetséges. Mindegy mennyi munkaoldatot kíván készíteni, mindig a 
helyesen adagolt mennyiséget kapja. Bármelyik integral koncentrátum behelyezhető 
ugyanabba az adagolóba, azaz bármikor lehetőség van a multiFILL patron kicserélés-
re. A 10 l/perc vízhozam biztosítja a gyors és pontos adagolást. A készülék közelében 
hidegvíz-csatlakozásra van szükség.

integral SANITARY
Tartalom 2,5 l Cikkszám: 4410200519

Szaniter tisztítószer tipikus fürdőszobai szennyeződések napi takarítására. Minden víz- és 
saválló felületre használható, mint pl.: csempe, csaptelep, WC, zuhanyzófülke, fürdőkád 
stb.*

integral ACTIVE
Tartalom 2,5 l Cikkszám: 4410200219

Zsíroldószer az épület és a konyha HIGIÉNIA számára. Minden vízálló felület takarítására 
használható (kivéve az alumínium). **

* Egy multiFILL patron 166 l felhasználásra kész munkaoldat elkészítéséhez elegendő.
** Egy multiFILL patron 500 l felhasználásra kész munkaoldat elkészítéséhez elegendő.
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épület HIGIÉNIA
integral koncentrátumok – speciális termékek.

épület HIGIÉNIA
 integral kezdőcsomagok.

A praktikus kezdőcsomagok megvásárlásával rend költözik az otthonába. A flakono-
kat ellátjuk az integral termékek címkéjével, és formatervezett flakontartóban szállítjuk 
őket.

integral DISINFECT
Tartalom 2,5 l Cikkszám: 4410300219

Felület-fertőtlenítőszer a gyakorlatban leggyakrabban előforduló csírák ellen: baktericid, 
fungicid hatással. Az ÖGHMP, a DGHM/VAH és az OTH által bevizsgált.Az integral MIX 
adagolóval történő használatakor automatikusan felhasználásra kész fertőtlenítőszer-oldat 
nyerhető, elkerülve ezáltal a helytelen adagolást. (*, ** és ***) 

integral GLASS
Tartalom 2,5 l Cikkszám: 4410300319

Üveg- és ablaktisztítószer tipikus szennyeződések eltávolítására, mint pl.: ujjlenyomat, 
rovarmaradványok, zsírréteg, stb. Ideális minden vízálló és sima felületre, mint pl.: ablak, 
tükör, csempe stb.*

integral SANITARY
1 habszórófej, 1 flakontartó 7 x 1 kg Cikkszám: 4410400108

integral ACTIVE
3 szórófej, 1 flakontartó 7 x 1 kg Cikkszám: 4410400208

integral NEUTRAL
1 szórófej, 1 flakontartó 7 x 1 kg Cikkszám: 4410400308

integral DISINFECT
3 szórófej, 1 flakontartó 7 x 1 kg Cikkszám: 4410400408

integral GLASS
7 habszórófej, 1 flakontartó 7 x 1 kg Cikkszám: 4410400508

integral NEUTRAL
Tartalom 2,5 l Cikkszám: 4410200319

Padló- és felület-tisztítószer az épület és a konyha HIGIÉNIA számára a napi takarításhoz. 
Minden vízálló felület takarítására használható.*

integral POWER
Tartalom 2,5 l Cikkszám: 4410200419

Napi tisztítószer wellness területeken és a fürdőszobákban található, csúszásgátlóval ellá-
tott burkolatokhoz. Speciális hatóanyagai gondoskodnak a csillogó tisztaságról. Alkalmas 
mikroporózus felületek tisztításához is, mint a finom kőburkolatok és a természetes kő. 
Napi- és alaptisztításhoz is használható. Ideálisan használható a safetyMOP POWER-ral.*

* Egy multiFILL patron 500 l felhasználásra kész munkaoldat elkészítéséhez elegendő.
** A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja.
*** A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
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Három teljesen egymásra illeszkedő takarítási rendszer, nevezetesen:

	 az integral RENDSZER
	 a havon RENDSZER
	 és a safetyMOP RENDSZER

Melyek alacsony költségszinten és jelentős időmegtakarítással, a 
fertőzés veszélye nélkül tökéletes higiéniát kínálnak Önnek a padló és 
a berendezési tárgyak tisztításánál.

Az integral RENDSZER biztosítja a tisztító- és fertőtlenítőszerek 
megfelelő mennyiségű, helyes adagolását.

A havon RENDSZER garantálja, hogy a tisztítóeszközök, vagyis a 
safety WIPES és a safetyMOP fertőtlenítve, nedvszívó képességüket 
megőrizve hagyják el a mosógépet.

Az újonnan kifejlesztett safetyMOP RENDSZER pedig saját, erre a 
célra kifejlesztett takarítóeszközeivel és különböző kellékeivel azért 
felelős, hogy az egyfázisos felmosási eljárásnál megakadályozza a 
csírák elterjedését.

www.hagleitner.com
A tudás fóruma.

i.h.s. rendszerkörforgás zárt – Hibátlan és 
minden  egy kézből történik

épület HIGIÉNIA
 i.h.s. rendszer.
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safetyTROLLEY BASIC modul E1 safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

modul E1

safetyTROLLEY BASIC

safetyTROLLEY ALLROUND

safetyTROLLEY ALLROUND

modul S2

modul S2

modul T3

safetyTROLLEY ALLROUND
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A HAGLEITNER takarító kocsi koncepciója modulokból áll. A kocsik lehetővé teszik a 
2 vödrös módszer (2 fázisos felmosási eljárás) és az i. h. s. alkalmazását is (1 fázisos 
felmosási eljárás).

épület HIGIÉNIA
 safetyMOP rendszer.

safetyTROLLEY BASIC E1 
Cikkszám: 4431101600

safetyTROLLEY BASIC S2
Cikkszám: 4431101700

safetyTROLLEY ALLROUND E1
Cikkszám: 4431102000

safetyTROLLEY ALLROUND S2
Cikkszám: 4431101900

safetyTROLLEY ALLROUND T3
Cikkszám: 4431101800

safetyBOX &
klick fedél

safetyBOX &
klick fedél

profiMOP facsaró

profiMOP facsaró

safetyTROLLEY 
TRANSPORT
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H x Sz x M     27 x 56 x 24 cm  Cikkszám: 4431201300

20 l box akár 20 darab egymásra helyezett safetyMOP biztonságos és higiéni-
kus tárolásához. Az ehhez tartozó safetyBOX klikk-FEDÉL résmentesen zárja le a 
safetyBOX-ot. Felfordítva a safetyMOP-ok egyenletesen átitatódhatnak a tisztítófo-
lyadékkal.

safetyBOX klick fedél Cikkszám: 4431203200

Hermetikusan záró safetyBOX fedél. A fedél 8 pántjának köszönhetően akusztikailag 
ellenőrizhető, hogy a klick fedél helyesen van-e lezárva. Csak a safetyBOX-al együtt 
használható.

safetyBOX SMALL blue + 1 darab fedélbillenő tető Cikkszám: 4431201400

safetyBOX SMALL red + 1 darab fedélbillenő tető Cikkszám: 4431201500

safetyBOX SMALL green + 1 darab fedélbillenő tető Cikkszám: 4431201600

safetyBOX SMALL yellow + 1 darab fedélbillenő tető Cikkszám: 4431201700

H x Sz x M     20 x 25,5 x 16,5 cm  

A kicsi, zárható fedelű safetyBOX-okban a tisztítószeroldatba áztatott safetyWIPES-
okat készíthetjük elő, és az egyes helyiségekben külön-külön vehetjük elő őket. 
A színkódolás lehetővé teszi a kendők egyes takarítási területekhez történő hozzá-
rendelését. Minden egyes vödörben 18 safetyWIPES számára van hely (4 l).

safetyTROLLEY BASIC   
 H x Sz x M      76 x 58 x 130 cm  Cikkszám: 4431101000

Alapmodell, kompakt, kicsi, könnyen irányítható és stabil. Ideális a padló- és felület-
tisztításhoz valamint a kis és közepes méretű terek (iroda, óvoda panzió, vendéglő) 
takarításához. 90 és 30 l szemeteszsákkal, valamint különálló 4 x 1 l rendszerflakon 
tartóval fel van szerelve.

safetyTROLLEY ALLROUND
 H x Sz x M      120 x 58 x 112 cm  Cikkszám: 4431101100

Optimális kocsi berendezési tárgyak és padlófelületek tisztításához közepes és nagy 
méretű épületekben (nagyobb irodaépületek, wellness- és uszodaterületek.) Speciá-
lisan az egészségmegőrzés-, és ellátás szakterületek higiéniai igényeihez.
Rendezettség és átláthatóság a 2 x 70 l szemeteszsák és a belső fedélen található 
takarítási terv-tartó segítségével. softCLOSE funkció a fedél zajmentes záródásáért. 
Nagy tároló hely a 3 kihúzható 2 x 20 l és 1 x 40 l fiókban. Nagy rakodó felületek.

safetyTROLLEY TRANSPORT
 H x Sz x M      61 x 36 x 92 cm  Cikkszám: 4431100700

A safetyBOX-ok szállítására és tárolására szolgál. A T3-as modullal kombinálva a 
safetyTROLLEY ALLROUND-ra lehet rögzíteni, de önállóan is használható. A safety-
SPRAYER -t a kocsira rögzítőcsipesszel felerősítve a padlótisztításhoz is készen áll-
hatunk.

safetyTROLLEY ROOM
 H x Sz x M      157 x 53 x 128 cm  Cikkszám: 4431100800

Meglepően sok hely és komfortérzet, ami által optimális szállodák és egyéb szál-
lásadó intézmények emeleteinek ellátására. A 4 kiváló minőségű tároló polc 
nagyszerűen alkalmas a mosandó textíliák, italok és adagoló utántöltők valamint 
takarítási kellékek szállítására. A Trolley egy darab 120 l szennyestároló zsákkal, 
egy 4-es hulladékszelektáló rendszerrel és egy safetyBOX tartóval van ellátva, mely-
be akár 20 felmosó kendő is belefér. A takarítási kellékekhez szükséges praktikus 
szállítódoboz is tartozik hozzá.

modul S2 Cikkszám: 4431101200

Rászerelhető műanyag tálca a safetyTROLLEY BASIC-hez és az ALLROUND-hoz. Vagy
1 safetyBOX vagy 3 safetyBOX-ok SMALL/hupBOX helyezhető el egy-egy tálcán.

modul T3 Cikkszám: 4431101400

A készlet egy kampóból és egy támasztékból áll a safetyTROLLEY TRANSPORT 
safetyTROLLEY ALLROUND takarító kocsira való felszereléshez.
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safetyMOP PARKETT 40 cm Cikkszám: 4431201900

Különösen alkalmas fapadlóhoz, különösen hatékony olajos, viaszos vagy kezelet-
len fapadlón. Hatékonyan tisztít, és barna aktív szálas összetételének köszönhetően 
könnyen csúszik. Strapabíró pamut/poliészterkeverék, amit 60°C -ig lehet mosni és 
fertőtleníteni. Elkülönítve, és öblítő nélkül mossa. integral NEUTRAL-lal kombinálva 
a leghatékonyabb.

safetyMOP POWER 40 cm Cikkszám: 4431201800

Kőburkolatok, mint márvány, gránit, és csempe tisztítására. Eltávolítja a makacs 
szennyeződéseket a mikroporózus égetett agyagpadlókról, különösen a csúszás-
gátlóval ellátott burkolatokról. A különösen makacs szennyeződéseknél vagy erős 
szerkezetű burkolatoknál magasabb hatékonysági fok érhető el vele, mint a hagyo-
mányos textil mopokkal. Mosható és fertőtleníthető 60°C-ig. Elkülönítve, valamint 
öblítő nélkül mossuk. Ideálisan használható az integral POWER-ral. 

safetyMOP 40 cm Cikkszám: 4431201100

A safetyMOP 100% kiváló minőségű mikroszálas anyagból készül, mely kiváló nedv-
szívó képességű. A termék teljes egészében pamut- és viszkózmentes, ezért higiéni-
kus, és optimálisan használható fertőtlenítésre és tisztításra. A safetyMOP univerzáli-
san alkalmazható minden sima burkolaton. Hátoldalán bevarrt kódrendszer található, 
ezáltal a mopok az egyes felhasználási területeknek megfelelően külön használható-
ak. Hosszú élettartam és magas teljesítmény jellemzi a terméket. 60°C-ig mosható 
és fertőtleníthető.

safetyMOP tartó 40 cm Cikkszám: 4431202000

Összecsukható műanyag tartó a safetyMOP, a safetyMOP POWER és a safetyMOP 
PARKETT használatához. Használható alu nyél-lel is. A 40 cm széles tartón lévő 
rögzítés lehetővé teszi a mop érintésmentes és görnyedés nélküli felhelyezését és 
eltávolítását.

safetySPRAYER 40 cm Cikkszám: 4431201200

A safetySPRAYER adagolórendszer a padlófelületek ergonomikus és gazdaságos 
tisztításához használható. Alkalmas előterek, lépcsők stb. takarítására. Speciálisan 
a safetyMOP rendszerrel kombinálva használható. A rajta található 650 ml-es flakon 
segítségével a tisztítószeroldat gombnyomással adagolható oda, ahol a mop segít-
ségével szeretnénk azt eloszlatni. 

wetMOP facsaró Cikkszám: 4431000200

Ellenálló, ütésálló műanyag falú facsaró, mely különösen a wetMOP kifacsarásá-
ra alkalmas. Kompatibilis a mopTROLLEY-val, a safetyTROLLEY BASIC-kel és az 
ALLROUND-dal.

profiMOP facsaró Cikkszám: 4431000500

Újonnan kifejlesztett, ütésálló műanyag, hengeres facsaró, mely különösen a 
profiMOP huzat kényelmes és hatékony kifacsarására alkalmas. Kompatibilis a 
mopTROLLEY-val, a safetyTROLLEY BASIC-kel és az ALLROUND-dal.

padló HIGIÉNIA
 Nedves felmosó rendszer.

mopTROLLEY 
 H x Sz x M      66 x 43 x 88 cm  Cikkszám: 4431101500

Ideális műanyag kiskocsi 2 fázisú mosási eljáráshoz. Az ergonómiailag szabadalmaz-
tatott vezető fogantyút minden oldalról kényelmesen lehet kezelni. A takarítóeszköz 
tartó tálca helyet biztosít a tisztítószerek és a felmosó kendők számára. Igény szerint 
felszerelhető wetMOP facsaróval vagy profiMOP facsaróval. A tisztítószeres oldat és a 
szennyezett víz tárolására 2 x 15 l vödrök szolgálnak.

modul E1 Cikkszám: 4431101300

A készlet 2 x 15 l piros és kék vödörből és a wetMOP vagy a profiMOP facsaró felhe-
lyezésére való tartókengyellel rendelkezik. Kompatibilis a safetyTROLLEY  BASIC-kel és 
az ALLROUND-dal.
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padló HIGIÉNIA
 mop rendszer.

profiMOP tartó 45 cm Cikkszám: 4431200100

Összecsukható műanyag tartó a profiMOP ECO-hoz és a profiMOP MICRO-hoz. 
Használható alunyél-lel.

profiMOP ECO 45 cm Cikkszám: 4431200200

Gazdaságos mophuzat mosható pamutszálakból, mely vízálló padlófelületek nedves 
tisztítására használható. A profiMOP facsaróban történő használatánál a huzatot ki-
csavaráshoz nem kell a tartóból kivenni. 90°C-ig mosható.

profiMOP MICRO 45 cm Cikkszám: 4431200300

Mophuzat mosható pamutból mikroszálakkal. Vízálló padlófelületek nedves tisztítá-
sára használható.  A bevarrt sörteszálak feloldják, a finom mikroszálak magukban 
tartják a szennyeződést. Használat után elegendő a mop-ot kiöblíteni. 90°C-ig mos-
ható.

cleanPAD tartó 25 cm Cikkszám: 4431200400

Robosztus műanyag tartó a cleanPAD-hez. Flexibilis könyökcsuklóval. A pad tépő-
zárral könnyedén rögzíthető. Használható alunyél-lel.

cleanPAD 25 cm Cikkszám: 4431200500

Erős, vlies súrolópad a nehezen megközelíthető helyekre (pl. padlószegélyekhez). Az 
alaptisztítás keretében használható.

wetMOP tartó Cikkszám: 4431200600

Műanyag tartó a wetMOP-hoz. Használható alunyél-lel.

wetMOP Cikkszám: 4431200700

Mosható pamut mop vízálló padlók nedves tisztításához. A mop a wetMOP facsaró-
val könnyen kifacsarható.

padló HIGIÉNIA
 Univerzális pad-ek.

PAD sötét barna 43 cm alaptisztítás. Cikkszám: 4431300200

PAD piros 43 cm napi tisztítás. Cikkszám: 4431300300

PAD zöld 43 cm köztes tisztítás. Cikkszám: 4431300100

PAD fehér 43 cm magas fényű polírozás. Cikkszám: 4431300400

padló HIGIÉNIA
 Speciális pad-ek.

carpetPRO PAD 43 cm Cikkszám: 4431400100

Speciális pad a carpetPRO rendszerhez, a hatékony szőnyegtisztításhoz.

nemes acél PAD 43 cm Cikkszám: 4431400300

Speciális pad márvány és terazzo felületek kristallizációjához.
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profi utcai seprű 40 cm Cikkszám: 4430800100

Nagyon stabil utcai seprű kemény polipropilén sörtével. A nagy szemcséjű szennye-
ződések kis erőfeszítéssel eltávolíthatóak vele.

profi univerzális seprű 30 cm Cikkszám: 4430800200

Univerzálisan bevethető seprű közepesen kemény polipropilén sörtékkel. Különösen 
egyenetlen felületek és lépcsők tisztítására.

profi lószőr partvis 29 cm Cikkszám: 4430800300

profi lószőr partvis 40 cm Cikkszám: 4430800400

profi lószőr partvis 60 cm Cikkszám: 4430800500

A műanyag test és a tiszta lószőr sörték kombinációja egy különösen lágy seprést 
tesz lehetővé, a seprű maximális élettartama mellett.

higiénikus finom seprű 40 cm  Cikkszám: 4430700100

Seprű nagy területekhez, puha, beirdatlan poliészter sörtékkel. A finom szennyező-
dések seprésére kiválóan alkalmas.

higiénikus seprű nyéllel 33 cm Cikkszám: 4430700300

Lapos, univerzálisan bevethető seprű, 200 cm teleszkópos nyéllel, csavaros menettel. 
Hosszú, beirdalt sörtékkel, ezért kifejezetten alkalmas sarkok és élek takarítására. Nyél 
nélkül kézi seprűként is használható konyhai területeken.

higiénikus padló súroló 28 cm  Cikkszám: 4430700400

Súroló nagyon erős sörtékkel, hogy a súrolás könnyedén menjen.

higiénikus kézi kefe 22 cm Cikkszám: 4430700500

Lekerekített kefe, fekete edények és nagyobb konyhai berendezések tisztításához. A 
széleken túlnyúló sörtéi miatt kifejezetten alkalmas sarkok és élek súrolására.

higiénikus vízlehúzó 61,5 cm  Cikkszám: 4430700600

A fehér, élelmiszeripari gumi gyorsan és hatékonyan távolítja el a vizet és a vegyszer-
maradékokat, és nem hagy gumicsíkot a padozaton.

nyél tartó 51,7 cm Cikkszám: 4430700800

Alumínium sín 3 nyéltartóval. Kiválóan alkalmas finom sörtéjű seprűk tárolására, 
hogy azok ne veszítsék el eredeti alakjukat ill. nedves eszközök felakasztására, hogy 
mielőbb megszáradjanak. Az egyszerű felszerelés érdekében tartalmazza a rögzítés-
hez szükséges elemeket is.

rendszer nyél 145 cm Cikkszám: 4430700900

Nagyon stabil, ötvözött alumínium nyél. Ergonomikus, kényelmes fogásának köszön-
hetően nagyon felhasználóbarát. A rendszernyél anyacsavarral kombinálva minden 
kefét stabilan tart.
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profi padló súroló 23 cm Cikkszám: 4430800600

Súroló nagyon erős sörtékkel, hogy a súrolás könnyed legyen.

profi padló felmosó 40 cm Cikkszám: 4430800700

 Felmosó nagyon kemény sörtékkel, konyhai dörzs kendővel együtt alkalmas padlótisz-
tításhoz. Kiváló nagyon nagy felületek alapos dörzsöléséhez is.

profi kézi kefe 15 cm Cikkszám: 4430800800

Kézikefe stabil műanyag fogóval és lószőr-műanyag keverék sörtével por és finom 
szennyeződések eltávolítására.

profi fém szemetes lapát Cikkszám: 4430800900

Praktikus, lakkozott, fém szemeteslapát gumi szegéllyel.

padló HIGIÉNIA
 uniMOP rendszer.

uniMOP tartó 60 cm Cikkszám: 4430900200

uniMOP tartó 80 cm Cikkszám: 4430900300

uniMOP tartó 110 cm Cikkszám: 4430900400

Moptartó rozsdamentes acélból az uniMOP-hoz. 60-110 cm-es munkaszélességgel. 
80 cm-es munkaszélességig flexibilis könyökcsatlakozóval (ideális nehezen hozzáfér-
hető területekhez). Használható alunyél-lel. 

uniMOP 60 cm Cikkszám: 4430900600

uniMOP 80 cm Cikkszám: 4430900700

uniMOP 110 cm Cikkszám: 4430900800

Mosható pamut mop nedves és száraz moppoláshoz. 60-110 cm-es munkaszéles-
séggel. Száraz moppoláshoz a mopSPRAY-t ajánlunk. A megfelelő uniMOP tartó-val 
használható. 90°C-ig mosható.

wachs kendő tartó 55 cm Cikkszám: 4430900900

Robosztus műanyagból készült tartó a wachs kendőhöz.  Rugalmas könyökcsukló-
val (kiváló nehezen hozzáférhető felületekhez), műanyag borítással. Használható alu 
nyél-lel.

wachs kendő  100 darab/csomag Cikkszám: 4430901000

Puha, szakítószilárd kendő (30 x 60 cm) wachsbevonattal. Kitűnően megköti a port 
és a kisebb szennyeződéseket, és csillogó felületet hagy maga után. Ideális a száraz 
napi tisztításhoz.

lapos mop tartó 40 cm  Cikkszám: 4430901100

Speciális moptartó robosztus műanyagból a lapos mop-hoz. Flexibilis könyökcsuk-
lóval. A mop a tépőzáras megoldásnak köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható. 
Használható alunyél-lel.

lapos mop 40 cm Cikkszám: 4430901200

Hatékony, mikroszálas mop víztárolóval és tépőzárral. Száraz és nedves moppolás-
hoz.

alunyél 1,4 m  Cikkszám: 4430901300

Ideális a profiMOP tartó, cleanPAD tartó, safetyMOP tartó, wetMOP tartó, lapos 
mop tartó, wachs kendő tartó és uniMOP tartó-hoz.
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Az ápolt padló titka az optimálisan összehangolt termékek és segédeszközök felhasz-
nálásában, valamint a munkalépések megfelelő és pontos végrehajtásában rejlik. 
A HAGLEITNER átfogó termékpalettát és erre vonatkozó oktatásokat kínál annak érde-
kében, hogy ezen a területen is minden követelménynek megfeleljen.

padló HIGIÉNIA
 Megoldások a csillogó felületekért.

padló HIGIÉNIA
 Alaptisztítók.

padló HIGIÉNIA
 Padlóbevonók.

SKAT
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4430100108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430100111

Alaptisztító minden vízálló, lúgra érzékeny padlófajtára, mint a linóleum vagy a gumi. 
Gond nélkül eltávolítja a régi bevonatokat. Alkalmas bevonat nélküli felületek intenzív 
tisztítására is. Használata kellemes, hiszen nem hagy kellemetlen szagot maga után. 
Kevésbé érzékeny, vízálló padlófajták alaptisztítására (pl.: a PVC) a ZACK-ot ajánljuk.

ZACK
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430100211

Alaptisztító minden vízálló, lúgra nem érzékeny padlófajtára (kivéve linóleum, fa és 
gumi). Hatékony alaptisztító, mely a makacs szennyeződéseket és az erős bevona-
tokat is gond nélkül, gyorsan távolítja el. Alkalmas bevonat nélküli felületek intenzív 
tisztítására is. Használata gazdaságos. Használat előtt olvassa el a használati utasí-
tást.

stoneCLEAN
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430100311

Alaptisztító különösen mikroporózus felülethez, mint a finom-vagy a természetes kő. 
Alkalmas lúgra nem érzékeny padlók napi takarításához is. Speciális tenzidek gon-
doskodnak a csillogó tisztaságról.

utilitULTRA
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200111

Padlóbevonószer vízálló padlófajták bevonatolásához. Üvegtiszta, fényes ápolófil-
met képez. Ellenáll a karcolásnak, ezért ideális erősen igénybevett felületekhez. Vilá-
gos padlókhoz is használható, mert a bevonat nem sárgul be. Csúszásgátló hatású. 
A cipősarok nyomai eltűntethetőek vele. ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) módszerhez 
is kiválóan alkalmas. A bevonat hosszantartó fényét az una FLOORSTAR-ral végzett 
napi tisztítás biztosítja.

tsWACHS
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200211

Padlóbevonószer vízálló padlófajták bevonatolásához. Csúszásgátló, elasztikus, 
enyhén fényes ápolófilmet képez. Emiatt főleg sportcsarnokokba, tornatermekbe, 
kórházakba, idősek otthonába és ápolási otthonokba ajánlott. A csúszásgátló felület 
hosszantartó biztosításának érdekében a wp3 napi tisztítószer használata ajánlott.



71

p
ad

ló
 H

IG
IÉ

N
IA

padló HIGIÉNIA
 Napi tisztítószerek.

padló HIGIÉNIA
 Szőnyegtisztítók.

* 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén hat ingyen szórófej-et adunk!

hartex2000
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200311

Padlóbevonószer vízálló padlófajták bevonatolásához. Magas fényű ápolófilmet 
képez. ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) módszer alkalmazására is alkalmas. A bevonat 
hosszantartó fényét az una FLOORSTAR-ral végzett napi tisztítás biztosítja.

BASIS
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200511

Pórustömítő porló, málló padlókhoz, mint a linóleum, a természetes kő és a beton. 
Nem alkalmas polírozott, fényes felületek és finom kő bevonatolásához.

SIVEX
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200611

Folyékony padlóbevonószer természetes burkolatok, mint márvány-, fa-, kő és 
cottopadlók bevonatolásához. Selymes fényű, csillogó ápolófilmet képez, amely kézzel 
vagy géppel könnyen polírozható. Napi tisztításhoz una FLOORSTAR vagy wp3 hasz-
nálata ajánlott.

asphaltGLANZ
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430200411

Színfrissítő bevonatolás a vízálló, fekete padlók tisztításához. Nem karcolódik, ezáltal 
ideális extrém terhelésnek kitett felületekhez, így például tekepályákhoz vásárcsar-
nokokhoz stb. Csúszásgátló hatású és alkalmazható az ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) 
módszerrel. A bevonat hosszan tartó csillogását köztes, heti takarításkor az una 
FLOORSTAR biztosítja.

wp3
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430300111

Ápolótisztító minden vízálló padlófajtához. Speciálisan tsWACHS-szal bevonatolt 
padlókhoz. Erősen csúszásgátló hatású, emiatt sportcsarnokokba, tornatermekbe, 
kórházakba, idősek otthonába és ápolási otthonokba ajánlott. Kellemes illatot hagy 
maga után.

schmierSEIFE
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430300311

Szappanos bázisú, folyékony ápolótisztító. Különösen környezetbarát, hiszen teljes 
egészében növényi alapanyagokból készül. Alkalmas nem bevonatolt felületek kézi 
tisztítására. Olajozott fa-és kőpadlókhoz is ajánljuk.

carpetSPRAY
Tartalom 6 x 1 kg* Cikkszám: 4430400208

A tenzidmentes carpetSPRAY minden szennyeződést eltávolít a szőnyegből és a 
bútorszövetből. Használat után azonnal felszárad. Folteltávolítás: permetezzük a 
carpetSPRAY-t a foltra, majd safetyWIPES-szal töröljük át. Nagy felületen történő 
felhasználás: a carpetSPRAY-t egyenletesen permetezzük szét, majd tisztítsuk a fe-
lületet egytárcsás súrológéppel és carpetPRO PAD-del.
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padló HIGIÉNIA
 Speciális tisztítók.

hacoMARMOR
Tartalom 6 x 1 kg* Cikkszám: 4430600108

Speciális kezelőszer márvány és egyéb mésztartalmú padlóhoz. Csíkmentes fényt 
kölcsönöz a padlónak, megkeményíti a felső réteget, és védi a karcolódástól. A felü-
let kiegyenlítésével jelentősen megkönnyíti a napi takarítást. Csak egytárcsás súroló-
géppel és a nemes acél PAD-del használható.

carpetPRO
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430400311

Koncentrált, tenzid- és enzim-mentes szőnyegtisztító készítmény. Alkalmas minden 
színálló szőnyegfelületre. Hígítsuk a koncentrátumot 1:10 arányban, szórjuk egyen-
letesen a felületre habpumpáló flakon segítségével (ne hagyjuk átázni), majd tisztít-
suk egytárcsás súrológéppel és carpetPRO PAD-del. Kiválóan alkalmas extrakciós 
módszerhez is.

carpetSHAMPOO
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430400411

Folyékony tisztítószer szőnyegekhez és bútorszövetekhez. Erősen habzik. Megköti 
a szennyeződést, visszaadja a szőnyeg eredeti kinézetét, és antisztatikussá teszi. 
Védi a szőnyeget és a bútorszövetet az újraszennyeződéstől. Ápolt, friss illatot hagy 
maga után.

padló HIGIÉNIA
 Gépi padlótisztítók.

hacoGLANZ
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430500111

Folyékony fényes tisztítószer minden vízálló padlófajtára. Különleges intenzív 
szennyoldó képességű (pl.: ipari területekre, nagykonyhákba). Különösen magas fé-
nyű, bevonatolt padlókhoz ajánljuk. Csíkmentes, mélyfényű felületet és pórusmély-
ségű tisztaságot hagy maga után.

hacoAUTOMAT
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430500211

Folyékony, erős gépi padlótisztító minden vízálló, nem bevonatolt padlófajtára. Pó-
rusokig ható tisztaságot nyújt. Nem habzik, ezért nagynyomású gépekhez is hasz-
nálható (teherautó platók, műhelypadlók, raktárcsarnokok, ipari padlók tisztítására). 
Kézi tisztításhoz a hacoGLANZ-ot ajánljuk.

hacoALCOHOL
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4430500311

Vízálló, bevonatolt és nem bevonatolt padlófajták tisztításához ajánljuk. Gond nélkül 
eltávolítja a zsíros szennyeződéseket, és gyorsan felszárad. Csíkmentes, mélyfényű 
felületet és tökéletes tisztaságot hagy maga után.

mopSPRAY
Tartalom 6 x 0,8 kg Cikkszám: 4430600208

Spray formájú tisztítószer minden padlófajtához. Megköti a finom szennyeződéseket, 
megkönnyítve ezzel az uniMOP rendszerrel történő száraz-moppolást. Gazdaságo-
san használható. Pormentes, tiszta felületet hagy maga után. Felviteléhez ajánljuk a 
habpumpáló flakon használatát.
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* pl.: márvány, terazzo, agglo márvány, beton ** pl.: gránit, pala, kvarcit, terrakotta *** Csak kezeletlen padlófelületre érvényes.
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Alaptisztítók Padlóbevonók

SKAT
(lúgos)

ZACK
(lúgos)

stone
CLEAN
(lúgos)

BASIS
(lúgos)

SIVEX
(semleges)

asphalt- 
GLANZ
(lúgos)

ts
WACHS

(lúgos)

utilit
ULTRA
(lúgos)

hartex
2000
(lúgos)

PVC

Linóleum

Gumi

Természetes- és műkő
(savra érzékeny)* 
Szanitertisztítót ne használjon!

Természetes- és műkő
(saválló)**

Finomkő és kerámiai csempe                       
Nem bevonatolt!

Bevont fapadló                                 
Alaptisztítás nem lehetséges!

Aszfalt

Nyers vagy olajozott fapadló 
Földnedves tisztítás!

Napi tisztítók

haco
AUTOMAT

(lúgos)

haco
GLANZ

(semleges)

haco
ALCOHOL
(semleges)

wp3
(lúgos)

schmier
SEIFE
(lúgos)

una
FLOORSTAR

(semleges)

integral
NEUTRAL
(semleges)

integral
POWER

(lúgos)

PVC

Linóleum

Gumi

Természetes- és műkő
(savra érzékeny)* 
Szanitertisztítót ne használjon!

Természetes- és műkő
(saválló)**

Finomkő és kerámiai csempe                       
Nem bevonatolt!

Bevont fapadló                                 
Alaptisztítás nem lehetséges!

Aszfalt

Nyers vagy olajozott fapadló 
Földnedves tisztítás!

padló HIGIÉNIA
 Felhasználás áttekintése: napi tisztítás.

padló HIGIÉNIA
 Felhasználás áttekintése: alaptisztítás és bevonatolás.
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A szaniter helyiség minden üzem/vendéglátóhely/intézmény titkos névjegykártyája. A 
termékpaletta tisztítószerek, illatosítók, illatolajok és speciális termékek optimálisan 
összehangolt elemeit foglalja magában. Segítségükkel a szaniter területek napi kihívá-
sait is sikeresen kezelheti.

szaniter HIGIÉNIA
 Szaniter – mindennapi kihívás.

szaniter HIGIÉNIA
 Folyékony tisztítószerek.

* 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén hat ingyenes habszórófej-et adunk!
** 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes habszórófej-et adunk!
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easySPRAY
Tartalom 6 x 1 kg* Cikkszám: 4440100108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440100111

Folyékony fürdő-és tusolótisztító. A nehezen hozzáférhető helyekről is könnyedén 
eltávolítja a vízkövet, szennyeződés- és szappanmaradványokat. A friss tenger illa-
tával tölti meg a helyiséget, és súrolás nélkül gondoskodik a csillogó és tiszta felü-
letekről. Alaposan tisztít minden felületet, mint pl.: csaptelep, csempe, tusolókabin 
és fürdőkád.

perlGLANZ
Tartalom 6 x 1 kg** Cikkszám: 4440100208

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440100211

Folyékony szanitertisztító WC, pissoir és vizes helyiségek napi takarításához. Könnye-
dén eltávolítja a vízkő- és szennylerakódásokat. Egyedülálló csepptaszító hatással ren-
delkezik. Cseppmentes felületet hagy maga után anélkül, hogy azt szárazra törölnénk. 
Rendszeres használata megakadályozza a fekete penészgomba kialakulását. Makacs 
lerakódások (pl.: húgykő) alaptisztítására az UROPHEN-t ajánljuk. A tisztítószer bizton-
ságosan használható.

UROPHEN
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4440100308

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440100311

Folyékony, erős szanitertisztító WC, pissoir és vizes helyiségek alaptisztításához. 
Gond nélkül eltávolítja az erős szennyeződéseket, lerakódásokat (víz- és húgykő, rozs-
da). Hosszú időre megszünteti a kellemetlen szagokat. Klasszikusan elegáns virágil-
latot hagy maga után. Napi takarításhoz a perlGLANZ-ot, a hagodorPURE-t vagy a 
hagodorFLIEDER-t ajánljuk. Csaptelepekhez 1-3 perc behatási idővel használjuk. A 
tisztítószer biztonságosan használható. 

K FORTE
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4440100408

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440100411

Folyékony, erős tisztítószer-koncentrátum WC, pissoir, építkezési gépek, csempe-
felületek alaptisztításához. Gond nélkül, könnyedén eltávolítja a legmakacsabb víz- 
és húgykő lerakódásokat, a rozsdát valamint az ásványi szennyeződéseket, mint az 
építkezések végtakarításakor keletkező cement-beton- vagy vakolatmaradványokat. 
Eltávolítja az algalerakódásokat is, és oldja az oxidációs rétegeket a vörös- és a sár-
garézről. A tisztítószer biztonságosan használható.

hagodorPURE
Tartalom 6 x 1 kg** Cikkszám: 4440101408

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440101411

Folyékony, erős, illatos tisztítószer. A vizes helyiség teljes területéről gond nélkül el-
távolítja a mindennapos szennyeződéseket (kivéve alga, víz- és húgykő) a márvány-
ról is. Különösen kedvelt öltözők, szaunák és fürdők tisztításához. Hosszú időre meg-
szünteti a kellemetlen szagokat. Makacs lerakódások eltávolítására (víz- és húgykő) az 
UROPHEN-t ajánljuk.
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* 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes habszórófej-et adunk.

hagodorFLIEDER
Tartalom 6 x 1 kg* Cikkszám: 4440100608

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4440100611

Folyékony, erős, illatos tisztítószer szaniter területekhez és univerzális tisztításhoz. 
Gond nélkül eltávolítja a mindennapos szennyeződéseket (kivéve alga, víz- és vizelet-
felrakódás) a márványról is. Különösen kedvelt öltözők, idősotthonok, vendégszobák, 
orvosi rendelők stb. tisztításához és illatosításához. Hosszú időre megszünteti a kelle-
metlen szagokat. Makacs lerakódások eltávolítására (víz- és húgykő) az UROPHEN-t 
ajánljuk.

toilettenÖL CLASSIC
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4440100708

Friss illatolaj szaniter területekre. Megszünteti a kellemetlen szagokat, mivel sa-
ját illatával elfedi azokat. Szénavirág aromájú összetevői gondoskodnak a kelle-
mes illatról, és ezáltal az ápoltság érzetét kölcsönzi a helyiségnek. A toalettola-
jat a mosdóhelyiségben hígítatlanul csepegtessük valahová (a WC kefére vagy a 
WC kagylóba). Alternatívaként a toalettolaj FRESH-t ajánljuk friss tengeri illattal. 
Tartóedény zárva, szobahőmérsékleten tárolandó. 

toilettenÖL FRESH
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4440100808

Intenzív illatolaj toalettekbe. Megszünteti a kellemetlen szagokat, mivel saját illatával 
elfedi azokat. Friss tengerillatot hagy maga után, és az ápoltság érzetet kölcsönzi a 
helyiségnek.

X PRESS
Tartalom 6 x 1,3 kg Cikkszám: 4440101208

Folyékony, aktív lefolyótisztító. Gyorsan és hatékonyan távolítja el a haj-, mész-, 
zsír-, zöldség-, és ételmaradék okozta dugulásokat, lerakódásokat. Hosszú időre el-
pusztítja a baktériumokat és megszünteti a kellemetlen szagokat a vezetékrendszer 
károsítása nélkül. Felhasználása kényelmes, mert alkalmazása közben semmilyen 
veszélyes gőz nem képződik.

szaniter HIGIÉNIA
 Szilárd tisztítószerek.

CLOSOL
Tartalom 6 x 1,3 kg Cikkszám: 4440200322

Por alakú, erős szanitertisztító. Önállóan, pezsegve távolítja el a legmasszívabb 
víz- és húgykőlerakódásokat elsősorban a WC kagylókból. Hosszú időre meg-
szünteti a kellemetlen szagokat. Kellemes fenyőillatot hagy maga után. Szenny-
eltávolításra illetve a vizes helyiség további takarítására a hagodorPURE-t vagy a 
hagodorFLIEDER-t ajánljuk.

whiteMARINES
Tartalom 6 x 0,7 kg Cikkszám: 4440200233

Speciális termék pissoirok tisztítására és illatosítására. A pissoir kockák eltüntetik a 
vízkőlerakódásokat, és hosszantartó, friss virágillatot hagynak maguk után.
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A HAGLEITNER vállalat tisztítószerek és speciális termékek átfogó palettáját kínálja 
valamennyi felület tisztítására. Megfelelő segédanyagok és tartozékok teszik teljessé a 
koncepciónkat, és gondoskodnak a különböző területek tisztaságáról.

univerzális HIGIÉNIA
 Minden esetre.

univerzális HIGIÉNIA
 Univerzális tisztítószerek.
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FOX
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4450100108

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450100111

Tartalom 25 kg Cikkszám: 4450100113

Folyékony univerzális tisztítószer. Erős zsír- és szennyoldó hatású. Lágy, bő habot 
képez, ezért kézi edény- és pohármosogatásra kiválóan alkalmas. Vízálló felületek 
(padlók, csempék, ablakok stb.) tisztítására is használható. Kellemes citrom illatú. 
Érzékeny bőrre és kiemelt higiéniai igényekhez (HACCP) a fox ANTIBAC használatát 
ajánljuk.

orangePOWER
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4450100708

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450100311

Folyékony, koncentrált, erős tisztítószer. Vízálló felületek kézi tisztítására (padlók, 
csempék, ablakok stb.). Anyagkímélő hatású, ezért különösen alkalmas érzékeny fe-
lületek (pl. alumínium) tisztítására. Foltmentesen tisztít (sötét felületeket is) és mély-
fényű csillogást hagy maga után. Természetes narancsolaj tartalmának köszönhető-
en kellemes, gyümölcsös illatot hagy maga után.

allzweckPASTA
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450100527

Univerzális tisztítópaszta. Krémes, fehérfényű összetevőinek köszönhetően használata 
nagyon kellemes. Nem bevonatolt felületek kézi tisztítására (padlók, csempék, ajtók, 
bútorok stb.). Piszkos inggallérok beáztatására is alkalmas. Friss citrom illatot hagy 
maga után.

essigREINIGER
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4450100608

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450100611

Folyékony, felhasználásra kész univerzális tisztítószer saválló felületek napi takarításá-
hoz, mint pl.: csempék, tusolókabinok, mosdókagylók, szalagos mosogatógépek stb. 
Természetes ecettartalmának köszönhetően könnyedén eltávolítja a mészfoltokat a 
szaniter helyiségekben és a konyhákban. Hatékonyan tisztít, és természetes alapanya-
gainak köszönhetően nagyon környezetbarát. Sokáig távol tartja a kellemetlen szago-
kat, és kellemes almavirág illatot hagy maga után.
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* 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén hat ingyen szórófej-et adunk!
** 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén egy ingyenes habszórófej-et adunk!

univerzális HIGIÉNIA
 Speciális termékek.
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metallGLANZ
Tartalom 6 x 1 kg Cikkszám: 4450200108

Folyékony fémtisztító- és ápolószer. Finom polírrészecskékkel tisztítja meg az érté-
kes fém felületeket (króm, sárgaréz, bronz, nikkel, réz) anélkül, hogy összekarcolná 
őket. Fényes, újszerű kinézetet kölcsönöz a felületnek. A speciális ápoló filmrétegnek 
köszönhetően hosszú ideig megvédi a fémet az újraszennyeződéstől.

eisFRESSER
Tartalom 22 kg Cikkszám: 4450200231

Golyó formájú granulátum. Járófelületek gond nélküli jégtelenítésére, mint pl. 
lépcsők, utak, bejárók, parkolók, helikopter leszállók (kórházakban) és közlekedők. 
8-szor gyorsabban oldja a jeget, mint a konyhasó, és sokkal környezetkímélőbb. 
Minusz 30°C-ig megakadályozza a felület újrajegesedését.

möbelPOLITUR
Tartalom 6 x 0,8 kg Cikkszám: 4450200308

Kiváló minőségű ápolóolaj. A möbelPOLITUR felfrissíti a fa szerkezetét, mely hosszantar-
tó selymes fényt kap. A möbelPOLITUR megakadályozza a gyors újraszennyeződést, és 
kellemes illatot hagy maga után. Hígítatlanul vigyük fel a felületre, és töröljük át. 

deoFRESH
Tartalom 6 x 1 kg* Cikkszám: 4450200408

Felhasználásra kész, gyorsan ható szagtalanító spray. Hosszú ideig elfedi a levegő-
ben keringő (konyhaszag, cigarettafüst, izzadtság, szemét stb.) és a textíliákból áradó 
(függöny, kanapé, szőnyeg, autókárpit, ruházat) kellemetlen szagokat. A deoFRESH 
kellemes, friss virágillatot hagy maga után.

sunFRESH
Tartalom 6 x 0,5 kg Cikkszám: 4450200507

Felhasználásra kész szobaillatosító. Gondoskodik a friss illatról a helyiségekben. 
Hosszú ideig elfedi a cigaretta- és ételszagokat. A kellemetlen szagok eltávolítására 
a textíliákból a deoFRESH-t ajánljuk.

glasEFFEKT
Tartalom 6 x 1 kg** Cikkszám: 4450200708

Tartalom 10 kg Cikkszám: 4450200711

Folyékony üvegtisztítószer. A szalmiák erejével távolítja el a zsíros és olajos 
szennyeződéseket az ablakokról, tükrökről és minden üvegfelületről. Lágy habot ké-
pez, mely az üvegfelülethez tapad, ezért függőleges felületek tisztítására is alkalmas. 
Gazdaságosan használható.
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univerzális HIGIÉNIA
 Törlőkendők.

konyhai dörzs kendő 10 darab Cikkszám: 4450300100

H x Sz     60 x 80 cm

Durva padlófelületek pl.: csempék, kő-és betonburkolatok hatékony tisztításához. 
Erős, durva felületének köszönhetően tisztítóhatása kiváló. 60°C-on mosható. 80% 
pamutból. 

safetyWIPES kék 4 darab Cikkszám: 4450300800

safetyWIPES piros 4 darab Cikkszám: 4450300900

safetyWIPES sárga 4 darab Cikkszám: 4450301000

safetyWIPES zöld 4 darab Cikkszám: 4450301100

H x Sz     40 x 40 cm

Univerzális, rojtosodásmentes, mosható mikroszálas kendő. 4 különböző színben 
kapható, melyek az egyes takarítási területeknek felelnek meg. 95°C alatt mosható. 

univerzális kendő 4 x 8 darab Cikkszám: 4450300500

H x Sz     39 x 55 cm

Speciális kendő üvegfelületek csíkmentes tisztítására. Nem rojtosodik, használata 
könnyű, magas nedvszívó képességű. 90°C-ig mosható.

ablaktörlő VITAL 5 darab Cikkszám: 4450300400

H x Sz     40 x 40 cm

Mikroszálas kendő sima felületek tisztítására, mint pl. üveg, tükör, ablak. Vastag szö-
véstechnikájának köszönhetően különösen nagy nedvszívó képességű. Lágy, könnyen 
használható, folt és csíkmentesen tisztít. 90°C-ig mosható.

edény törlő 3 darab Cikkszám: 4450300300

H x Sz     50 x 70 cm

Jó nedvszívó képességű edénytörlő 50% pamutból és 50% vászonból. Mosható, 
nem rojtosodik és hosszú életű. 90°C-ig mosható.

finom dörzs kendő 5 darab Cikkszám: 4450300200

H x Sz     50 x 80 cm

Univerzális törlőkendő 90% pamut/viszkóz anyagból. Ideális sima padlók és vízálló felü-
letek napi tisztítására. 40°C-ig mosható.

Szivacsok és súrolóeszközök.

szivacs tekercs rózsa            fm Cikkszám: 4450400100

szivacs tekercs kék               fm Cikkszám: 4450400200

Jó nedvszívó képességű, mosható szivacstekercs kék és rózsaszín színben. Ideális 
kézi edénymosogatásra és valamennyi felület tisztítására. 126 cm széles.

finomacél dörzsi 9 darab Cikkszám: 4450400700

Kerek, kézi súrolóeszköz vékony, rozsdamentes nemesacél szálakból. Nyomtalanul 
eltünteti a makacs szennyeződéseket a felület összekarcolása nélkül. 40 gramm.

power szivacs 10 darab Cikkszám: 4450400900

H x Sz x M     14 x 5,9 x 2,9 cm

A melamingyantából készült szivacs radírként alkalmazható, mely a használat során 
lassan elkopik. Segítségével tisztítószer nélkül távolíthatjuk el a foltokat valamennyi 
kemény felületről. Egyszerűen nedvesítsük be a felületet, nyomjuk rá a szivacsot, és 
radírozzuk le a foltot. Lakkozott felületeken nem használható! 

univerzális szivacs kék 10 darab Cikkszám: 4450401100

 H x Sz x M     14,5 x 7 x 4,5 cm

Kék, karcmentes szivacs, univerzális tisztításhoz az egész háztartás területére. A 
 rajta lévő piktogram grafikusan mutatja az alkalmazási területet. 60°C-ig mosható.
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Speciális termékek.

konyhai törlő papír wischPERFEKT H3 Cikkszám: 4450502000

Nagy nedvszívó képességű, fehér konyhai papír törlőkendő 3-rétegű, különösen 
nagy szakítószilárdság nedvesen is. 100%-osan klórmentes,  fehérített cellulóz. 190 
lap/tekercs, 18 tekercs/csomag.

csepegtető rács fm Cikkszám: 4450500200

Csepegtetőrács mosható PVC-ből poharak és edények számára. 75 cm széles.

szemetes zsák 120 l 4 x 10 darab a 120 l Cikkszám: 4450500600

Szemeteszsák kék színű, nagy terhelhetőségű műanyagból. Űrtartalom kb. 120 l.

szivacs kendő ECO 10 darab Cikkszám: 4450401000

H x Sz     18 x 20 cm

Száraz, szöszmentes, nagy nedvszívó képességű szivacs kendők. Mosható 95°C-on. 
Szárazon sem töredeznek, és kimagaslóan hosszú élettartamúak. Biológiailag 100%-
ban lebomlik. Különböző színekben kapható, ezáltal különböző takarítási területeken 
használható. Ideális kézi edénymosogatáshoz és minden sima felület törléséhez. 

toalett szivacs piros 10 darab Cikkszám: 4450401400

H x Sz x M     14 x 11 x 3,2 cm

Piros, karcmentes szivacs, ami alkalmas a WC tisztítására. A rányomtatott piktogram 
grafikusan mutatja az alkalmazási területet. 60°C-ig mosható. 

mosogató szivacs zöld 10 darab Cikkszám: 4450401300

H x Sz x M     14,5 x 8 x 4,5 cm

Zöld mosogatószivacs piktogrammal a konyhai területek karbantartásához. A filc 
oldal karcol, ezért érzékeny felületeken nem szabad használni. Mosható max 60°C-
on.

szaniter szivacs sárga 10 darab Cikkszám: 4450401200

H x Sz x M     14,5 x 7 x 4,5 cm

Sárga, karcmentes szivacs, szaniter területek tisztítására. A rányomtatott piktogram 
grafikusan mutatja az alkalmazási területet. 60°C-ig mosható. 

szemetes zsák light 40 l  30 x 50 darab a 40 l Cikkszám: 4120305500

50 x 63 cm, fehér.

szemetes zsák XL 150 l 15 x 10 darab a 150 l Cikkszám: 4120305700

90 x 110 cm, fekete.

Tartó a wischPERFEKT Cikkszám: 4450502100

Tartó a wischPERFEKT H3 falra szereléséhez.

gumi kesztyű 12 pár

S/M Cikkszám: 4450500300

L/XL Cikkszám: 4450502200

Különösen strapabíró többször használatos latex kesztyű belső velúr réteggel. Kel-
lemes tapintás.
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univerzális HIGIÉNIA
 Ablaktisztítás.

teleszkópos nyél 250 cm-ig Cikkszám: 4450600100

Alumínium teleszkópos nyél 250 cm-ig állítható hosszúsággal.

kombi ablak lehúzó 35 cm Cikkszám: 4450600800

ablak lehúzó, ablakmosó beeresztő és ablak lehúzó gumi egy szettben.

ablakmosó vödör Cikkszám: 4450600700

H x Sz x M     27 x 56 x 24 cm

Hosszúkás műanyag vödör skálázással és 22 l befogadóképességgel.

ablakmosó beeresztő  35 cm Cikkszám: 4450600500

100%-ig szöszmentes, hosszantartó műszál, 60°C-ig mosható.

ablak lehúzó gumi 35 cm Cikkszám: 4450600300

Cserélhető gumi csíkok az ablak lehúzóhoz.

ablak lehúzó 35 cm Cikkszám: 4450600200

Alumínium ablaklehúzó műanyag fogantyúval. Üveg felületek csíkmentes tisztításához.

univerzális HIGIÉNIA
 Adagolóeszközök és tartozékok.

easy2MIX Cikkszám: 4450702300

H x Sz x M       42,2 x 27,7 x 10,5 cm

Takarítási- és fertőtlenítési egység egy vagy 2 termékhez, amik a kívánt mértékig víz-
zel hígithatók. A tisztítandó felületre szórófejjel kell felvinni, végül tiszta vízzel leöb-
líteni. Vízcsatlakozás szükséges: min. 13 liter/perc vízátfolyás 3 bar nyomás mellett. 
Szórófejjel és egy 15 méteres csővel együtt szállítjuk.

kanna tartó Cikkszám: 4450702400

H x Sz x M       20 x 24,5 x 22 cm

A 10 l kannák falra rögzítéséhez való tartó. 

cleanGLASS tartó Cikkszám: 4450601100

Tartó a cleanGLASS PAD könnyű felhelyezéséhez a kétoldalas tépőzár segítségével. 
Az ergonomikus fogantyú lehetővé teszi a tisztítandó felületen a tökéletes erőátvitelt.

cleanGLASS PAD Cikkszám: 4450601000

Speciális mikroszálas pad (lap) a sima, csillogó felületek tisztításához, így például
üveg, nemes acél, csempe és lakkozott felületek. Rendkívül jó nedvszívó. Csak a 
cleanGLASS tartó-val kombinálva használható. Mosható 60°C-on.
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multiKEY Cikkszám: 4450701400

Az univerzális zárnyitó lehetővé teszi valamennyi HAGLEITNER kupak egy kézzel 
történő kinyitását.

csúszásveszély tábla Cikkszám: 4450701600

A csúszásveszély tábla csúszós padlóra figyelmeztet.

védő szemüveg Cikkszám: 4450701500

A védő szemüveg megfelel a dolgozók védőfelszereléséről szóló 89/686/EEC számú eu-
rópai irányelv követelményeinek és a szemek védelméről szóló EN166:2001 rendeletnek.

adagoló pumpa a 1 l Cikkszám: 4450700300

adagoló pumpa a 5/10 l Cikkszám: 4450700400

adagoló pumpa a 25 l Cikkszám: 4450700500

Könnyen hozzáférhető adagolópumpa a különböző kiszerelésű HAGLEITNER 
vegyszerekhez. Az adagoló pumpa-t a tartóedényre csavarjuk, és kimérjük a kívánt 
mennyiségű folyadékot. Adagolási mennyiség: 4 ml az adagoló pumpába 1 l 
műveletenként és 30 ml az adagoló pumpába 5, 10 és 25 l műveletenként.

adagoló mérce a 1 l Cikkszám: 4450700200

Az 1 l rendszerflakonhoz készült. A flakon összenyomásával a kívánt mennyiség a 
mércébe kerül, amelyet onnan kényelmesen kiönthetünk. Maximálisan adagolható 
mennyiség: 100 ml.

szórófej fehér Cikkszám: 4450702100

habszórófej kék Cikkszám: 4450702200

Állítható, kézi pumpa az 1 l rendszerflakonhoz. Tisztítószerek felvitelére, permetezé-
sére vagy habosítására alkalmas.

habpumpáló flakon Cikkszám: 4450702500

A takarító,- és fertőtlenítőszer felületre vagy falra való hatékony, egyenletes és kis 
erőkifejtéssel történő felviteléhez. A szétszórás finomságát a fúvóka-beállító elteke-
résével lehet szabályozni. Maximálisan 1,3 l oldószertartalmú folyadék tölthető bele.

flakon tartó Cikkszám: 4450701050

Flakon tartó 3 darab, 1 l HAGLEITNER rendszerflakonhoz. Ideális a konyhai munkafe-
lületekhez használt tisztító- és fertőtlenítőszerek tárolására. A HACCP-nek megfelelő 
kényelmes és gazdaságos konyha HIGIÉNIA-hoz.

mérőedény Cikkszám: 4450700900

Műanyag mérőedény mérőskálával a pontos adagoláshoz 175 ml-ig.

kiöntőcsap a 5/10 l Cikkszám: 4450700700

kiöntőcsap a 25 l Cikkszám: 4450700800

Könnyen hozzáférhető kiöntőcsap a vegyszerek tiszta, gazdaságos áttöltéséhez az 5, 
10 és 25 l kiszerelésű tartóedényekből.
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rendszerflakon  1 l Cikkszám: 4450700100

Az átlátszó, környezetbarát műanyagból készült, a spriccelés ellen csavaros kupakkal 
valamint univerzális címkével ellátott rendszerflakon az adagolórendszer alapja. A ter-
mékek nagy kannákból való áttöltésére.

permetezőhab fúvóka Cikkszám: 4450701200

A habpumpáló flakon meghosszabbítására, nehezen elérhető helyek (pl. kombi 
gőzölők) kényelmes tisztítására szolgál. Kemény habot képez, mely megtapad a 
függőleges felületeken, növelve ezzel a tisztítószer hatását.

univerzális címke 17 x 12,5 cm Cikkszám: 4450702000

Innovatív, két-rétegű címke használatra kész oldat előírásnak megfelelő felirato-
zásához. Nagyobb kiszerelésű vegyszerekből elkészített munkaoldatok megfelelő 
feliratozásához ajánlott. A kézzel írt utasítást egy átlátszó fólia védi az elmosódástól 
és a leázástól. A felhasználó azonnal látja, hogy milyen tisztítószert tart a kezében.

universalHYGIENE
 Orvosi kiegészítők.

A biztonság az egészségügy és ellátás területén első helyen áll.
A medCOVER orvosi papírlepedő kiváló minőségű fehér tissue-alátét orvosi vizsgá-
lókba és ambulanciákra, valamint masszőröknél, kozmetikai és tetováló szalonokban 
történő alkalmazásra. A teljes felület dombornyomásának köszönhetően nagy a szakí-
tószilárdsága. A 2-rétegű minőségnek köszönhetően selymes tapintású és nagy nedv-
szívó képességű. Minden tekercs külön fóliázott, és a betegeknek kellemes közérzetet 
biztosít. 

medCOVER 60 6 rolni/karton      Cikkszám: 4451000100

Szélesség: 60 cm, 188 lap/tekercs.

medCOVER 50 9 rolni/karton Cikkszám: 4451000200

Szélesség: 50 cm, 132 lap/tekercs.

medCOVER PE 6 rolni/karton        Cikkszám: 4451000300

Szélesség: 60 cm, 132 lap/tekercs.
Polietilén rétegezéssel ellátott fedőanyag orvosi, kórházi vizsgáló ágyakra ahol a fo-
lyadék (pl. vér, vizelet) nem juthat a vizsgáló ágy felületére. Selymes hatású és rend-
kívül nedvszívó.

housekeepingTRAY Cikkszám: 4450702700

Praktikus szállító kosár 3 eltolható rekesz-lappal és ergonomikus fogantyúval. Fla-
konok és takarító kellékek biztonságos szállításához. Kiválóan illeszkedik valamennyi 
safety-TROLLEY-hoz.

falisín 15 cm  Cikkszám: 4450702600

Öntapadós, keskeny fali sín laminált tervek és utasítások falra helyezéséhez.
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universalHYGIENE
 Brillant védőkesztyű.

Felhasználási területek szerint különböző igények merülnek fel a tökéletes kesztyűvel 
szemben. A BRILLANT-kesztyűsorozat optimális biztonságot és egészséges viseletet 
nyújt a dolgozónak és környezetének. Optimális hordhatósági tulajdonságával, szakí-
tószilárdságával és stabilitásával emelkedik ki, és minden erre vonatkozó normának 
és ellenőrzésnek megfelel*. Számos termékünk ftalát-, lágyítószer- és hintőpormentes, 
ezzel csökkentik az allergiás reakciók kockázatát. 

BRILLANT latexCOMFORT 100 darab/csomag

Latex  S Cikkszám: 4451000400

Természetes fehér  M Cikkszám: 4451000500

  L Cikkszám: 4451000600

Kiváló minőségű, rugalmas latex kesztyű kellemes tapintási és viselési érzettel. Még 
hosszabb ideig is kényelmes viselet. A texturált felület biztosítja a kellemes tapintást. 
Az orvosi szakterület követelményeinek is megfelel, de a szokásos vegyszerekkel 
történő takarítás során is ellenálló.  

BRILLANT nitrilCOMFORT 200 darab/csomag

Nitril  S Cikkszám: 4451000700

Kék  M Cikkszám: 4451000800

 L Cikkszám: 4451000900

Kellemes viseletet biztosító, rendkívül vékony, kiválóan hajló nitril kesztyű. Kimagasló 
mechanikai ellenállás. Latexallergiások is viselhetik. A bordázott ujjvégek segítik a 
biztos fogást a nedves területeken végzett munka során. Alkalmas orvosi területen 
való használatra és színének köszönhetően minden olyan területen, használható, ahol 
a HACCP szabvány előírás. Jó védelmet biztosít zsírok, olajok és bőrt izgató anyagok, 
valamint tisztító- és oldószerek ellen. 

BRILLANT nitrilX-TREME 100 darab/csomag

Nitril  S Cikkszám: 4451001000

Világoskék  M Cikkszám: 4451001100

 L Cikkszám: 4451001200

Stabil, kellemes viseletet biztosító nitril kesztyű extra hosszú szárral (30 cm-es hossz). 
Latex-protein mentes. Az átlagosnál nagyobb hossz biztosítja az alkar védelmét a 
vegyszerek alkalmazása során. Jó ellenálló képesség tisztítószerekkel, zsírokkal, ola-
jokkal szemben. Optimális a takarító személyzet számára, valamint olyan területeken, 
melyekre a HACCP szabvány vonatkozik.  

BRILLANT nitrilSTYLE 100 darab/csomag

Nitril  S Cikkszám: 4451001300

Fekete  M Cikkszám: 4451001400

 L Cikkszám: 4451001500

Nyúlékony elegáns nitril kesztyű a kényelmes viselet érdekében. Nagy mechanikai el-
lenállóképesség. Latex-protein mentes. Megfelel a tetováló- és piercing terület orvo-
si követelményeinek. A tetováló-és szépségipar mellett a HACCP-releváns területen 
is alkalmazható, pl. ételosztásnál és ételkészítésnél. 

BRILLANT vinylSTRETCH 100 darab/csomag

Vinil  S Cikkszám: 4451001600

Átlátszó  M Cikkszám: 4451001700

 L Cikkszám: 4451001800

Puha vinil kesztyű. Latex-protein mentes. Orvosi területen és zsírmentes élelmiszerek 
kezeléséhez, pl. pékáru vagy pultból való kiszolgáláshoz alkalmas.  

*  Az egyes kesztyűtípusokra vonatkozó normák, vizsgálatok és vegyszerellenálló képesség részletes áttekinté-
sét a www.hagleitner.com oldalon találja.
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hup GLASS 3 x 90 darab Cikkszám: 4450301600

H x Sz     30,5 x 32 cm

Felhasználásra kész, nedves, extra nagy méretű, szöszmentes, szakítószilárd üveg, 
és tükörtisztító. Különösen alkalmas könnyen tisztítható szennyeződések gyors el-
távolításához, mint például bejárati ajtón, üvegpultokon, tükörfelületeken stb. lévő 
ujjlenyomatokhoz. Kitűnő LCD vagy plazma TV kijelzőjéhez (független Panasonic 
szakértői vélemény szerint).

univerzális HIGIÉNIA
 hup – nedves kendő rendszer.

Egyszerű és – takarékos alkalmazás.
A hup rendszer higiéniai szempontból kifogástalan tisztítást és fertőtlenítést tesz 
lehetővé. A nedves kendőket felhasználásig a praktikus hup BOX-ban tárolja. A vissza-
zárható fedő védi a kendőket a kiszáradástól és a szennyeződésektől. 
Egy kendőtekercs 90 extra méretű kendőből áll, melyek kényelmesen, egyenként 
kivehetőek a dobozból. Egy kendő 4-6 m²-es felület tisztítására illetve fertőtlenítésére 
alkalmas. 

hup BOX blue + 1 x zárható fedél Cikkszám: 4431202700

hup BOX red + 1 x zárható fedél Cikkszám: 4431202800

hup BOX green + 1 x zárható fedél Cikkszám: 4431202900

hup BOX yellow + 1 x zárható fedél Cikkszám: 4431203000

H x Sz x M     20 x 25,5 x 16,5 cm

Újratölthető adagolóbox nedves hup kendők praktikus, egyenkénti adagolásához. 
A szűk keresztvágással ellátott zárható fedél megóvja a nedves kendőket a kiszára-
dástól. Négyszögletes, helytakarékos forma. Kiválóan alkalmas arra, hogy safety-
TROLLEY BASIC és ALLROUND takarítókocsikon magunkkal vigyük.

hup fali tartó Cikkszám: 4431203100

Krómozott tartó a hup BOX higiénikus és helytakarékos falra történő elhelyezésére. 
Praktikus nyilvános helyeken pelenkázó asztalok fertőtlenítéséhez, mivel a hup BOX 
a tartó segítségével lezárható.

*  A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja. 

hup ALLROUND 3 x 90 darab Cikkszám: 4450301500

H x Sz     30,5 x 32 cm

Felhasználásra kész, nedves, extra méretű, rojtosodás-mentes, szakítószilárd, uni-
verzális kendő, mely használható minden felület (pl.: fafelületen és acryl üvegen is) 
és tárgy azonnali tisztítására. Antibakteriális hatású, megakadályozza a kellemetlen 
szagok kialakulását és a betegséget okozó csírák terjedését.

hup DISINFECT 3 x 90 darab Cikkszám: 4450301400

H x Sz     30,5 x 32 cm

Felhasználásra kész, nedves, extra méretű, rojtosodás-mentes, szakítószilárd, fer-
tőtlenítő kendő, mely azonnal használható minden, alkoholra nem érzékeny felület 
és tárgy gyorsfertőtlenítésére. A hygienicDES FORTE-ba áztatott kendő szerepel a 
VAH/ÖGHMP listáján, az OTH által bevizsgált, szelektív virucid hatással rendelkezik, 
hatékony norovírus (MNV) és TBC ellen, bőrgyógyászatilag tesztelt.*

hup DRY 3 x 90 darab Cikkszám: 4450301300

H x Sz     30,5 x 32 cm

Száraz, magas nedvszívó képességű kendő kiváló minőségű, rojtosodásmentes vlies 
anyagból, mely könnyedén beitatható fertőtlenítőszerrel. Az így előkészített nedves 
kendővel gyorsan és egyszerűen elvégezhető a felületek tisztítása és fertőtlenítése.
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Felületfertőtlenítés – megelőző intézkedések.
A kórokozók továbbadása és szaporodása nagy veszélyt jelent az élelmiszer-feldolgozó 
üzemek és egészségügyi intézmények számára. A HAGLEITNER vállalatnak megvannak 
a megfelelő tisztító-és fertőtlenítőszerei valamint tudása, hogy megvalósítsa az előírt 
követelményeket.
A fertőtlenítőszer biztonságosan használható. Használat előtt olvassa el a használati 
utasítást! A következő termékeket az ÖGHMP, a DGHM/VAH és az OTH is bevizsgálta.  
A fertőtlenítőszerekről szóló áttekintésünket a 86-87. oldalakon találja.

épület HIGIÉNIA
 Fertőtlenítés helyesen.

* 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén egy ingyen szórófej-et adunk!
** 1 karton (6 x 1 kg) megrendelése esetén hat ingyen szórófej-et adunk!
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hygienicVIRUZID 
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4460100511

Saválló felületek tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló koncentrátum. Az RKI által 
jegyzett termék A (baktériumok, gombák) és B (vírusok) ellen. Ápolási területhez való 
fertőtlenítőszer olyan baktérium-spórák, mint pl. a Clostridium difficile vagy a bu-
rokkal nem rendelkező vírusok, például norovírusok ellen.  Felhasználása a hup DRY 
(a katalógus 84. oldalán) segítségével takarékos és optimális ahhoz, hogy a csírák 
törlőruha segítségével történő továbbhordását megakadályozza. Rendszeres alkal-
mazásával gőzfürdőben ill. wellness területeken is eltávolítja a kellemetlen szagokat. 
Ideális az állategészségügy számára is, hiszen viruicid, és többek között parvo vírus 
ellen is alkalmazható.

hygienic3000 
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4460100411

Tisztító és fertőtlenítő koncentrátum minden felületre. Semleges pH-értékének és 
jó anyag kompatibilitásának köszönhetően érzékeny anyagokon, így pl. akrilüvegen 
(szolárium) vagy nyers fán (szauna)  is alkalmazható . Szagtalan, nem tartalmaz illat-
anyagokat, ezért optimális az élelmiszerekkel érintkező felületeken is. Az élelmiszer-
rel érintkező felületen való alkalmazás után öblítse le vízzel. Az egyszerűbb adago-
láshoz javasoljuk az easy2MIX adagolót.

hygienicPLUS 
Tartalom 6 x 1 kg** Cikkszám: 4460100308

Felhasználásra kész gyorsfertőtlenítő az alkoholra érzékeny felületek tisztítására és fer-
tőtlenítésére. Kifejezetten fekvőfelületeken, szoláriumokban, edzőtermi gépeken, de 
orvosi területen is alkalmazható. Különösen friss illata miatt kiválóan használható. Jó 
habképző tulajdonságainak köszönhetően a mellékelt habszórófej segítségével opti-
málisan lehet elosztani a felületen. Széles körben használható papova-/polyoma és 
rotavírusok ellen is.

hygienicPERFECT 
Tartalom 10 kg Cikkszám: 4460100211

Minden fajta felület tisztításához és fertőtlenítéséhez. Nem tartalmaz aldehideket 
vagy fenolokat, ennek köszönhetően kellemesen friss illatú. A kiváló tisztító hatás és 
a baktériumok széles skálája ellen alkalmazható, pl. Tbc, vírusok és gombák, lehetővé 
teszi, hogy ezzel a kombinált termékkel a tisztítás és a fertőtlenítés munkafolyamatát 
egy lépésben végezze. Az élelmiszerrel érintkező felületen való alkalmazás után öb-
lítse le vízzel. Az egyszerűbb adagoláshoz javasoljuk az easy2MIX adagolót.

hygienicDES FORTE 
Tartalom 6 x 0,9 kg* Cikkszám: 4460100808

Felhasználásra kész, alkoholos gyorsfertőtlenítő minden alkoholálló felületre. Alkal-
mas azonnali fertőtlenítéshez, a munkafolyamatok közben is használható. Hígítatlanul, 
az egész felületre kell felvinni, végül egyszer használatos kendővel eloszlatni és szá-
radni hagyni. Vegyszermaradványok nélkül felszárad, ezért nem kell vízzel leöblíteni. 
Norovírusok ellen is 1 perc alatt hatásos!  Gyorsfertőtlenítés esetére az előre átitatott 
hup DISINFEKT kendőt ajánljuk. 
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Fertőtlenítés helyesen.

A fertőtlenítés a professzionális üzemhigiénia meghatározó eleme. A modern higiéniamenedzsment számára a HAGLEITNER minden kom-
petenciaterületén – vizes helyiség, konyha, mosás, és épület HIGIÉNIA – tud Önnek fertőtlenítőszert ajánlani. A következő táblázatokban 
áttekintést találnak termékeinkről, azok alkalmazási területeiről, hatásáról és hatóanyagáról. Részletes információért kérjük, forduljon higiéniai 
tanácsadójához.

Termék

Kézfertőtlenítés

Kéz-, bőrtisztítás

Edény- 
fertőtlenítés

Szaniter terület

Konyhai terület

Mosás-
fertőtlenítés

Baktériumok

Tuberkulózis

MRSA

Spórák

Gombák

Influenza vírusok

Szelektív virucid 
hatás

Virucid hatás

Norovírusok 	
(1 perc)


(15 mp)

Alkoholok

Kvaterner 
ammónium- 
vegyület

Oxigén bázisú 
oxidációs szer

Klór tartalmú 
vegyület

Felhasználásra 
kész

Hígítás 1,3 - 3 g/l 1 g/l 3 g/l
25 ml / 
száraz 
ruha kg

Behatási idő 
(ÖGHMP/VAH/DGHM/OTH)

30 mp 30 mp 30 mp 30 mp 15 perc

RKI 
IfSG 18. § szerint
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Fertőtlenítés helyesen.
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Termék

Felület-
fertőtlenítés

Felülettisztítás

Berendezési 
tárgyak

Nagy felületek

Kis felületek /
gyors-
fertőtlenítés

Bevonatolt 
padlók

Savra érzékeny 
felületek 
(márvány)

Szoláriumok

Gyerekjátékok

Szaniter terület

Konyhai terület

Baktériumok

Tuberkulózis

MRSA

Spórák

Gombák

Influenza vírusok

Virucid hatás

Norovírusok 	
(1 perc)

	
(1% - 15 perc)

	
(1 perc)

Alkoholok

Aldehidek

Kvaterner 
ammónium-
vegyület

Alkylamine

Felhasználásra 
kész

Hígítás 2% 2,5% 2%

Behatási idő 
(ÖGHMP/VAH/DGHM/OTH)

15 mp 15 mp 60 mp 60 mp 15 perc 15 perc 60 mp 60 mp

RKI 
IfSG 18. § szerint



A megfelelő szalvéta korona minden ünnepien terített 

asztalra. A HAGLEITNER minden alkalomra ideális 

szalvétát kínál.

Válasszon sokszínű, exkluzív minőségű kínálatunkból 

vagy döntsön egy egyéni tervezésű szalvéta mellett.

Szalvéták
Minden alkalomra.



www.hagleitner.com
A tudás fóruma

S
za

lv
ét

ák



90

33 W 2 1/833 W 2 1/8
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Szalvéták
          Standard mintás.

Szalvéták
          Standard fehér.

A szalvéták minden étkezés „kis szolgálói”.
A HAGLEITNER sokféle szalvétával rendelkezik, így minden terület kihívásaira 
megfelelő megoldást tud adni. A szalvétákat katalógusunkban különböző számokkal és 
betűkkel jelöltük. A rövidítések a következők szerint értelmezendők:

Szalvéták
          Minden alkalomra.

33 = méret 33 x 33 cm

A szalvéta színe
W = fehér; F = színes

1/8 = hajtogatás

2 = rétegek száma

Standard szalvéta fehér
24 W2 1/4 2.400 darab/karton Cikkszám: 4810201200

33 W1 1/4 5.000 darab/karton Cikkszám: 4810200300

33 W2 1/4 2.000 darab/karton Cikkszám: 4810201400

33 W3 1/4 1.500 darab/karton Cikkszám: 4810201500

40 W2 1/4 1.800 darab/karton Cikkszám: 4810201600

40 W3 1/4 1.200 darab/karton Cikkszám: 4810201700

40 W3 1/8 1.200 darab/karton Cikkszám: 4810201800

33 W2 1/8 2.000 darab/karton Cikkszám: 4810201900

Happy kids 33 W3 1/4 
600 darab/karton Cikkszám: 4810100800

Welcome 33 W2 1/8 
2.000 darab/karton  Cikkszám: 4810100600

Nice day 33 W2 1/8 
2.000 darab/karton Cikkszám: 4810101000
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Szalvéták
          Standard színes.

Standard szalvéta pezsgő
33 F3 1/4 1.500 darab/karton Cikkszám: 4810302600

40 F3 1/4 1.200 darab/karton Cikkszám: 4810302700

Standard szalvéta terrakotta
33 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810300500

40 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810300600

Standard szalvéta bordó
33 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810300900

40 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810301000

Standard szalvéta piros
33 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810301100

40 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810301200

Standard szalvéta sárga
33 F3 1/4 1.500 darab/karton Cikkszám: 4810302800

40 F3 1/4 1.200 darab/karton Cikkszám: 4810302900

Standard szalvéta sötétkék
33 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810301500

40 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810301600

Standard szalvéta zöld
33 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810301700

40 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810301800

Standard szalvéta kiwi
33 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810302100

40 F3 1/4 1.000 darab/karton Cikkszám: 4810302200
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A HAGLEITNER vlies szalvéták egy egyedülálló anyagból, szabadalmaztatott eljárás-
sal, puha tissue-ból készülnek. Szövetjellegük miatt különösen dekoratívak, a belső 
felületük ezzel szemben egészen bársonyos, és gyöngéd a szájhoz. Egy speciális 
légbefúvásos eljárás során víz nélkül készülnek, ezáltal előállításuk különösen környe-
zetbarát. A 55 g/m2 felületi súly jóval magasabb, mint más vlies termék esetén.

A HAGLEITNER vlies szalvéták többféle színben és designban kaphatók és díszei min-
den asztalnak – egy textilszalvéta eleganciájával.

Szalvéták
          Standard vlies.
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Vlies szalvéta fehér
41 W1 1/4 60 db/csomag Cikkszám: 4810400100

Vlies szalvéta pezsgő
41 W1 1/4 60 db/csomag Cikkszám: 4810400200

Vlies szalvéta sárga
41 W1 1/4 60 db/csomag Cikkszám: 4810400500

Vlies szalvéta bordó
41 W1 1/4 60 db/csomag Cikkszám: 4810400400
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Egyedi szalvéták a sikeres fellépéshez!

Nyújtson valami nagyon különlegeset vendégei számára, és maradjon meg jó emléke-

zetükben. A szalvéta tökéletes reklámfelület.

Mindegy, hogy  logóról, képről vagy akár szlogenről beszélünk – segítünk Önnek az 

egyedi szalvéta elkészítésében. Számtalan minőségből, színből és formából választhat! 

Minimális rendelési mennyiség 30.000 darab.

Szalvéták
         Egyedi nyomattal.
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5 egyszerű lépés az egyedi igényekre  
szabott szalvétákért

	 Szalvéta méret, minőség és a hajtogatás meghatározása.

 
	 Szalvéta színcsoport kiválasztása.

 
	 	A kívánt motívum meghatározása: fajta és elhelyezkedés (pl. céglogó, reklám), ill. egy 

vagy többszínű legyen. Fehér szalvéták esetén 5 nyomó szín választható, színeseknél 
maximum 3.

	 	Higiéniai tanácsadójánál leadhatja a szalvétára nyomtatni kívánt motívumot  
(pl. céglogót) digitális formában.

	 	Kérésére PDF vagy nyomtatott formában leellenőrizheti a szalvétát. Az 
ellenőrzést és jóváhagyást a crm@hagleitner.at e-mail címre küldheti,  
+43 (0)5 0456 7777. 

Jóváhagyása után 6 - 8 héten belül szállítjuk a kiválasztott szalvétákat.
 
Utórendelés: vannak már egyedileg készített szalvétái? Egyszerűen küldjön egy rendelést, 
felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy egyeztessük az utolsó rendelés adatait.
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fehér, nyomott szalvéták
db/karton egyszínű motívum többszínű motívum

24 W2 1/4 2.400* Cikkszám: 4820104700 Cikkszám: 4820105000

33 W1 1/4 5.000** Cikkszám: 4820103900 Cikkszám: 4820102500

33 W1 1/8 4.500*** Cikkszám: 4820104500 Cikkszám: 4820104600

33 W2 1/4 2.000 Cikkszám: 4820105100 Cikkszám: 4820105200

33 W2 1/8 2.000 Cikkszám: 4820105300 Cikkszám: 4820105400

33 W3 1/4 1.500 Cikkszám: 4820105500 Cikkszám: 4820105600

33 W3 1/8 1.500 Cikkszám: 4820105700 Cikkszám: 4820105800

40 W2 1/4 1.800 Cikkszám: 4820105900 Cikkszám: 4820106000

40 W2 1/8 1.800 Cikkszám: 4820106100 Cikkszám: 4820106200

40 W3 1/4 1.200 Cikkszám: 4820106300 Cikkszám: 4820106400

40 W3 1/8 1.200 Cikkszám: 4820106500 Cikkszám: 4820106600

színes, nyomott szalvéták
db/karton egyszínű motívum többszínű motívum

pezsgő, 33 F3 1/4 1.500 Cikkszám: 4820201000 Cikkszám: 4820201100

pezsgő, 40 F3 1/4 1.200 Cikkszám: 4820201200 Cikkszám: 4820201300

sárga, 33 F3 1/4 1.500 Cikkszám: 4820201400 Cikkszám: 4820201500

sárga, 40 F3 1/4 1.200 Cikkszám: 4820201600 Cikkszám: 4820201700

bordó, 33 F3 1/4 1.500 Cikkszám: 4820201800 Cikkszám: 4820201900

bordó, 40 F3 1/4 1.200 Cikkszám: 4820202000 Cikkszám: 4820202100

piros, 33 F3 1/4 1.500 Cikkszám: 4820202200 Cikkszám: 4820202300

piros, 40 F3 1/4 1.200 Cikkszám: 4820202400 Cikkszám: 4820202500

sötétkék, 33 F3 1/4 1.500 Cikkszám: 4820202600 Cikkszám: 4820202700

sötétkék, 40 F3 1/4 1.200 Cikkszám: 4820202800 Cikkszám: 4820202900

zöld, 33 F3 1/4 1.500 Cikkszám: 4820203000 Cikkszám: 4820203100

zöld, 40 F3 1/4 1.200 Cikkszám: 4820203200 Cikkszám: 4820203300

Minimálisan rendelhető mennyiség 30.000 db
*  Minimális mennyiség 52.000 db  
**  Minimális mennyiség 40.000 db
*** Minimális mennyiség egy szín esetén: 27.000 db, több szín esetén 108.000 db.

Szalvéták
         A kívánt motívum színe.
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A termékkatalógus a 2015/16 évben érvényes és helyettesít minden eddigi katalógust. Nyomdahibák előfordulhatnak.
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   HAGLEITNER HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft. 
 9027 Gyõr, Juharfa u. 20
 Tel: +36 (96) 512400, Fax: +36 (96) 517831
 E-Mail: gyor@hagleitner.hu

www.hagleitner.comwww.hagleitner.com

Innovative Hygiene.
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