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Innovative Hygiene.





Kot družinsko vodeno podjetje smo si zastavili cilj, z inovativnostjo 

in servisom, biti vredni zaupanja naših kupcev.

Inovativne rešitve za higieno, ki imajo vedno za cilj korist za uporab-

nika, so Vaša prednost. XIBU sistem podajalnikov je tehnično mo-

jstrovina, gospodarno nepremagljiv in optično, z različnimi dekorji, 

obogatitev vsake umivalnice.

Neuničljivi podajalniki iz legirnega jekla združujejo plemenito obliko 

z inteligentnimi funkcijami. Brezdotične armature zaokrožajo našo 

ponudbo higienične umivalnice.   

S HAGLEITNER senseMANAGEMENTom prvič postane načrto-

vanje čiščenja in servisa realnost. S tem prihranite na stroških, 

optimirate skladiščenje, učinkovito vodite osebje in ste stalno na 

tekočem s stanjem čiščenja na svojem objektu. Ta razvoj bo revo-

lucioniral celotni management objektov.

Avstrijski znak za kakovost in EU-Ecolabel najdemo na velikem šte-

vilu naših izdelkov, kar poudarja našo zavest za trajnostni razvoj. 

To velja za čistilo v trdnem stanju integral CLEAN, za kuhinjsko 

higieno, foamSOAP in XIBU podajalnik penastega mila ali okolju 

prijazne una izdelke. Z green efficiency konceptom zagotavljamo, 

da so vsi izdelki za dozirne naprave v kuhinji in pralnici brez NTA, 

EDTA in brez fosfatov. Z inteligentnimi sistemskimi rešitvami ures-

ničujemo varčno porabo na vseh področjih.   

Popolni servis je obljuba kupcu in se začne že z dostavo. Pro-

fesionalna namestitev in vzdrževanje dozirnih naprav, šolanja 

sodelavcev in prvovrstno svetovanje, preko za Vas odgovornega 

svetovalca za higieno, skrbijo za varnost pri vseh vprašanjih pro-

fesionalne higiene. HAGLEITNER spletna trgovina nudi možnost 

naročanja 24 ur na dan, po Vaših osebnih pogojih. S HAGLEITNER 

novicami o panogi pa ste stalno na tekočem o vsem, kar je pove-

zano s higieno. 

Ta katalog obsega našo celotno ponudbo za vsa področja profe-

sionalne higiene. Pozanimajte se o ponudbi pri Vašem svetoval-

cu za higieno, v najbližjem servisnem centru ali na spletni strani 

www.hagleitner.com.

Hvala za Vaše zaupanje. Osebno jemljem to kot nalogo, da z in-

ovativno higieno in storitvami pomembno prispevamo k uspehu 

Vašega podjetja.

S spoštovanjem

Hans Georg Hagleitner

Innovative Hygiene.

Innovative Hygiene.
Naš prispevek k Vašemu uspehu.
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Močne vrednote.

Kakovost, navdušenje, prihodnost in tradicija so vrednote, ki 
vplivajo na kulturo podjetja HAGLEITNER. Tu so zaposleni 
ljudje, ki v ospredje postavljajo prednosti za kupce.

Kot mednarodno močna in neodvisna blagovna znamka, 
HAGLEITNER prepričuje z inovacijami in s servisom. Že v 12 
državah Evrope, se je HAGLEITNER uveljavil v direktni pro-
daji. To pomeni, da lahko povsod izkoristite prednosti enakih 
izdelkov, sistemov in rešitev.

Kot partner podjetja HAGLEITNER v katerikoli državi, ste de-
ležni identične kakovosti, oskrbe in uslug. Blago je dostavlje-
no brezplačno v hišo. Ekipa najboljše izšolanih  servisnih teh-
nikov, namešča in vzdržuje Vaše naprave ter šola Vaše osebje, 
za uporabo izdelkov.

Pri izbiri pravega sistema Vam, za Vas pristojni svetovalec za 
higieno, s kompetentnim nasvetom, stoji ob strani.

Garancija na funkcionalnost.

Garancija na funkcionalnost je dokaz zaupanja. Priča o stalnem 
strmenju za najboljšo kvaliteto v proizvodnji. 

Garancija na delovanje velja za podajalnike serije XIBU in 
LUNA. V katalogu so označeni z opombo „10 let garancije na 
delovanje“. Omejena je izključno na ponovno usposobitev po-
dajalnika za delovanje. Garancijo vam zagotavlja HAGLEITNER 
HYGIENE d.o.o. in sicer za vse podajalnike iz serije XIBU in 
LUNA in njihove funkcionalne dele, ob predpostavki normalne 
uporabe, za obdobje 10 let od izstavitve računa. Izjema so 
ohišja podajalnikov, škoda povzročena iz strani tretje osebe in 
škoda zaradi napak pri montaži podajalnikov.

Predpogoj za uveljavitev garancije na delovanje podajalnikov 
je izključna uporaba polnil in dodatkov HAGLEITNER. Na 
tisoče zadovoljnih strank zaupa podjetju HAGLEITNER. 
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Proizvodnja.

Ponosni smo na to, da imamo v Zell am See najsodobnejši 
kemično-tehnični proizvodni obrat, na področju čistilnih in ne-
govalnih izdelkov, v Evropi.

Zaradi zagotavljanja kakovosti je podjetje HAGLEITNER uved-
lo lastni management za kvaliteto. Le ta stalno nadzoruje in 
izboljšuje postopke. Na ta način le najboljše blago zapušča 
proizvodnjo.

HAGLEITNER management kvalitete je preverila neodvisna 
inštitucija, ki je proizvodnji podelila certifikat ISO 9001:2008.

Proizvodni obrat podjetja HAGLEITNER je razdeljen na štiri 
področja:

  Kemična proizvodnja 
HAGLEITNER celotna paleta tekočih čistil in razkužil je ust-
varjena v lastni proizvodnji. Proizvodnja kemikalij se odvija 
na popolnoma avtomatiziran način, prav tako polnilne linije, 
ki so centralno vodene z lastnim krmilnim sistemom, kakor 
tudi etiketiranje, ki je prirejeno 55 različnim državam izvoza.

  Sestavljanje podajalnikov 
Vse izdelke XIBU, LUNA in integral dozirne sisteme ter 
njihova polnila razvijamo, izdelujemo, potiskamo sami, vsi 
proizvodi pa so podvrženi tudi strogemu nadzoru kakovosti. 
Pri sestavljanju je obvezna izjemna natančnost. Samo na ta 
način bo podajalnik pozneje pri stranki brezhibno deloval.

  Predelava papirja 
Naše vrhunske predelovalne linije za predelavo papirja omo-
gočajo popolnoma avtomatizirano obdelavo in oplemeni-
tenje papirja. Na dveh napravah za konvertiranje iz papirja se 
toaletni papir in brisače za brisanje rok preluknjajo, zlepijo, 
izbočijo, razrežejo in na koncu zapakirajo. 

  Brizgalno vlivanje 
V naši proizvodnji za vlivanje pripravljajo posamezne dele iz 
umetne mase. Znanje na področju tehnike brizgalnega vli-
vanja poveča kakovost izvedbe in zagotavlja najboljše mož-
ne končne izdelke. Dejstvo, da HAGLEITNER od razvoja do 
priprave posameznih delov, pa do popolnega podajalnika, 
vse ustvari sam, je razlog, da so sistemi podajalnikov ne-
premagljivi.
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Inovativni sistemi polnil.

Intenzivne raziskave in razvoj zagotavljajo družbi HAGLEITNER 

odločilno prednost na mednarodnem tržišču. V sodobno 
opremljenih razvojnih laboratorijih se kemiki in inženirji trudijo 
doseči visoke standarde zagotavljanja kakovosti in prispevati 
k razvoju obstoječe palete proizvodov, kot tudi razvoju novih, 
inovativnih proizvodov in tehnologij.

Pri polnilih za podajalnike serij XIBU, LUNA in integral smo 
našli revolucionarne rešitve. Te zagotavljajo edinstvenost in 
nenadomestljivost naših izdelkov.

  vakumska vrečka „vacuumBAG“ 

 –  tekoča polnila.
 Na mednarodnem sejmu izumiteljev nagrajena vakumska 
 vrečka je do 60 % lažja od običajne embalaže za tekoča mila  
 in se sorazmerno s porabo polnila krči do zgolj 10 % prvotne 
 velikosti. Polnilo v vrečki se tako ne more zgostiti in tudi ne  
 izsušiti. Vakumske vrečke so zaznamovane s pečatom 
 kakovosti HAGLEITNER.

  multiROLL – dodajanje papirja.
  Zvitek papirja multiROLL je trdno navit na ozkem jedru iz 

umetne mase. V primerjavi z običajnimi zvitki papirja je na 
proizvodu multiROLL do štirikrat več papirja. Ta proizvod 
občutno zmanjša količino skladiščenega papirja in število 
servisiranj ter pomaga strankam privarčevati denar. Predv-
sem pa pomeni izrazito manjšo količino za prevoz, s čimer 
upoštevamo skrb za varovanje okolja. Najkakovostnejši iz-
delki nosijo pečat kakovosti podjetja HAGLEITNER.

  vložki multiFILL – čistilni koncentrat.
 Patentirani vložek za vgrajen dozirni sistem olajša izdelavo 
 pri uresničevanju oblikovnih rešitev zaradi manjše teže in 
 velikosti zbiralnika. Za stranke pomeni ta inovativna rešitev 
 preprosto ravnanje in manjšo količino za shranjevanje. 
 Istočasno naša kompaktna čistila pri prevozu privarčujejo  
 prostor in težo. Kompaktna čistila potrebujejo občutno 
 manj transportnega prostora in teže in s tem ustrezajo 
 našim predstavam o okolju prijaznem razvoju.
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Paket brezskrbnosti pri servisu.

Šele popolni servis poskrbi za to, da so najboljši izdelki tudi 
zares dragoceni. Kompetentna ekipa svetovalcev za higieno, 
si prizadeva za hitro in profesionalno obdelavo Vaših po-
vpraševanj v zvezi s higieno. Obdelava naročil v servisnem 
centru poteka hitro in učinkovito. Lastni dostavljalci pripeljejo 
blago do kraja uporabe.

Imeli boste korist od velikega števila nadaljnih prednosti servi-
sa, kot so strokovna namestitev in gospodarna, okolju prijazna 
nastavitev dozirnih naprav, redna tehnična vzdrževanja, ana-
liza napak in prilagoditev programov pri pomivalnih in pralnih 
strojih ali brezplačna analiza pralnice in kuhinje. 

HAGLEITNER servisni tehniki šolajo osebje, nameščajo načr-
te pranja in navodila za pomivanje, ter odpravljajo motnje takoj 
in na licu mesta. Za hitro pomoč 24 ur na dan, imate pri vaših 
napravah nameščeno številko za klic v nujnih primerih. 

Moderni kontrolni sistemi dokumentirajo temperaturo, do-
ziranje in obnašanje pranja. Uporabniku prijazen barvni sistem 
pa zagotavlja, da so izdelki zmeraj pravilno priključeni.

Naše znanje o vseh zahtevah pri higieni, radi delimo z našimi 
partnerji. Na profesionalnih izobraževanjih strank, z internimi 
in zunanjimi trenerji, posredujemo know how o higieni, da ga 
lahko koristite in uporabite pri vsakodnevnem delu. 

Aktualne ponudbe o izobraževanju najdete na   
www.hagleitner.com.

Vodenja po podjetju omogočajo, da si v Zell am See v živo 
ogledate proizvodnjo izdelkov. Istočasno v teh dveh urah spo-
znate kulturo podjetja. Razumeli boste, kako razmišljamo in 
delujemo in zakaj boste kot stranka dolgoročno pridobili.

Obiščite nas z Vašimi sodelavci v Zell am See. Veseli bomo, če 
boste stopili v stik z nami!

Prijava na telefonski števili +43 (0)5 0456 ali neposredno pri 
Vašem svetovalcu za higieno.
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Trajnostne sistemske rešitve.

Avstrijski znak za kakovost in EU -Ecolabel sta nesporno znaka 
za kakovost, za okolju prijazne izdelke najvišje kakovosti.

Z izdelkom integral CLEAN smo razvili prvo kompaktno čisti-
lo, za profesionalno kuhinjsko higieno, ki ustreza tem strogim 
merilom. Tudi okolju prijazna serija izdelkov una izpolnjuje te 
zahteve. 

Penasti mili foamSOAP in foamSOAP PREMIUM, kot tudi 
multi ROLL papirna polnila, so odlikovani z znakom EU-Eco-
label.

S konceptom green efficiency je HAGLEITNER zagotovil, da 
se vsi kemijski dozirni izdelki v kuhinjski in pralni higieni proiz-
vajajo brez NTA, EDTA in fosfatov. Te smo zamenjali z 
neoporečnimi, okolju prijaznimi alternativami. To predstavlja 
izziv, ki vse v panogi usmerja v novo smer.

Da je trajnost pri podjetju HAGLEITNER zelo pomembna,
dokazuje tudi lasten priključek na javno železniško omrežje. 
Tako lahko letno okoli 10.000 ton blaga oz. 600 napolnjenih 
tovornjakov preusmerimo iz cest na železnico.

Najmodernejša trgovina za higieno.

Ste kaj pozabili? Nimate časa? Potrebujete varnostni list? 
Mi vemo, kaj potrebujete in kako to dobite – 24 ur na dan, 7 
dni v tednu – na najmodernejši spletni trgovini v Evropi, na  
www.hagleitner.com.

Vaša zadnja naročila so vidna z enim klikom. Izdelki so pre-
ko iskalnika v sekundi na vašem zaslonu. Varnostni listi in 
informacijski listi s podatki o Vaših izdelkih, so na razpolago 
kot PDF dokument. 

Z Vašim naslovom dostave lahko sami aktivno upravljate. Na 
„Moj konto“ najdete Vašo statistiko nakupov, prav tako tudi ko-
pije računov. Pridobili boste tudi s posebnimi akcijami, ki veljajo 
samo v spletni trgovini. 

S HAGLEINTER novicami iz panoge ste stalno na impul-
zu časa. Seriozno in razumljivo pripravljene pošiljamo en-
krat na mesec novosti na stranke, ki se za to zanimajo.

Registrirajte se – s tem lahko samo pridobite!
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Moderna higiena v umivalnicah.

Nobena serija podajalnikov ne ponuja toliko možnos-
ti kot XIBU. V različnih dekorjih ali v izvedbi iz legirnega 
jekla, nameščen na steno ali vgrajen v steno, z manual-
nim ali brezdotičnim posluževanjem, Vam je s XIBU na 
razpolago vsestransko prilagodljiv sistem podajalnikov.

S HAGLEITNER senseMANAGEMENT-om pride uporaba 
inteligntnih podajalnikov do prave veljave. Vsak XIBU sense 
podajalnik ponuja, preko radijskih valov, podatke o stanju de-
lovanja. S tem lahko zmeraj in vsepovsod z enim pogledom 
vidite, v kateri umivalnici, pri katerem podajalniku je potreben 
servis.

Dodatne funkcije, kot so digitalni načrti čiščenja in razkuže-
vanja, širijo možnosti za HAGLEITNER senseMANAGE-
MENT. Na ta način lahko načrtujete delo čistilnega osebja in 
celotno vzdrževanje skladišča, 24 ur na dan. Z namestitvijo 
 HAGLEITNER senseMANAGEMENT-a postane managment 
objekta, ki je usmerjeno k potrebam, realnost.

Enostavna orientacija.

Piktogrami so simboli, ki z enostavno grafiko posredujejo po-
membne informacije.

Piktogrami, v našem katalogu, posredujejo pomembna navo-
dila za pravilno uporabo izdelka in za ph vrednost. Te oznake
boste našli pri vseh naših kemičnih izdelkih v katalogu, na eti-
keti in na načrtu čiščenja. S tem boste pridobili hitro in jeziko-
vno neodvisno pomoč.

V katalogu na strani 89 lahko najdete pregled piktogramov, 
ki Vam bodo pomagali pri branju in razumevanju opisov iz-
delkov.
 
Vsi dozirni izdelki za kuhinjsko higieno in higieno v pralnicah, 
so označeni z enostavnim barvnim sistemom. Z enostavnimi 
barvnimi oznakami na plastenkah in z temu primernimi priključki, 
zamenjava pri uporabi izdelkov praktično ni mogoča. To omogoča 
zanesljivost vsakemu uporabniku.
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Načrti čiščenja in razkuževanja.

Naši načrti čiščenja in razkuževanja so prilagojeni zahte-
vam vsakega posameznika. Za vsako področje je mogoče 
narediti poseben načrt. Načrt vsebuje vse izdelke podjetja 
 HAGLEITNER, ki jih uporabljate. Slikovni prikaz in jasna na-
vodila za vrsto uporabe in pogostnost uporabe, so razumljivi 
vsakemu.

V kuhinji ste s tem vsaki HACCP zahtevi mojstrsko kos. Pri 
objektni higieni pa načrti olajšajo  vsakodnevna dela za čistilno 
osebje.

Neverjeten doseg.

Koncentrirana kemija je ključ za učinkovito čiščenje. Majhni 
stroški skladiščenja in transporta, enostavno rokovanje in 
gospodarno doziranje so pomembne prednosti čistilnih kon-
centratov integral, podjetja HAGLEITNER.

Ena sama 2,5-litrska multiFILL kartuša zadostuje za do 500 
litrov končne čistilne raztopine. S tem lahko očistite več kot 
40.000 kvadratnih metrov površine. Naj gre za čiščenje tal, 
stekla ali dezinfekcijo površin, koncentrirane raztopine integral 
omogočajo učinkovito delo. 

Inovativni i.h.s sistem zagotavlja odlično higieno brez tveganja 
infekcije. Sodelavci imajo vedno na voljo pravilno dozirano in 
pripravljeno delovno raztopino. Kartuše s čistilom preprečujejo, 
da bi izdelek prišel v stik z očmi.

Stroški čiščenja so majhni in ta koncept privarčuje 30 odstotkov 
delovnega časa v primerjavi z običajnimi postopki.





Noben drug sistem opreme za umivalnice ni tako 

popoln in Vam ne ponuja toliko prednosti, kot serija 

XIBU. Serija podajalnikov daje vtis z žlahtno obliko in 

se prilagaja, z različnimi dekorji, vsaki umivalnici. Inteli-

gentna polnila in dodatne funkcije zagotavljajo enos-

tavno rokovanje in gospodarno porabo. Brezdotično 

posluževanje zagotavlja najvišjo mero higiene.

 

S XIBU inox je plemenit dizajn dobavljiv tudi v neuničl-

jivem legirnem jeklu. Vitke armature, popolne oblike za-

okrožajo popolno XIBU sliko. 

Sistem HAGLEITNER senseMANAGEMENT izkorišča 

inteligenco XIBU podajalnikov za popolnoma novo ob-

liko managementa higiene. Podatki o porabi pri vsakem 

podajalniku so na razpolago neodvisno od prostora in 

časa ter omogočajo organizacijo dela osebja odvisno 

od potreb.

Priznanja, za foamSOAP in foamSOAP PREMIUM kot 

tudi za multiROLL različne kakovosti papirja, avstrijs-

ki znak za okolje in EU- Ecolabel, pričajo o zavednosti 

podjetja za trajnost.

Prvi vtis
odloča.
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www.hagleitner.com
          Forum znanja.
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XIBU touchTISSUEPAPER white

V x Š x G     323 x 170 x 170 mm št. art. 4110100650

  podajalnik za 2 multiROLL rolice toaletnega papirja
  avtomatičen padec druge rolice
  1 polnjenje nadomesti 8 običajnih rolic toaletnega papirja
 na razpolago v 7 različnih dekorjih
  z zavoro, ki služi varčnemu načinu podajanja lističev
  stanje napolnjenosti podajalnika se vidi skozi pokrov
  možnost zaklepanja
  10-letna garancija delovanja

multiROLL toaletni papir Z4*

425 listov/navitek št. art. 4110801400

4-slojni, bel, lepljen, 32 navitkov/karton, mikrotisk 
z žigom kakovosti papirja.

multiROLL toaletni papir V3*

560 listov/navitek št. art. 4110801300

3-slojen, bel, lepljen, 32 navitkov/karton, mikrotisk 
z žigom kakovosti papirja.

multiROLL toaletni papir B2*

850 listov/navitek št. art. 4110801500

2-slojen, barvno (modro) lepljeno, 32 navitkov/
karton, mikrotisk z žigom kakovosti papirja.

multiROLL toaletni papir W2*

950 listov/navitek št. art. 4110800900

2-slojen, bel, narebren, 42 navitkov/karton, brez 
perforiranega vzorca.

XIBU touchFOAM white 

V x Š x G     300 x 133 x 119 mm št. art. 4110201450

 mehanski podajalnik penastega mila
 optični prikazovalnik stanja polnila
 rezervni tank
 nastavljiva količina oddajanja mila 
 na razpolago v 7 različnih dekorjih
 možnost zaklepanja
 10 let garancije na delovanje

foamSOAP PREMIUM*

6 x 0,6 kg št. art. 4110705403

Luksuzno, zelo izdatno milo za roke. Zaradi ino-
vativnega HAGLEITNER podajalnika penastega 
mila, je milo peneče in kremasto. Posebej pri-
merno za občutljivo in suho kožo. Odlikuje ga 
posebej žametni občutek kože in izredni učinek 
čistosti. Pušča čiste, žametne roke. Poživljajoč 
vonj po cvetovih pomaranče. Dermatološko 
preizkušeno!

foamSOAP*

6 x 0,6 kg št. art. 4110701503

Spenjeno, kakovostno milo za roke. Nudi peno, 
mehko kot žamet. Primerno predvsem za občut-
ljivo in suho kožo. Pušča čiste, žametne roke in 
vonj po citrusih z zeliščno aromo. Dermatološko 
preizkušeno!

septFOAMSOAP*

6 x 0,6 kg št. art. 4110702603

Spenjeno milo, ki zmanjšuje možnost nastanka 
klic. Preizkušen in odobren po EN 1499 na sezna-
mu pri DGHM/VAH in OGHMP. Na osnovi učinka 
proti bakterijam je redukcija klitja dokazano več-
ja kot pri umivanju rok z milom. Zato je optimal-
no za vsa področja, kjer je prisotna nevarnost za 
prenašanje bakterij in istočasno potreba čiščenja 
umazanih rok. Dermatološko preizkušeno! (** in ***)

* Primerno tudi za LUNA schaumSEIFEN podajalnik.
**  Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo 

varnostnostni znak in navodila o uporabi.
***  Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81. * Primerno tudi za LUNA toilettPAPIER podajalnik.

sanitarnaHIGIENA – XIBU touch/sense.
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XIBU senseFRESHAIR white

V x Š x G     219 x 135 x 92 mm št. art. 4110201350

  high-tech podajalnik dišav
  individualno programiranje
   oddajanje parfuma v nastavljenem časovnem intervalu in / ali 

s pomičnim senzorjem
  podajanje brez potisnih plinov
  možnost zaklepanja
  oskrba energije preko baterij ali električne vtičnice
  dobavljivo v 7 različnih dekorjih 
  10 let garancije na delovanje
  polnilo po 8 x 300 ml

airFRESH GREEN* št. art. 4110700306

Razburjajoči vonj po pomladi – nežni čas cvetenja, 
poživljajoče zbujanje – zeleni ton.

airFRESH YELLOW* št. art. 4110700406

Živ vonj po poletju – saden, svež in lahek – rumen 
ton.

airFRESH RED* št. art. 4110700506

Pomirjajoči vonj po jeseni – dišeča žetev, zrelo 
sadje – rdeči ton.

airFRESH BLUE* št. art. 4110700606

Osvežujoči vonj po zimi – čista svežina, čista 
voda – moder ton.

airFRESH fourSEASONS* št. art. 4110700706

Mešanica 4 x 2 visokokakovostnih dišav za pros-
tore z vonjem pomladi, poletja, jeseni in zime.

airFRESH SPICE* št. art. 4110704106

Svež, sproščujoč vonj zeliščnega vrta.

airFRESH FLOWER* št. art. 4110704206

Diši po pokošeni travi, za občutek ugodja in 
sprostitve.

airFRESH LEAVES* št. art. 4110704306

Aromatični, rahlo orientalski vonj, ki poskrbi za 
toplo, prefinjeno vzdušje.

airFRESH FIRESIDE* št. art. 4110704406

Topla kompozicija pomaranč in cimeta, ne samo 
za zimske večere.

airFRESH WELLNESS* št. art. 4110704506

Idealna mešanica iz 4 x 2 visokokakovostnih 
parfumov za prostore z vonji SPICE, FLOWER, 
 LEAVES in FIRESIDE.

* Primerno tudi za LUNA airFRESH podajalnik.

XIBU touchTOWEL white 

V x Š x G     432 x 331 x 228 mm št. art. 4110201250

  mehanski podajalnik papirnatih brisač
  2 navitka
  samodejni pomik na drugi navitek
  nastavljiv časovni interval za pomik papirja
  prikaz nivoja polnila
  razrez papirja po lističih
  dobavljivo v 7-ih različnih dekorjih
  možnost zaklepanja
  10-letna garancija delovanja

multiROLL brisače X Premium

 90 m/navitek št. art. 4110901400

Premium-kakovost, 1-slojne, bele, proizvedeno 
po postopku AIRLAID, 5 rol/karton, mikrotisk.

multiROLL brisače X2

 160 m/navitek št. art. 4110900900

2-slojen, bel, lepljen, 5 rolic/karton, primerne za 
XIBU podajalnike, mikro tiskanje papirja z žigom 
kvalitete.

multiROLL brisače XB2

145 m/navitek št. art. 4110901000

2-slojen, moder, lepljen in se moker ne trga, 5 
rol/karton, primeren za XIBU podajalnike. Mikro 
tiskanje papirja z žigom kvalitete, ISEGA izjava o 
primernosti za živila.

multiROLL brisače X1

205 m/navitek št. art. 4110901100

1-slojen, bel, 5 rolic/karton, primerne za XIBU po-
dajalnike, mikro tiskanje papirja z žigom kvalitete.
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sanitarnaHIGIENA – HAGLEITNER senseMANAGEMENT.

Potrditev

Status podajalnika

Pogostost 

obiskov

senseMANAGEMENT 

BASE

senseMANAGEMENT 

SERVER

Internet

Dokumentiranje

Načrtovanje voženj

Predstavljajte si, da veste v vsakem trenutku kakšen je 

status čistoče na vašem objektu. V realnem  času vidite 

katera področja so bila pravkar očiščena in kje je potreba 

po polnilih. Tako lahko tudi na osnovi porabe načrtovano 

naročate.

 

S HAGLEITNER senseMANAGEMENTOM so te ideje 

uresničljive. Uresničili smo inovativni digitalni management 

objekta, s katerim je čiščenje, servis in skladiščenje organi-

zirano glede na potrebe.

Inteligentni XIBU sense podajalniki nudijo vse podatke, ki 

so potrebni za učinkoviti servis. Neprestano boste na te-

kočem z informacijami, kje je potrebno zamenjati bateri-

je, napolniti milo, papir in na ta način lahko pravočasno 

ukrepate. Vgrajene dodatne funkcije pri podajalniku nudijo 

dovolj časa za učinkovito načrtovanje dela osebja. 

Z digitalnimi načrti čiščenja je čiščenje in dezinficiranje 

mogoče dokumentirati in ob vsakem trenutku izkazati. Na 

podlagi podatkov lahko vedenje uporabe, na primer dezin-

fekcije rok, analizirate in načrtovano izboljšate. 

Za uresničitev senseMANAGEMENTA so poleg XIBU 

sense podajalnikov nujni še sledeči sestavni deli:

senseMANAGEMENT BASE 

senseMANAGEMENT SERVER (po izbiri)

V kombinaciji z našim senzorjem, ki beleži dostop, s XIBU 

senseCOUNTER pridobete najvišjo možno preglednost.

Dodatne informacije za HAGLEITNER senseMANAGE-

MENT ima Vaš svetovalec za higieno.

Vsak za senseMANAGEMENT primeren podajalnik je v kat-

alogu označen s  -simbolom.

HAGLEITNER senseMANAGEMENT.

Skladiščenje
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Opcija sense

S XIBU senseFOAM in s XIBU senseTOWEL imate na razpola-
go najbolj higienično obliko čiščenja in sušenja rok. Brezdotični 
podajalniki razpolagajo z inteligentno senzorsko tehniko, ki 
prepriča s kakovostjo pene in natančno odrezanim papirjem. 

XIBU senseFOAM white

V x Š x G  277 x 135 x 108 mm št. art. 4110201050

  senzorski podajalnik penastega mila
   LED-prikaz stanja polnila
  rezervni tank
  nastavljiva količina oddajanja mila 
  na razpolago v 7 različnih dekorjih
  10 let garancije na delovanje
    primerna polnila: stran 12

XIBU senseTOWEL white

V x Š x G  432 x 331 x 228 mm št. art. 4110201150

  senzorski podajalnik papirnatih brisač
   LED-prikaz stanja polnila
  razrez papirja po lističih
  na razpolago v 7 različnih dekorjih
  10 let garancije na delovanje
    primerna polnila: stran 13

Opcija dekorji

XIBU podajalniki za umivalnice se kot kameleon optimnalno 
prilagajajo vsakršni okolici. Izbirate lahko med tremi svetlimi in 
štirimi temnimi dekorji za vašo idealno umivalnico. 
Glede na posamezni dekor se spremenita zadnji dve mesti 
številke artikla. 
Primer: 

XIBU senseFOAM white št. art. 4110201050

steel št. art. XXXXXXXX53

tech w št. art. XXXXXXXX68

carbon št. art. XXXXXXXX57

black št. art. XXXXXXXX67

tech št. art. XXXXXXXX59

wood št. art. XXXXXXXX60

Dekoracija steel
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Opcija mobile

XIBU senseFRESHAIR je inovativna naprava za odišavljanje 
prostora. Stojalo omogoča, da je podajalnik mobilen in vse-
stransko uporaben.

XIBU senseFRESHAIR mobile bL

V x Š x G   122 x 223 x 99,5 mm št. art. 4111202361

   stojalo za XIBU senseFRESHAIR podajalnik v 
svetlem dekorju

XIBU senseFRESHAIR mobile dL

V x Š x G   122 x 223 x 99,5 mm št. art. 4111202362

   stojalo za XIBU senseFRESHAIR podajalnik v 
temnem dekorju

* Primerno tudi za LUNA airFRESH podajalnik.

Dekoracija wood

Opcija powerPACK

Senzorske podajalnike je mogoče napajati z elektriko, s tako 
imenovanim powerPACK priključkom. Dodatno lahko napa-
janje zagotovijo tudi baterije.

XIBU powerPACK ex

tissue/ppbox št. art. 4111202400

foam/disinf št. art. 4111202500

towel št. art. 4111202600

freshair št. art. 4111202800

  nadometni priključek
   dolžina kabelskega priključka 150 cm

sistemske baterije C-Tip

2 kosa/zavoj št. art. 4111201200

Primerne za: XIBU senseFOAM,  

XIBU senseDISINFECT, XIBU senseDISHES

sistemske baterije D-Tip*

2 kosa/zavoj št. art. 4111201300

Primerne za: XIBU senseTOWEL,  

XIBU senseFRESHAIR, XIBU sensePAPERBOX

sistemske baterije AAA-Tip

4 kosi/zavoj št. art. 4111202700

Primerne za: XIBU sensePAPERBOX

XIBU powerPACK in

tissue/ppbox št. art. 4111203100

foam/disinf št. art. 4111203200

towel št. art. 4111203300

freshair št. art. 4111203000

  podometni priključek
   primerno za vgradnjo v  podometne razdelilnike 

68 (minimalna velikost) 
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XIBU touchPAPERBOX 

V x Š x G       700 x 340 x 237 mm

bL št. art. 4110201661

dL št. art. 4110201662

 prikrita odprtina
 kompaktno ohišje iz odporne, trdne umetne mase
 vsebina 45 litrov
 v pokrov je vgrajen skladiščni prostor  
  v svetli (bL) ali temni (dL) izvedbi, ki ustreza dekorjem 
  primerno za namestitev na steno ali za samostojno posta-

vitev

vreče za smeti XIBU 45 litrov

6 x 25 kos. št. art. 4111101000

Vrečka za smeti s priročno vrvico,volumen 45 l, 
primerne za XIBU sense in touchPAPERBOX.

Opcija sense

Pri izdelku XIBU sensePAPERBOX, potisne sense tehnologija 
vrečko za smeti na notranje stene koša, ter s tem optimira 
volumen. sensePAPERBOX na ta način lahko sprejme do 40% 
več odpadkov. 
Delovanje preko električne vtičnice (power PACK tissue/ ppbox) 
in sistemskih baterij AAA- tip ali sistemskih baterij AAA-tip in 
D-tip (glej stran 16).

XIBU sensePAPERBOX

V x Š x G       700 x 340 x 237 mm

bL št. art. 4110201761

dL št. art. 4110201762

XIBU touchMULTIFOLD

V x Š x G     397 x 302 x 138 št. art. 4110201550

  kompaktno ohišje podajalnika zloženk
  kukalo za prikaz ostanka polnila
  za vse vrste velikosti in kakovosti brisač
  premični notranji del
  neproblematično, enostavno polnjenje
  varčna poraba
  možnost zapiranja

NIMM 1 brisače R1*

3.000 kos./karton št. art. 4111000100

Reciklirano, fino mehko, Z-pregib, 1 sloj, nepre-

močljivo.

NIMM 1 brisače W2*

3.000 kos./karton št. art. 4111000400

V celoti belo, Z-pregib, 2 sloja, nepremočljivo.

papirnate brisače R1*

3.840 kos./karton št. art. 4111000300

Reciklirano, fino mehko, visoko vpojno,  

C-pregib, 1 sloj, nepremočljivo.

* Primerno tudi za LUNA multiFOLD podajalnik.

brez 
slike
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XIBU senseDISINFECT

V x Š x G     277 x 135 x 108 mm št. art. 4110600250

  senzorski podajalnik sredstva za razkuževanje
  LED-prikaz stanja polnila
   z rezervnim rezervoarjem
  nastavljiva količina podajanja sredstva za razkuževanje
   ima certifikat za profesionalne uporabnike npr. bolnišnice, 

domove za ostarele, zdravniške ordinacije.
   oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice 

(powerPACK in sistemske baterije najdete na strani 16)
  zrakotesno polnilo – brez prenašanja klic na polnilo
  možnost zaklepanja
  10 let garancije na delovanje

septLIQUID SENSITIVE

6 x 700 ml št. art. 4110705804

Pripravljeno za uporabo, alkoholno sredstvo za 
higiensko dezinfekcijo rok po EN 1500 in kirurš-
ko dezinfekcijo rok po EN 12791. Na seznamu pri 
ÖGHMP in VAH.Učinkovito proti virusom z ovojni-
co, kot so povzročitelji gripe, hepatitis B in proti 
norovirusom. Koži prijazno z negovalnim učinkom 
zaradi velikega deleža loja iz volne. Primerno tudi 
za alergike, ker ne vsebuje parfumov in barvil. Der-
matološko preizkušeno! (*in**)

septLIQUID PLUS

6 x 750 ml št. art. 4110704603

Uporabniku končna, na bazi alkohola   
razvita rešitev za higijensko dezinfekci-
jo. Obsežno, večstransko delovanje na 
nego kože. Zelo učinkovito proti bakte-
rijam (vključno z MRSA) po DGHM/VAH/
OGHMP in glivicam. Učinkuje tudi proti noro  
virusom v skladu z DIN EN 14476, HVB/HIV, 
HVP. Dermatološko preizkušeno! (* in **)

XIBU disinfectWALL

V x Š x G     196 x 108 x 123 mm št. art. 4110600550

  lovilec odvečnih kapljic za  
XIBU senseDISINFECT podajalnik

 za stensko montažo
  ščiti vaša tla pred dezinfekcijskim sredsvom, ki 

kaplja iz rok

*  Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo 
varnostnostni znak in navodila o uporabi.

**  Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81. 

sanitarnaHIGIENA – XIBU dezinfekcija.

XIBU plošča za montažo

mala      V x Š x G 400 x 150 x 2 mm št. art. 4111203400

velika      V x Š x G 400 x 300 x 2 mm št. art. 4111203500

XIBU plošče za montažo so iz dodelanega, 2 mm debelega, ner-
javečega jekla. 
Na XIBU montažni plošči mali je mogoče namestiti en podajal-
nik (senseFOAM ali senseDISINFECT). Na XIBU montažni plošči 
veliki, lahko namestite oba podajalnika enega zraven drugega.
Izbrane XIBU podajalnike je, po povpraševanju, mogoče s po-
sebno opremo namestiti celo na steklene površine ali ogle-
dala.

pritrdilna sponka

št. art. 4111200800

Pritrdilna sponka za pritrditev XIBU senseDISINFECT (1 kos) 
na čistilni voziček.
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XIBU disinfectTABLE

V x Š x G     445 x 155 x 215 mm št. art. 4110600450

   namizno stojalo za XIBU senseDISINFECT 
podajalnik

  z vgrajenim lovilcem odvečnih kapljic
   primerno za recepcije, bančna okenca, v 

zdravstvu ipd.

XIBU disinfectFLOOR

V x Š x G     895 x 395 x 385 mm št. art. 4110600350

  stojalo za XIBU senseDISINFECT podajalnik
   primerno za mobilno postavitev podajalnikov 

dezinfekcije
   primerno za sprejemnice v npr.: restavracijah, 

hotelih, bankah, prireditvenih centrih itd.
   uporabljajte v kombinaciji s XIBU  

senseDISINFECT podajalnikom in  
disinfectTABLE

XIBU septGEL

30 x 50 ml št. art. 4120100709

Hitro delujoče, alkoholno sredstvo za vtiranje z nevsiljivim vonjem, 
za higienično dezinfekcijo rok. Preizkušeno po EN 1500, DGHM/
VAH in ÖGHMP.* Zaradi izrednih negovalnih učinkov je primerno 
za pogosto uporabo. Širok spekter učinkovanja proti vsem v praksi 
poznanim bolezenskim klicam. V priročni 50 ml plastenki je lahko 
vedno pri roki.

*  Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81. 
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XIBU inoxTISSUEPAPER

V x Š x G     402 x 209 x 170 mm št. art. 4131100466

  podajalnik toaletnega papirja v inox različici 
  za 2 rolici multiROLL toaletnega papirja
  avtomatičen padec druge rolice
  1 polnjenje nadomesti 8 običajnih rolic toaletnega papirja
  z zavoro, ki služi varčnemu načinu podajanja lističev
  možnost zaklepanja
   premaz proti prstnim odtisom
  10-letna garancija delovanja

multiROLL toaletni papir Z4*

425 listov/navitek št. art. 4110801400

4-slojni, bel, lepljen, 32 navitkov/karton, mikrotisk 
z žigom kakovosti papirja.

multiROLL toaletni papir V3*

560 listov/navitek št. art. 4110801300

3-slojen, bel, lepljen, 32 navitkov/karton, mikrotisk 
z žigom kakovosti papirja.

multiROLL toaletni papir B2*

850 listov/navitek št. art. 4110801500

2-slojen, barven (moder), lepljen, 32 navitkov/kar-
ton, mikrotisk z žigom kakovosti papirja.

multiROLL toaletni papir W2*

950 listov/navitek št. art. 4110800900

2-slojen, bel, narebren, 42 navitkov/karton, brez 
perforiranega vzorca.

XIBU inoxFOAM

V x Š x G     416 x 170 x 115 mm št. art. 4131100366

  brezdotični podajalnik penastega mila v inox različici
  LED-prikaz stanja polnila
  rezervni tank
  nastavljiva količina oddajanja mila
  oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice
  možnost zaklepanja
  premaz proti prstnim odtisom
  10-letna garancija delovanja

foamSOAP PREMIUM*

6 x 0,6 kg št. art. 4110705403

Luksuzno, zelo izdatno milo za roke. Zaradi ino-
vativnega HAGLEITNER podajalnika penastega 
mila, je milo peneče in kremasto. Posebej pri-
merno za občutljivo in suho kožo. Odlikuje ga 
posebej žametni občutek kože in izredni učinek 
čistosti. Pušča čiste, žametne roke. Poživljajoč 
vonj po cvetovih pomaranče. Dermatološko 
preizkušeno!

foamSOAP*

6 x 0,6 kg št. art. 4110701503

Spenjeno, kakovostno milo za roke. Nudi peno, 
mehko kot žamet. Primerno predvsem za občut-
ljivo in suho kožo. Pušča čiste, žametne roke in 
vonj po citrusih z zeliščno aromo. Dermatološko 
preizkušeno!

septFOAMSOAP*

6 x 0,6 kg št. art. 4110702603

Spenjeno milo, ki zmanjšuje možnost nastanka 
klic. Preizkušen in odobren po EN 1499 na sezna-
mu pri DGHM/VAH in OGHMP. Na osnovi učinka 
proti bakterijam je redukcija klitja dokazano več-
ja kot pri umivanju rok z milom. Zato je optimal-
no za vsa področja, kjer je prisotna nevarnost za 
prenašanje bakterij in istočasno potreba čiščenja 
umazanih rok. Dermatološko preizkušeno! (** in ***)

* Primerno tudi za LUNA schaumSEIFEN podajalnik.
**  Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo 

varnostnostni znak in navodila o uporabi.
***  Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81. * Primerno tudi za LUNA toilettPAPIER podajalnik.

sanitarnaHIGIENA – XIBU inox.
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XIBU inoxTOWEL

V x Š x G     587 x 352 x 235 mm št. art. 4131100566

  brezdotični podajalnik papirnatih brisač v inox različici
  sistem 2 rolic
  avtomatičen preklop na 2. rolico
  LED-prikaz stanja polnila
  poraba odrezanega papirja
  oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice
  možnost zaklepanja
  premaz proti prstnim odtisom
  10-letna garancija delovanja

multiROLL brisače X Premium

 90 m/navitek št. art. 4110901400

Premium-kakovost, 1-slojne, bele, proizvedeno 
po postopku AIRLAID, 5 rol/karton, mikrotisk.

multiROLL brisače X2

 160 m/navitek št. art. 4110900900

2-slojen, bel, lepljen, 5 rolic/karton, mikro tiskanje 
papirja z žigom kvalitete.

multiROLL brisače XB2

145 m/navitek št. art. 4110901000

2-slojen, moder, lepljen in se moker ne trga,   
5 rolic / karton. Mikro tiskanje papirja z žigom kvali-
tete, ISEGA izjava o primernosti za živila.

multiROLL brisače X1

205 m/navitek št. art. 4110901100

1-slojen, bel, 5 rolic/karton, mikro tiskanje papirja 
z žigom kvalitete.

XIBU inoxDISINFECT

V x Š x G     416 x 170 x 115 mm št. art. 4131100266

   brezdotični podajalnik dezinfekcijskega sredstva v inox 
različici

  LED-prikaz stanja polnila
  rezervni tank
  nastavljiva količina podajanja sredstva za razkuževanje
   oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice
  zrakotesno polnilo – brez prenašanja klic na polnilo
  možnost zaklepanja
  premaz proti prstnim odtisom
  10-letna garancija delovanja

septLIQUID SENSITIVE

6 x 700 ml št. art. 4110705804

Pripravljeno za uporabo, alkoholno sredstvo za 
higiensko dezinfekcijo rok po EN 1500 in kirurš-
ko dezinfekcijo rok po EN 12791. Na seznamu pri 
ÖGHMP in VAH.Učinkovito proti virusom z ovojni-
co, kot so povzročitelji gripe, hepatitis B in proti 
norovirusom. Koži prijazno z negovalnim učinkom 
zaradi velikega deleža volnenega loja. Primerno 
tudi za alergike, ker ne vsebuje parfumov in barvil. 
Dermatološko preizkušeno! (*in**)

septLIQUID PLUS

6 x 750 ml št. art. 4110704603

Uporabniku končna, na bazi alkohola   
razvita rešitev za higijensko dezinfekci-
jo. Obsežno, večstransko delovanje na 
nego kože. Zelo učinkovito proti bakte-
rijam (vključno z MRSA) po DGHM/VAH/
OGHMP in glivicam. Učinkuje tudi proti noro  
virusom v skladu z DIN EN 14476, HVB/HIV, 
HVP. Dermatološko preizkušeno! (* in **)

*  Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo 
varnostnostni znak in navodila o uporabi.

**  Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81. 
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Opcija inFRAME

Vgradnja inteligentnih podajalnikov v inox izvedbi na steno 
prostoru daje celosten izgled. Ne glede na to, ali gre za masiv-
ne, montažne stene, lesene konstrukcije, steklo ali kovino – z 
vgradnjim ogrodjem lahko te podajalnike vgradite na kateroko-
li steno.
Vgradnja inFRAME ogrodja s strani usposobljenega obrtnika 
zagotavlja enostavno kasnejšo montažo podajalnika. 

inox inFRAME tissuepaper

V x Š x G   381 x 189 x 85 mm št. art. 4131200866

   okvir iz legiranega jekla za podometno 
montažo podajalnika XIBU inoxTISSUEPAPER

inox inFRAME foam/disinfect

V x Š x G   402 x 155 x 55 mm št. art. 4131200566

   okvir iz legiranega jekla za podometno mon-

 

inox inFRAME towel

V x Š x G   552 x 326 x 124 mm št. art. 4131201166

   okvir iz legiranega jekla za podometno montažo 
podajalnika XIBU inoxTOWEL

Opcija exFRAME

Idealna možnost, da vsako umivalnico opremite z neuničljivimi 
podajalniki v inox izvedbi. Plemenita oblika in odličen izgled 
zagotavljata trajen vtis.

inox exFRAME tissuepaper

št. art. 4131200966

   primerno za vse vrste sten

inox exFRAME foam/disinfect

št. art. 4131200666

   primerno za vse vrste sten

inox exFRAME towel

št. art. 4131201066

   primerno za vse vrste sten
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Opcija powerPACK

Senzorske podajalnike je mogoče napajati z elektriko, s tako 
imenovanim powerPACK priključkom. Dodatno lahko napa-
janje zagotovijo tudi baterije.*

XIBU powerPACK ex

tissue/ppbox št. art. 4111202400

foam/disinf št. art. 4111202500

towel št. art. 4111202600

  nadometni priključek 
  dolžina kabelskega priključka 150 cm

Opcija Aura

Osvetlitev silhuete podajalnika še posebej poudari plemenito 
obliko XIBU inox podajalnikov, hkrati pa poskrbi za edinstveno 
vzdušje v umivalnici. To predstavlja pravi vrhunec pri opreml-
janju prostora. S pomočjo krmilne naprave lahko barvo svet-
lobnega traku poljubno nastavljate.

inoxAURA tissuepaper

št. art. 4131200766

   LED-svetlobni trak za osvetlitev podajalnika 
XIBU inoxTISSUEPAPER 

   delovanje možno samo s powerPACK-om

inoxAURA foam/disinfect

št. art. 4131200466

   LED-svetlobni trak za osvetlitev podajalnika 
XIBU inoxFOAM in inoxDISINFECT  

   delovanje možno samo s powerPACK-om

inoxAURA towel

št. art. 4131201266

   LED-svetlobni trak za osvetlitev podajalnika 
XIBU inoxTOWEL 

   delovanje možno samo s powerPACK-om

XIBU powerPACK in

tissue/ppbox št. art. 4111203100

foam/disinf št. art. 4111203200

towel št. art. 4111203300

   podometni priključek
   primerno za vgradnjo v  podometne razdelilnike 

68 (minimalna velikost) 

* Primerne baterije najdete na strani 16.
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XIBU senseTAP PROFI chrom / PROFI matt

V x G     190 x 165 mm, odprtina za montažo Ø 34 - 38 mm

  brezdotična armatura za umivalnike, kjer je frekvenca upora-
be velika

 ustreza higienskim smernicam v skladu s HACCP
 do 75 % prihranka vode in energije 
 pretok vode maks. 4 l/min.
 higiensko umivanje 
 varnostna zaustavitev po ca 1. minuti
 robustna kovinska izvedba

XIBU senseTAP LAB chrom

V x G     265 x 223 mm, odprtina za montažo Ø 34 - 38 mm

  brezdotična armatura posebej za področje medicine in velike 
kuhinje

 premičen iztok vode
 ustreza higienskim smernicam v skladu s HACCP
 do 75 % prihranka vode in energije 
 pretok vode maks. 4 l/min.
 higiensko umivanje 
 varnostna zaustavitev po ca 1. minuti
 robustna kovinska izvedba

XIBU senseTAP BISTRO chrom

V x G     250 x 286 mm, odprtina za montažo Ø 34 - 38 mm

  brezdotična armatura posebej za področje gostinstva
 premičen iztok vode
 ustreza higienskim smernicam v skladu s HACCP
 do 75 % prihranka vode in energije 
 pretok vode maks. 4 l/min.
 higiensko umivanje 
 varnostna zaustavitev po ca 1. minuti
 robustna kovinska izvedba

XIBU senseTAP PROFI inox

V x G     165 x 162 mm, odprtina za montažo Ø 34 - 38 mm

brezdotična armatura za umivalnike, kjer je frekvenca upora-
be velika

 v inox izvedbi (legirano jeklo)
 ustreza higienskim smernicam v skladu s HACCP
 do 75 % prihranka vode in energije 
 pretok vode maks. 4 l/min.
 higiensko umivanje 
 varnostna zaustavitev po ca 1. minuti
 robustna kovinska izvedba 

sanitarnaHIGIENA – XIBU senseTAP.
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XIBU senseTAP SMART chrom

V x G     150 x 145 mm, odprtina za montažo Ø 34 - 38 mm

  brezdotična armatura za umivalnike, kjer je frekvenca upora-
be velika

 ustreza higienskim smernicam v skladu s HACCP
 do 75 % prihranka vode in energije 
 pretok vode maks. 4 l/min.
 higiensko umivanje 
 varnostna zaustavitev po ca 1. minuti
 robustna kovinska izvedba

daljinski upravljalec

 št. art. 4130200600

   infrardeče daljinsko upravljanje za nastavitev higienskih 
ciklov umivanja

  prikaz z besedilom
  enostavna uporaba

Mrzlo (C) Necentralno

Toplo (L)

Centralno

Toplo (H)

SMART chrom 1-baterija št. art.
2-priključek na omrežje št. art.

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom 1-baterija št. art.
2-priključek na omrežje št. art.

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom 1-baterija št. art.
2-priključek na omrežje št. art.

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom 1-baterija št. art.
2-priključek na omrežje št. art.

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt 1-baterija št. art.
2-priključek na omrežje št. art.

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox 1-baterija št. art.
2-priključek na omrežje št. art.

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665



Kvaliteta odloča o tem, ali se bodo gostje dobro počuti-

li. To še posebej velja za hotelske sobe. Plemenit dizajn 

in visoka funkcionalnost sta veliki prednosti linije LUNA 

2.0. Visoko kakovostna polnila za tuširanje in papir iz-

polnjujejo vse kakovostne zahteve. Inteligentne funkcije 

kot so npr. podajanje v določenih nastavljenih količinah 

in zavora odvijanja, zagotavljajo varčno porabo.

Z dodatno možnostjo, da na obroček podajalnika gela 

za tuširanje showerMAID odtisnete svoj logotip, boste 

še bolj okrepili svojo blagovno znamko.

LUNA 2.0
 Za vsako hotelsko sobo.
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LUNA 2.0 showerMAID

V x Š x G     230 x 78 x 100 mm

white št. art. 4110400550

steel št. art. 4110400553

  podajalnik gela za prhanje
  varčen v porabi
   zaščita pred klicami ali sušenjem zaradi zrakotesne enote
  možnost tiska individualnega logotipa
  primerno za tuš in umivalnik
  kukalo za prikaz stanja polnila
  zaščita pred krajo

showerMAID hair&BODY fresh

24 x 210 ml št. art. 4110705036

Gel za tuširanje in umivanje las. Poživljajoč vonj. 
Dermatološko preizkušeno!!

showerMAID hair&BODY asia

24 x 210 ml št. art. 4110705136

Gel za tuširanje in umivanje las. Pomirjujoča 
mešanica dišav. Dermatološko preizkušeno!!

showerMAID handSOAP rose

24 x 210 ml št. art. 4110705636

Visokokakovostno tekoče milo za roke. Nevsiljiv 
vonj po vrtnicah in magnoliji. Izbrane sestavine 
podarjajo koži vlažnost. Dermatološko preizkuše-
no!!

showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive

24 x 210 ml št. art. 4110705336

Visokokakovostni gel za tuširanje in umivanje las. 
Vsebuje zelo blage sestavine, ki istočasno tudi 
vlažijo. Edinstven, poživljajoč občutek svežine. 
Dermatološko preizkušeno!!

Individualizacija opcij

Odlična možnost za reklamiranje svojega objekta. Natisnite si 
svoj logotip na držalo za showerMAID podajalnik. Tako bo Vaš 
gost Vašo znamko povezal s plemenito obliko in izvrstno kvali-
teto linije LUNA 2.0.

LUNA 2.0 showerMAID holder marked

white št. art. 4111201850

steel št. art. 4111201853

Stensko držalo za showerMAID podajalnik vključ-

no z logotipom. Najboljša reklama za Vaše podjet-

je. Za izvedbo obiščite našo spletno trgovino na   

www.hagleitner.com ali vprašajte pristojnega sveto-

valca za higieno.

LUNA 2.0 showerMAID holder blank

white št. art. 4111201650

steel št. art. 4111201753

Stensko držalo za showerMAID podajalnik.

sanitarnaHIGIENA – LUNA 2.0.
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LUNA 2.0 paperBOY

V x Š x G     240 x 140 x 170 mm

white št. art. 4110400450

steel št. art. 4110400453

   držalo toaletnega papirja za vaše sobe za goste 
   ustrezen HAGLEITNERjev design v kombinaciji s številčnimi 

prednostimi multiROLL toaletnega papirja
  podajalniki niso nikdar prazni
  manjša poraba papirja
  zaščita pred krajo
  manjši volumen skladiščenja toaletnega papirja

multiROLL toaletni papir Z4*

425 listov/navitek št. art. 4110801400

4-slojni, bel, lepljen, 32 navitkov/karton, mikrotisk 
z žigom kakovosti papirja.

multiROLL toaletni papir V3*

560 listov/navitek št. art. 4110801300

3-slojni, bel, lepljen, 32 navitkov/karton, mikrotisk 
z žigom kakovosti papirja.

* Primerno tudi za LUNA toilettPAPIER podajalnik.

LUNA 2.0 multiBOX

V x Š x G     150 x 260 x 60 mm

white št. art. 4110500250

steel št. art. 4110500253

   večnamenski podajalnik za shranjevanje in oddajanje: 
kozmetičnih robčkov, zaščitnih rokavic iz lateksa, rokavic iz 
polietilena za enkratno uporabo

 praktična uporaba
  stenska montaža kot tudi samostojna postavitev
 možnost zapiranja

Kozmetični robčki

35 x 100 robčkov št. art. 4111100300

Kozmetični robčki, 2-slojni, beli, puhasto mehke 
Tissue kakovosti. Idealni za negovane umivalnice 
in sobe za goste.

LATEX zaščitne rokavice 

25 x 50 kos

S št. art. 4111100500

M št. art. 4111100600

L št. art. 4111100700

Rokavice za enkratno uporabo iz lateksa, brez 
pudra in znotraj obložene za boljši otip. Medi-
cinski izdelek po EN 455. Idealno uporabne kot 
rokavice za preiskavo, za delo v laboratoriju, v 
živilskopredelovani industriji, v območjih kuhin-
jskih in čistilnih prostorov ter v negovalnih do-
movih.

Rokavice za enkratno uporabo

25 x 250 kos št. art. 4111100800

Rokavice za enkratno uporabo, oblikovane iz 
polietilena v enotni velikosti za neproblematič-
no uporabo. Idealne za zaščito pred umazanijo 
in neprijetnim vonjem pri rokovanju z gorivom 
in oljem, odvzemih vzorcev, zaščiti proizvodov v 
delovnih postopkih itd.

Pritrdilna sponka

št. art. 4111200800

Pritrdilna sponka za pritrditev LUNA 2.0 multiBOX (2 kosa) na 
HAGLEITNER čistilni voziček.
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LUNA 2.0 wasteBOX S

V x Š x G     260 x 220 x 240 mm

white št. art. 4110400850

steel št. art. 4110400853

 ohišje iz na udarce odporne PP – umetne mase 
 primerno za velike kopalnice in hotelske sobe
  udobno rokovanje zaradi notranjega vedra ki ga z lahkoto 

odstranite, in stabilnega mehanizma za odpiranje
 higienično zaradi pokrova, ki se avtomatično zapira
 protidrsne nogice zagotavljajo stabilnost

vreče za smeti S 12 l

10 x 50 kosov po 12 l št. art. 4120302000

360 x 450 mm, bele, odporne na trganje

brez 
slike

podajalnik LUNA 2.0 hygieneBEUTEL white

V x Š x G     118 x 128 x 55 mm št. art. 4110400150

  podajalnik damskih higienskih vrečk za vašo hotelsko sobo
  enostavna uporaba
 moderni higienski standard

Higienska vrečka

65 vrečk št. art. 4111100100
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sanitarnaHIGIENA – Posebni izdelki LUNA.

LUNA kleiderHAKEN 

V x Š x G     71 x 55 x 25 mm št. art. 4110500150

  večnamenski obešalnik LUNA kleiderHAKEN
 za istočasno obešanje oblačil in torbic
 maksimalna obremenljivost 50 kg
 za montažo na vratih in steni

podajalnik LUNA wet&CLEAN 

V x Š x G     196 x 122 x 87 mm št. art. 4110100550

  podajalnik za navlažitev toaletnega papirja
 za redno nego telesa in prijeten čist občutek 
  zaščito pred klicami in sušenjem zagotovi tesnilna enota  

tanka in refila, vedno svež ovlažen papir
 možnost zapiranja
 10-letna garancija delovanja

wet&CLEAN LOTION

6 x 0,45 kg št. art. 4110703701

Prijetno dišeči losion za čiščenje, vlaženje toalet-
nega papirja za popolno higieno telesa. Losion 
vsebuje čistilne, negovalne kakor tudi vlažilne 
lastnosti kamilice. Pušča prijeten čist občutek. 
Dermatološko preizkušeno!

podajalnik LUNA sanoSEAT

V x Š x G     196 x 122 x 87 mm št. art. 4110100150

   za dezinfekcijo in čiščenje WC-deske v enem delovnem 
postopku

 zračnotesna enota tanka in polnila
 kukalo za prikaz stanja polnila
 rezervni tank
 možnost zapiranja, 10-letna garancija delovanja

wcDISINFECT

6 x 0,45 kg št. art. 4110702801

Alkoholna dezinfekcija WC deske. Skrbi za higi-
ensko čisto in razkuženo WC desko. Učinkuje hitro 
in zanesljivo. Suši se hitro in učinkovito. Varuje 
material in ne pušča ostankov, ki bi dražili kožo. 
Certificirano po ÖGHMP in DGHM/VAH. (* in **)

*  Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo upoštevamo 
varnostnostni znak in navodila o uporabi.

**  Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81. 

podajalnik LUNA hygieneAUFLAGEN 

V x Š x G     296 x 430 x 69 mm št. art. 4110100250

  podajalnik sloja higienskega papirja za preprečitev  
kontaktnih infekcij preko WC deske

 plosko, neopazno ohišje podajalnika
 brez vzdrževanja
  prostor za 2 x po 100 higienskih slojev, z odjemom posa-

meznega sloja
 okence za prikaz stanja polnila 
 možnost zapiranja
 10-letna garancija delovanja

Higienski sloji

10 x 100 kosov št. art. 4110800100

Mehka reciklirana kvaliteta papirja za popolno 
zaščito in higieno. Higienski sloj pri postopku 
splakovanja avtomatsko odteče v toaleto.
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podajalnik LUNA abrasivSEIFEN 

V x Š x G     270 x 120 x 140 mm št. art. 4110300150

  posebej primerno za območja delavnic in industrije
  zaščita pred klicami ali sušenjem zaradi zrakotesne enote 

podajalne cevi in dolitja
 ne kaplja in ni občutljiv na mraz
 3 kvalitetna abrazivna mila za vse vrste umazanije
 možnost zapiranja
  izjemno varčen pri uporabi
 10-letna garancija delovanja

abrasivCOLOR

6 x 750 ml št. art. 4110703205

Vsebuje čistilna telesa in specialna, koži prijaz-
na topila za odstranitev umazanij zaradi barve, 
disperzij, lakov, lepil in tiskarskega črnila. Po-
sebno primeren za pleskarske obrate, lakirnice, 
karoserije in tiskarne. Učinkuje prijetno vlažilno 
in na rokah pusti nežen jabolčni vonj. Dermato-
loško preizkušeno!

abrasivUNIVERSAL

6 x 750 ml št. art. 4110703305

Vsebuje čistilna telesa in posebna koži prijazna 
olja za odstranjevanje umazanij olja, mazivne 
maščobe, zavornega in grafitnega prahu ter saj. 
Prijeten vonj po marelicah. Dermatološko preiz-
kušeno!

abrasivPOWER

6 x 750 ml št. art. 4110703405

Vsebuje debelo zrnata čistilna telesa in pralno 
aktivne substance za odstranitev močnih umaza-
nij motornega olja, nafte, zavornega in grafitnega 
prahu. Osvežujoči vonj po limonah. Dermatološ-
ko preizkušeno!

podajalnik LUNA handPROTECT 

V x Š x G     270 x 120 x 140 mm št. art. 4110300250

  ne kaplja, za posluževanje s podlahtjo
  zaščita pred klicami ali sušenjem zaradi zrakotesne enote 

podajalne cevi in dolitja
 nastavljiva dozirna količina
  posebej primerno za industrijo, delavnice in  

živilskopredelovalne obrate
 izjemno varčen pri uporabi
 možnost zapiranja
 10-letna garancija delovanja

handPROTECT

6 x 0,75 kg št. art. 4110703105

Posebno hitro vpijajoči losion za zaščito rok, ki  
ne masti in ne vsebuje silikona. Z vonjem po ka-
milicah. Nevtralen do kože z izrednimi negoval-
nimi lastnostmi. Pušča zaščitno oblogo na koži. 
Primerno za zaščito rok pri čistilnem osebju, tudi 
pod rokavicami. Pred pričetkom dela, eno enoto 
zaščitnega lotiona porazdelite skrbno po rokah. 
Za zaključek popolne nege, po opravljenem delu 
oz. po umivanju rok, temeljito namažite roke z 
handCREAM. Dermatološko preizkušeno!

podajalnik LUNA handCREAM 

V x Š x G     196 x 122 x 87 mm št. art. 4110300350

 varčna izraba prostora, udobno enoročno posluževanje
 kvalitetna krema za roke v vacuumBAG sistemu polnjenja
 rezervni tank, kukalo za prikaz ostanka količine polnila
 možnost zapiranja
 10-letna garancija delovanja

handCREAM

6 x 0,45 kg št. art. 4110702901

Kvalitetna krema za negovane, žametno mehke 
roke. Hitro se vpija in ne pušča ostankov. Učin-
kuje blago, vlažilno in ščiti naravno ravnotežje 
kože. Pušča svež, cvetlični in zelo pomirjujoč 
vonj. Dermatološko preizkušeno!

sanitarnaHIGIENA – LUNA podajalniki za delavnico.
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MIDI podajalnik

Višina ca. 350 mm, ø 260 mm št. art. 4120300700

  praktičen podajalnik papirja iz odporne, umetne mase
 pokrov iz matiranega pleksistekla za kontrolo stanja polnila

rola midi W1

6 navitij/sveženj št. art. 4120200700

Visoko vpojna, 350 metrov/navitje, 1-slojno, se 
moker ne trga, uporaben samo v podajalniku 
MIDI. Primerno za področja, kjer je potreba po 
papirju za enkratno uporabo (delavnice, fitness 
studio, solariji). Širina 230 mm.

rola midi H1

6 navitij/sveženj št. art. 4120201000

Visoko vpojne čistilne brisače primerne za po-
dročja živilske industrije, kuhinje. 320 metrov/
navitek, 100 % celuloza, 1-slojno, bela, se moker 
ne trga, se ne cefra. Uporabno samo v MIDI po-
dajalniku. Širina 220 mm.

abrollVORRICHTUNG podajalnik

V x Š x G     330 x 440 x 340 mm št. art. 4120300900

  univerzalna odvijalna naprava
 papir je zaradi ohišja zaščiten pred vodo
 površino ohišja je mogoče čistiti in razkužiti
 enostavno polnjenje
 primerno za stensko montažo ali postavitev na mizo
  idealno na območju kuhinj kakor tudi v industriji in delovnih 

obratih

papir za brisanje PREMIUM VLIES

2 navitji po 3 kg št. art. 4120500100

Koprena, perforirana, cca. 400 listov/rolco, ve-
likost lističa 320 x 400 mm, sivo-bela, posebno 
mehka, močno vpojna, premium krpa. Premium 
krpa. Idealno za brisanje gladkih površin, tudi na 
avtomobilskem področju, za brisanje razredčil, 
barv, olj, maščob, itd., ISEGA izjava o primernosti 
za živila.

papir za brisanje TOP B3

2 navitji po 3,5 kg št. art. 4120500200

Reciklirana celuloza, 3-slojna, cca. 550 lističev/
rolo, perforirana, format lističa cca. 260 x 380 
mm, modra, izredno vpojna, idealno v kuhinjah in 
živilskih obratih. Za brisane umazanije, olj, maščo-
be, odstranjuje majhne delce, sušenje in čiščenje  
gladkih površin, čiščenje orodja in strojev, itd., 
ISEGA izjava o primernosti za živila.

papir za brisanje STANDARD W2

2 navitji po 4 kg št. art. 4120500300

Reciklirana vlakna, 2-slojno, cca. 1.000 lističev/
rolo, perforirana, format lističa cca. 260 x 380 
mm, bela, okolju prijazen papir, enostavno 
trganje lističev zaradi perforacije, primerno za 
industrijo in obrtne delavnice, za odstranjevanje 
umazanije, olj, maščobe, za sušenje gladkih po-
vršin, za pakiranje občutljivih delov.

papir za brisanje KREPP R1

1 navitje po 35 kg št. art. 4120500400

Papir na navitku odporne reciklirane kakovosti. Za čiščenje 
rok, pri močnih oljnih ali maščobnih umazanijah in za brisanje 
površin. Idealno v industrijskem in obrtnem območju.

sanitarnaHIGIENA – Posebni sanitarni izdelki.
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koš za papir L

V x Š x G     610 x 365 x 260 mm št. art. 4120301100

   bel koš iz žične mreže iz plastično obloženega pletiva 
jeklene žice

 zelo odporen in enostaven za praznjenje

vreče za smeti L 90 l

4 x 15 kos po 90 l št. art. 4120301900

700 x 950 mm, bele, se mokre ne trgajo

koš za papir M

V x Š x G     330 x 320 x 225 mm št. art. 4120301300

   bel koš iz žične mreže za stensko montažo ali za postavitev 
iz plastično obloženega pletiva jeklene žice

vreče za smeti M 25 l

10 x 50 kos po 25 l št. art. 4120301800

540 x 600 mm, bele, odporne na trganje

MINI podajalnik

Višina ca. 275 mm, ø 160 mm št. art. 4120300800

  praktičen podajalnik papirja iz odporne, umetne mase
 pokrov iz matiranega plexistekla za kontrolo stanja polnila

rola mini W1

12 navitij/sveženj št. art. 4120201100

Visoko vpojna, 120 metrov/navitje, 1-slojno,  se 
mokro ne trga, uporabna samo v MINI podajal-
niku. Prirejeno posebno za področja enkratne 
uporabe (delavnice, zdravstveni domovi, trgovi-
ne z živili). Širina 210 mm.

rola mini H1

12 navitij/sveženj št. art. 4120200900

Visoko vpojne čistilne brisače za področje živils-
ke industrije in kuhinje. 120 metrov/navitje, 100 
% celuloza, 1-slojno, bela, se moker ne trga, se 
ne cefra. Uporabno samo v MINI podajalniku. 
Širina 200 mm.

JUMBO podajalnik

Globina 113 mm, ø 370 mm št. art. 4120301000

   podajalnik toaletnega papirja za umivalnice z veliko 
uporabniki

   iz jeklene pločevine, odporen na umazanijo
   lakiran, z varnostnim zapiralom in kukalom za kontrolo 

stanja polnila

jumboTISSUE W2

6 navitij/sveženj št. art. 4120200800

Tissue, čisto bel, 400 metrov/navitje, 2-slojno, 
se moker ne trga.

brez 
slike

brez 
slike
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pisoarni vložki zelena št. art. 4120302200

Vložek za pisoarje. Preprečuje zamašitev odtokov od cigaret ipd. Več tednov pušča 
prijeten vonj po zelenem jabolku in nevtralizira neprijetne vonjave.

WC-obešanke št. art. 4120302100

Samodejno skrbi za dalj časa trajajočo, prijetno svežino in preprečuje nadležno 
nalaganje apnenca v WC-školjki.

WC-garnitura bela standard št. art. 4120301700

WC-garnitura v praktični, moderni izvedbi. Primerno za zidno montažo ali kot
stoječa garnitura. Posoda za čiščenje enostavno odstranljiva.

WC-krtače okrogla št. art. 4120300200

Klasična, bela WC-krtača.

sanitarnaHIGIENA
 Mila & sanitarni izdelki.

sanitarnaHIGIENA
 Posebni sanitarni izdelki.

cremeSEIFE ROSA

Vsebina 10 kg št. art. 4120100111

Vsebina 20 x 0,5 kg št. art. 4120100124

Vsebina 12 x 1 kg št. art. 4120100126

Gosto, tekoče milo za roke. Daje mehko peno in skrbi za čiste, negovane roke. Pre-
prečuje izsušitev kože. Zapušča cvetlični vonj pomladanskega cvetja.

flüssigSEIFE  

Vsebina 10 kg št. art. 4120100211

Tekoče milo za roke. Daje mehko peno in skrbi za čiste, negovane roke. Preprečuje 
izsušitev kože. Pušča prijeten vonj po eksotičnih mareličnih cvetovih.

gästeSEIFE  

Vsebina 500 kos št. art. 4120100600

Kvalitetno milo v kosih. Pakirano posamezno in higiensko, s tem gostom nudi oseb-
no udobnost. Idealno za sobe za goste. Pušča nežen cvetlični vonj. Mere: 52 x 33 
mm.

sanitarnaHIGIENA
 Brisače za roke & WC papir.

toaletni papir STANDARD R2  

250 listov/navitek 64 navitij/sveženj št. art. 4120200300

Recikliran, fin, mehak, 2-slojni, točkasto oblikovanje.

toaletni papir TOP W3

200 listov/navitek 60 navitij/sveženj št. art. 4120200400

Recikliran, mehak, 3-slojni, strukturno oblikovanje v obliki satovja.
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blueWAVE FLUID 6 x 0,5 kg št. art. 4110700202

blueWAVE tekočina odišavi in preprečuje ponovno nalaganje ostankov tudi na težko
dostopnih delih WC školjke. 

click&CLEAN BRUSH 8 x 39 kos št. art. 4110800800

click&CLEAN BRUSH iz celuloze z vgrajenim čistilom. Razpada v vodi kot običajen 
toaletni papir. Ne zamaši odtokov.

multiROLL brisače W2 90 m/navitek št. art. 4110901200

2-slojen, bel, lepljen, 12 navitkov/karton, mikro tiskanje papirja z žigom kvalitete.

multiROLL brisače W1 115 m/navitek št. art. 4110800700

1-slojen, bel, 12 navitkov/karton, mikro tiskanje papirja z žigom kvalitete.

hair&BODY LAGUNA 6 x 0,45 kg št. art. 4110703501

Poživljajoče wellness milo za prhanje za telo in lase. Vodni, sveži vonj.

hair&BODY PACIFIC 6 x 0,45 kg št. art. 4110703601

Kakovostni gel za prhanje za telo in lase. Morski, sadni vonj.

creamSOAP 6 x 0,9 kg št. art. 4110701305

Gosto tekoče vrhunsko milo za roke. Daje mehko peno, ki skrbi za mehke in nego-
vane roke. Preprečuje izsušitev kože. Pušča rožnato-sadni vonj po pomladnih cvet-
licah. Dermatološko preizkušeno!

sanitarnaHIGIENA
 Polnila za LUNA podajalnike.

toaletni papir COMFORT H3

250 listov/navitek 72 navitij/sveženj št. art. 4120201200

Iz kvalitetne celuloze, 3-slojni, zelo vpojen, zelo puhast, valovita struktura.

toaletni papir PREMIUM W4  

150 listov/navitek 72 navitij/sveženj št. art. 4120200500

Celuloza, visoko bela, 4-slojno, strukturno oblikovanje.

brez 
slike

PE-vrečke 6 x 20 kos po 40 l št. art. 4111100900

Primerne za: LUNA papierBOX.



LUNA dispenser system -
simply state of the art.
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Dozirni sistemi ecosolPROFESSIONAL in integral-

COMPACT povezujejo Higt-Tech dozirne naprave, 

z inovativnimi izdelki, v popolno sistemsko rešitev. 

Tehnologije prihodnosti omogočajo digitalno prepoz-

navanje izdelkov, dokumentirajo faze pranja ter stalno 

izboljševanje rezultatov. Za ročno pomivnaje posode 

je, s senseDISHES,  na razpolago inteligentna dozirna 

naprava.

integral CLEAN je prvo čistilo v trdi obliki, namenjeno 

kuhinjski higieni, ki ima avstrijsko priznanje za okolje 

in priznanje EU-Ecolabel. Poleg tega so vsi ecosol in 

integral dozirni izdelki brez škodljivih sestavin kot so 

NTA, EDTA ali fosfatov.

Strokovni servisni tehniki nameščajo in redno 

vzdržujejo Vaše naprave. Zagotavljajo gospodarno do-

ziranje, po potrebi programirajo vaš pomivalni stroj ter 

poučijo vaše osebje v ravnanju s škrobom na posodi.

Individualni načrti čiščenja in razkuževanja dajejo goto-

vost. Redna HACCP šolanja zaokrožajo HAGLEITNER 

paket brezskrbnosti za profesionalno higieno v kuhinji. 

Z analizo stroškov pranja lahko vidite, kateri stroški 

pranja nastanejo v Vašem obratu. HAGLEITNER-jev 

svetovalec vam bo z veseljem izdelal primerjalno ana-

lizo.

kuhinjskaHIGIENA
Za sijoče rezultate.

www.hagleitner.com
          Forum znanja.
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Obratovalna kuhinja, ki se zaveda kvalitete, mora stalno izpolnjevati veliko 
število zakonsko določenih higienskih zahtev. Pri tem lahko kupci podjetja 
HAGLEITNER gradijo na profesionalni podpori. Naši svetovalci za higieno in 
pristojni tehniki kompetentno pomagajo na sledečih področjih:

  svetovanje in izbor pravilnih sistemov in izdelkov

  šolanje osebja na licu mesta

 individualni načrti čiščenja in razkuževanja

  opozorilni napisi 

  HACCP-mape in – šolanja

  kontrolne in check liste

  optimiranje stroškov čiščenja

 montaža, kontrola in vzdrževanje dozirnih naprav in črpalk

  takojšnji servis in dostava

  reševanje individualno potrebnih čistilnih zahtev                                          

  preverjanje koncetracije čistila

Analiza stroškov in primerjava doziranja.

Analiza stroškov pokaže, kateri stroški pranja nastanejo. Transparentni preg-
led stroškov pranja pomaga ohraniti pregled nad stroški, in pokaže, kateri iz-
delki  pridejo v poštev. S pravimi izdelki in natančno dozacijo lahko jamčimo 
gospodarne, okolju prijazne kakor tudi sijajne rezultate. (Slika služi kot pri-
mer). S tem povezana primerjava doziranja prikazuje, na prvi pogled, koliko 
čistila prihranite v kolikor se odločite za HAGLEITNER.

kuhinjskaHIGIENA
 Odličen servis.

kuhinjskaHIGIENA
 green efficiency.

Z izdelkom integral CLEAN je prvič na razpolago učinkovito čistilo v trdi 
obliki, ki ima hkrati tudi priznanje EU-Ecolabel in je s tem okolju prijazno. 
Opustitev surovin, ki so zdravju in okolju škodljive, je jedro green efficiency. 
Zaradi tega so vsa tukaj našteta dozirna čistila zavestno brez NTA, EDTA in 
brez fosfatov.

Z novimi recepturami HAGLEITNER narekuje smer v profesionalni kuhinjski 
higieni. Združiti učinkovito pomivanje posode in ekološko odgovornost – v 
tem je inovativnost green efficiency – za čisto posodo in čisto okolje.

 Analiza stroškov pomivanja            Sistem integral COMPACT

 Sistem  Stroj/Lokacija Čistilo           Izpiralo/sušilo Dezinfekcija

Compact Transportni stroj Hobart FUX/kuhinja integral CLEAN integral BRITE N

Trdota vode posode  Vsebnost  Zmogljivost naknadnega pomivanja Vsebnost Ure/dan  Posode/dan     EUR/Koš  EUR/h

 10°dH 135 250 2 6 xxxxxx

                                                                                                                                                                                                                                                                            01.03.2014
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Sistem integral COMPACT je popolna kombinacija kompaktnega čistila, 

dozirne tehnike in inovativne elektronike za profesionalne pomivalne stroje. 

Nova generacija dozirnih naprav je zgrajena modularno in jo je mogoče 

prosto razširiti z komponentami za tekoči sistem.

Rezultat: sijoče čisto oprane dobrine po znatno nižjih stroških pranja in 
čiščenja.

Prednosti sistema:

  gospodarno in varčno

  izredni učinek pranja

  podpora procesu samočiščenja stroja

  ni ostankov polnila v embalaži

  natančno doziranje

  priročne velikosti posod

  enostavno skladiščenje 

  uporaba trajnostnih surovin po green efficiency konceptu

  brez nepotrebnega transporta vode – zaradi tega aktivno varstvo okolja

Inteligentni, varni sistemi

RFID-chip poskrbi zato, da priročna multiFILL kartuša deluje inteligentno. Eti-
keta z oddajnikom zagotavlja v kombinaciji z dozirno napravo, pravilno upo-
rabo izdelka in natančno doziranje, ki je odvisno od uporabljenega izdelka.

Sistem, ki je v najvišji možni meri usmerjen v gospodarnost in enostavno upo-
rabo, vam prihrani čas in denar.

Z za uporabo enostavnim sistemom za konfiguracijo in analizo, HAGLEITNER 
communicaton light, nastane celotna kompozicija nove dozirne tehnike, ki vas 
bo prepričala in vam omogočila popolni nadzor vseh HACCP zahtev.

Zagotavljanje kakovosti v kuhinji.

Inteligentni integral COMPACT podajalniki omogočajo podrobno sprem-

ljanje podatkov delovanja. Parametri kot so pralna in temperatura dodat-

nega polnjenja ali vodilna vrednost, se stalno spremjajo. Pri odstopanju od 

nastavitev se sproži akustični ali optični opozorilni signal.  HAGLEITNER 

communication light Software nudi tudi branje podatkov o delovanju in 

stalni Online-nadzor. 

kuhinjskaHIGIENA
 Sistem integral COMPACT.

kuhinjskaHIGIENA
 Ročno pomivanje posode.

www.hagleitner.com
          Forum znanja.

Revolucija na področju ročnega pomivanja posode: brezdotični podajalnik 

z individualno nastavljivo količino podajanja za varno & higienično doziranje 

sredstva za ročno pomivanje posode DISHES direktno v umivalna korita. S 

XIBU senseDISHES je ročno pomivanje posode prvič postalo gospodarno, 

hkrati pa lahko preračunamo stroške pomivanja. Tako lahko preprečite pre-

komerno doziranje in izgube. Velik delež negovalnih sestavin v sredstvu 

za pomivanje posode DISHES tudi ob pogostem pomivanju poskrbi za 

negovane roke, hkrati pa nudi izjemno moč čiščenja in raztapljanja maščobe.
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kuhinjskaHIGIENA
 integral COMPACT čistilo.

integral CLEAN
Vsebina 4 x 4 kg št. art. 4220100119

Visoko koncentrirano pomivalno sredstvo v trdnem stanju. Zelo ekonomično. Za 
trdoto vode do 15°dH primerno. Pri višji trdoti vode priporočamo dodatno uporabo 
integral LC.

kuhinjskaHIGIENA
 integral COMPACT izpiralno sredstvo.

integral BRITE N
Vsebina 2,6 kg št. art. 4220200119

Nevtralno izpiralno sredstvo za posodo in kozarce. Primerno pri trdoti vode do 
15°dH.

* Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81.

integral CLEAN ALU
Vsebina 4 x 3,8 kg št. art. 4220100619

Visoko koncentrirano čistilo, v trdnem stanju, za strojno čiščenje posode. Posebej 
primerno za odstranjevanje trdovratno umazanih loncev, ponev, pekačev, itd., po-
sebej iz aluminija. Vsebuje posebno zaščito za aluminij in žlahtno kovino. Primerno 
tudi za zelo trdo vodo.

integral CLEAN CL
Vsebina 4 x 4 kg št. art. 4220100419

Visoko koncentrirano čistilo, v trdnem stanju, za strojno čiščenje posode. Izvrsten za
uporabo pri trdoti vode do 10°dH. Vsebuje posebna belila, ki so posebej primerna za
težavne umazanije, kot so zasušeni ostanki kave in čaja. Dezinfekcijski učinek. Pred 
uporabo vedno prebrati označbe in navodila.*

integral CLEAN WS
Vsebina 4 x 4 kg št. art. 4220100519

Visoko koncentrirano čistilo v trdni obliki. Izvrstno za uporabo pri trdoti vode do 
5°dH. Deluje močno in intenzivno. Zadržuje dolgotrajno nalaganje škroba in zmanjša 
osnovno čiščenje posode na minimum.

integral BRITE S
Vsebina 2,6 kg št. art. 4220200219

Kislo izpiralno sredstvo za posodo in kozarce. Primerno pri trdoti vode od 15°dH.
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kuhinjskaHIGIENA
 integral COMPACT dodatni izdelki.

integral LC
Vsebina 3,1 kg št. art. 4220300219

Tekoči koncentrat za mehčanje vode. Kompleksira ione, ki povzročajo trdoto vode in 
s tem preprečuje nastajanje apnenca. Deli stroja so zaščiteni in podaljša se življenj-
ska doba stroja. Uporablja se izključno v kombinaciji z integral CLEAN čistili.

integral FC
Vsebina 2,5 kg št. art. 4220300119

Tekoče sredstvo, ki preprečuje penjenje za uporabo v pomivalnih strojih. Preprečuje 
prekomerno nastajanje pene in s tem izboljša mehaniko stroja in preprečuje nastajanje 
marog zaradi ostankov pene. Uporablja se izključno v kombinaciji z integral CLEAN 
čistili.
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kuhinjskaHIGIENA
 Ročno pomivanje posode.

XIBU senseDISHES
V x Š x G                                 277 x 135 x 108 mm št. art. 4210800250

   brezdotični podajalnik za varno in natančno ročno doziranje sredstav za pomivanje 
posode "DISHES" v industrijska pomivalna korita

   individualno nastavljiva količina polnila
  elektronsko voden prikaz stanja polnila in baterij
  ne kaplja
   dodatni rezervorar 
  možnost zaklepanja
    oskrba z električno energijo preko baterij (sistemske baterije C-tip, stran 16) ali 

omrežnega vtikača (XIBU powerPACK foam/disinf, stran 16) 
   10 let garancije na delovanje

DISHES
Vsebina 6 x 700 ml št. art. 4210800103

Koncentrirano sredstvo za ročno pomivanje posode. Idealno za odstranjevanje 
mastnih in beljakovinskih madežev. Vsebuje negovalne izvlečke, ki so koži prijazni. 
Dermatološko preizkušeno!



42

 

kuhinjskaHIGIENA
 ecosol PROFESSIONAL 
 strojno pranje posode.

ecosol PLUS
Vsebina 13 kg št. art. 4210300111

Vsebina 33 kg št. art. 4210300813

Vsebina 80 kg št. art. 4210300115

Tekoče čistilo za obrtne pomivalne stroje za posodo. Posebno primerno za odstran-
jevanje problematičnih umazanij (kofein, škrob itd.). Uporabno do trdote vode 25°dH.
Pri uporabi ecosol PLUS se vodna kopel redko menja. Za posode iz aluminija in 
barvne kovine priporočamo ecosol ALU.

kuhinjskaHIGIENA
 ecosol PROFESSIONAL
 strojno pranje kozarcev.

ecosol GLASS 
Vsebina 1 kg št. art. 4210500508

Vsebina 12 kg št. art. 4210500611

Tekoče čistilno sredstvo za obrtne pomivalne stroje za kozarce. Brez težav odstrani 
trdovratno umazanijo kot so rdečilo in tein. Ustvari žareč lesk na vseh kozarcih, ki 
so primerni za pomivalni stroj. Varuje dekor in material. Primerno za trdoto vode do 
15°dH.

ecosol ALU
Vsebina 30 kg št. art. 4210300313

Tekoče čistilo za obrtne pomivalne stroje za lonce. Posebej primerno za odstran-
jevanje trdovratnih umazanij na dnu posod, ponev, na pločevinastih pekačih, 
mešalnih strojih itd. S specialnim varovalom aluminija in barvne kovine, je optimalno 
za čiščenje posode za peko v pekarnah, slaščičarnah, domovih za upokojence in ne-
govalnih domovih. Lahko se uporablja tudi pri visokih trdotah vode do 25°dH, ne da
bi prišlo do poapnitve strojev.

ecosol R
Vsebina 30 kg št. art. 4210300213

Tekoče čistilo za obrtne pomivalne stroje posode. Zelo učinkovito zoper obloge škroba
in stare umazanije. Uporabno do trdote vode 10°dH. Za posode iz aluminija in barvne
kovine priporočamo ecosol ALU.

 

Skrivnost skrbno pomite posode je v popolnem soglasju med mehaniko, menjavo vode, 
časom pranja in optimalno dozirani kemiji. Sistem ecosol PROFESSIONAL je prvi izbor 
na področju tekočega doziranja.

kuhinjskaHIGIENA
 ecosol PROFESSIONAL sistem.
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ecosol NEUTRAL
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4210600108

Vsebina 10 kg št. art. 4210600111

Vsebina 25 kg št. art. 4210600113

Vsebina 60 kg št. art. 4210600115

Sijajno sušilno sredstvo za vse vrste pomivalnih strojev. Preprečuje vodne madeže 
in jamči za izreden učinek globinskega sijaja. Se ne peni. Uporabno do trdote vode
15°dH. Pri višjih trdotah vode priporočamo ecosol CIT.

kuhinjskaHIGIENA
ecosol PROFESSIONAL izpiralno sredstvo.

kuhinjskaHIGIENA
 ecosol PROFESSIONAL dezinfekcija.

ecosol BIO DES
Vsebina 30 kg št. art. 4210700513

Tekoče, visoko koncentrirano razkuževalno sredstvo na bazi kisika za obrtne po-
mivalne stroje za posodo. Odstrani predvsem trdovratno umazanijo (npr. robove 
kave, tein), preprečuje prenos klic v kopel. Razkuževalni učinek se potrjuje z atestom 
za stroje z enim ali več rezervoarji, predvsem za stroje ki ne dosegajo termičnega 
razkuževanja. Razkuževalno sredstvo hranite varno. Pred uporabo vedno preberite 
označbe in informacije o izdelku.*

* Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81.

ecosol SPECIAL
Vsebina 10 kg št. art. 4210600311

Izpiralno sredstvo za pomivalne stroje za posodo in kozarce. Uporaba primerna
pri visoki trdoti vode, posebej pri visoki vsebini karbonatov. Preprečuje nastanek 
vodnih madežev in solne robove na posodi. ecosol SPECIAL je varčen pri uporabi in
zagotavlja učinek globokega sijaja.

ecosol CIT
Vsebina 10 kg št. art. 4210600211

Vsebina 25 kg št. art. 4210600213

Vsebina 60 kg št. art. 4210600215

Sijajno sušilno sredstvo za vse vrste pomivalnih strojev. Preprečuje vodne madeže in
jamči za izreden učinek globinskega sijaja. Se ne peni. Posebno primerno pri visokih
trdotah vode od 15°dH. Pri nižjih trdotah vode priporočamo ecosol NEUTRAL.
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kuhinjskaHIGIENA
 ecosol prašek za strojno pomivanje.

ecosol PULVER
Vsebina 10 kg št. art. 4210400230

Vsebina 25 kg št. art. 4210400231

Visoko koncentrirano čistilo v obliki praška za vse vrste pomivalnih strojev za posodo 
in kozarcev za ročno doziranje. Posebej primerno za odstranjevanje trdovratnih uma-
zanij. Uporabno tudi kot čistilo za namakanje za osnovno čiščenje posode pri že 
nastalih oblogah (umazanije kave in čaja). Uporabno do trdote vode 25°dH.
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kuhinjskaHIGIENA
 ecosol izdelki za vzdrževanje.

ecosol ENTKALKER
Vsebina 6 x 1,3 kg št. art. 4210200608

Vsebina 13 kg št. art. 4210200611

Hitro delujoč, tekoč odstranjevalec apnenca. Brez težav odstrani tudi trde, debele 
plasti apnenca iz pomivalnih strojev in kavnih avtomatov. Odstranjevanje apnenca s 
pomočjo izdelka ecosolENTKALKER, znatno podaljša življenjsko dobo strojev.

ecosol TAUCHREINIGER
Vsebina 10 kg št. art. 4210200211

Tekoče, hitro delujoče čistilo za namakanje. Primerno za osnovno čiščenje posode,
pribora, za odstranitev obloge škroba in beljakovin. Posoda dobi zopet nov, sijoč 
izgled. Ne razjeda in v nasprotju z izdelki v prahu, ne predstavlja nevarnosti vdihavanja 
delcev prahu.

ecosol STÄRKE EX
Vsebina 15 kg št. art. 4210200311

Tekoči, strojni odstranjevalec škroba. Zažgane, stare škrobne obloge se odstranijo z 
enkratnim izpiranjem v stroju za izpiranje z ecosol STÄRKE EX. Ker je ecosol STÄRKE 
EX tekoč, učinkuje takoj po polnitvi v umivalno kopel, ne da bi razjedal stroj. Uma-
zana posoda z motnimi oblogami škroba se prenovi in dobi svetleči izgled. Uporabo 
in doziranje določi šolani serviser glede na posamezen stroj. Da bi odstranili obloge 
škroba s pribora, aluminija ali materialov, ki so alkalno občutljivi, priporočamo čistilo za
namakanje ecosol TAUCHREINIGER. Primerno le za alkalno odporne predmete. Ni 
primerno za aluminij, steklo in jedilni pribor.

ecosol REGENERIERSALZ TABS
Vsebina 25 kg št. art. 4210200431

Kvalitetna specialna sol v obliki tablet za obnovitev mehčalnih naprav. Zagotavlja 
dolgoročno sposobnost delovanja pomivalnih strojev za posodo, kozarcev in kavnih
avtomatov. Se popolnoma razpusti.

ecosol REGENERIERSALZ
Vsebina 7,5 kg št. art. 4210200532

Kvalitetna specialna sol za obnovitev mehčalnih naprav. Zagotavlja dolgoročno spo-
sobnost delovanja pomivalnih strojev za posodo, kozarcev in kavnih avtomatov. Se
popolnoma razpusti.
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ecosol TABS
Vsebina 140 kos št. art. 4210400332

Zelo učinkovite, večfazne tablete v vodotopni foliji, primerne za pomivanje kozarcev 
in posode v pomivalnih strojih za gospodinjstvo. Receptura vse v enem, „all-in-one“, 
ponuja poleg osnovnih funkcij „ čiščenje, izpiranje in razsoljevanje“, še dodatne pred-
nosti: vsebuje aktivno zaščito za steklo, kovino in dekorje, poskrbi za sijaj na legir-
nem jeklu, topi tudi trdovratno, zasušeno umazanijo s pomočjo posebne učinkovine, 
hitro suši tudi umetno maso brez ostanka kapljic, skrbi za odlično higieno v stroju in 
s pomočjo aktivatorja za nizko temperaturo učinkuje tudi pri temperaturah pod 60°C.
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kuhinjskaHIGIENA
 Čistilna & negovalna sredstva.

fox ANTIBAC
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4210100108

Vsebina 10 kg št. art. 4210100111

Tekoče, antibakterijsko delujoče sredstvo za ročno pomivanje posode. Za ročno či-
ščenje posode in kozarcev kakor tudi za čiščenje kuhinjskih površin pred razkuževa-
njem. Preprečuje razmnožitev klic v celotnem območju izpiranja, zato tudi ne nasta-
jajo neprijetne vonjave. Vsebuje negovalne izvlečke in učinkuje koži prijazno. Ročno 
pomivalno sredstvo uporabljamo varno. Pred uporabo vedno preberemo oznake in 
informacije o izdelku.

RADIKALIN
Vsebina 6 x 1 kg* št. art. 4210100208

Vsebina 10 kg št. art. 4210100211

Močno koncentrirano tekoče čistilo. Brez težav odstranjuje mastne madeže z vseh 
pralnih površin in predmetov, kot so tla, kuhinjske nape itd. Se ne peni, zato je pri-
merna uporaba tudi pri čiščenju z visokotlačnimi napravami. Ni primerno za aluminij!

bellaVIT
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4210100308

Vsebina 10 kg št. art. 4210100311

Gosto tekoče čistilo z visoko polirno močjo. Posebno primerno za odstranitev 
vžganih, trdovratnih umazanij s trdih površin. Po uporabi ostane nevsiljiv vonj po 
pomaranči. Priporočljiva uporaba zelene pomivalne gobe.

STEAMER
Vsebina 10 kg št. art. 4210100411

Tekoče čistilo za dimnice, sušilne naprave in konvektomate za ročno uporabo. Sa-
mostojno odstrani umazanije in ostanke jedi. Brez vonja, varuje materiale, prijetna 
uporaba, ker ne nastaja jedka sopara. Priporoča se uporaba tlačnočrpalne plastenke.

combiCLEAN
Vsebina 10 kg št. art. 4210100511

Tekoče čistilo za termične naprave za peko z avtomatskim čistilnim programom. 
Brez težav odstrani ostanke jedi in ne razjeda površine. Prepreči nalaganje apnenca 
v prostoru za kuhanje, s tem pa čiščenje v skladu s HACCP skrbi za vrhunsko ka-
kovost jedi in ohrani vrednost naprave za kuhanje. Za izpiranje naprave za dušenje 
(kuhanje) priporočamo čistilo ecosol NEUTRAL. Ni primerno za aluminij!

grillBLITZ
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4210100608

Kvalitetno čistilo za žar. Samostojno, brez močnega drgnjenja, topi otrdele, zapečene
ostanke pečenja na žaru, pri peki na ploščah za žar, pečicah in ploščah štedilnika. 
Prijeten pri uporabi, ker ne povzroča draženja dihalnih organov. Ni primerno za alu-
minij!

niroGLANZ
Vsebina 6 x 0,8 kg št. art. 4210100708

Vrhunsko negovalno sredstvo za površine iz plemenite kovine. Pusti enakomerni 
zaščitni film proti vnovičnemu onesnaženju. Površine pridobijo svetleč, negovan vi-
dez.

* Pri nakupu 6 x 1 kg brezplačno razpršilka za peno in brizganje.
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S green efficiency in učinkovito dozacijo k čistim, 

ekonomičnim in okolju prijaznim rezultatom pri pranju 

perila.

Z havon SISTEMom – kompetentnim HAGLEITNERjevim

konceptom pranja – obvladujemo vsak izziv. Ročno ali 

samodejno doziranje – nega in čistoča pri optimalni 

ceni – dosežki so pri HAGLEITNERju v središču pozor-

nosti. 

havon SISTEM razdelimo na dve področji uporabe:

havon PROFESSIONAL – tekoča pralna sredstva za

   avtomatično doziranje

havon MANUAL – ročna pralna moč – tekoča ali v

   prahu

Brezplačna analiza pranja kot sestavni del havon SIS-

TEMA vam na prvi pogled pokaže katera vrsta uporabe 

je za vas primerna. Nastali načrt vedno omogoča upo-

rabo pravega programa ali odmerka.

pralnaHIGIENA
Za sijoče barve.

www.hagleitner.com
           Forum znanja.
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Innovative Hygiene.Innovative Hygiene.

Wäschetipps

Richtiges Vorbehandeln

Reißverschluss 

verschließen

Von links waschen Flecken rasch

behandeln

Richtiges Vorbehandelnorbehandeln

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

rt
.-

 N
r.

 4
9

0
0

3
0

1
1

0
0

0
0
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Richtiges Sortier

Wäschetipps
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Türe/Bullauge offen Maschine Trommelinnenseite 

pralnaHIGIENA
 green efficiency.

pralnaHIGIENA
 Odličen servis.
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Sijoče barve in čudoviti vonj – za tem stojijo sistemi pranja perila podjetja HAGLEIT-

NER. Z uporabo green efficiency koncepta, je zagotovljena tudi uporaba trajnostnih 

sestavin. Vsi izdelki, ki se uporabljajo v havon PROFESSIONAL sistemu, so prosti NTA, 

EDTA in fosfatov.

havon PROFESSIONAL nudi tudi druge prednosti: 

Najmodernejše, inteligenten črpalne naprave omogočajo natančno doziranje okolju 

prijaznih gradnikov pralnega sredstva.

State-of-the-art tehnologija zagotavlja udobno, upravljanje brez napak, brez da bi 

posegali v krmiljenje pralnega stroja.

Visokokvalitetne sestavine ščitijo pralni stroj in omogočajo dolgo življenjsko dobo 

perila.

Za ročno doziranje ponuja podjetje HAGLEITNER z havon MANUAL pralnimi sredstvi 

v trdnem in tekočem stanju, zelo kakovostne, učinkovite in istočasno okolju prijazne 

surovine.

Posebej pralnice so  zelo občutljivo področje pri profesionalni higieni. Tukaj je potre-

ben partner, ki s strokovnostjo stoji ob strani. Lastni, izšolani strokovnjaki za perilo 

vsakodnevno uporabljajo svoj Know-how pri strankah. Brezplačna analiza stroškov 

razjasni vse stroške, ter nudi priporočila za najboljšo izbiro izdelkov in sistemov. Indi-

vidualni načrt pranja poenostavi delovni proces v vaši pralnici.

Z HAGLEITNER kompletom za odstranjevanje madežev, pazljivo odstranite tudi 

najtrdovratnejše madeže. Lastni abecednik za pranje perila ponuja  dragocene namige 

za pravilno pranje perila. Svetovanja in šolanja dajejo osebju gotovost pri delu.

Pralni načrt za Miele 10 kg havon MANUAL trdota vode: <10° dH

Vrsta perila, onesnaženost, pralni postopek, temperatura
predpranje

proizvod doziranje/ml

glavno pranje

proizvod doziranje/ml

zadnje izpiranje

proizvod doziranje/ml

program pr.

stroja

Frote belo, normalno, brez predpranja, 60-90°C havon PERFECT       xxx havon SOFT4             xxx 2

Perilo za področje wellness, normalno, s predpranjem, 60-90°C havon PERFECT      xxx havon PERFECT       xxx havon SOFT4             xxx 1

Fino perilo, lahko, brez predpranja, 30-60°C havon FEIN               xxx 5

Pisani prti, močno, s predpranjem, 60-90°C havon COLOR         xxx havon COLOR          xxx havon P6 PLUS         xxx 1

havon ACTIVE          xxx

Belo perilo, navadno, brez predpranja, 60-90°C havon PERFECT      xxx 2

 01.03.2014
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Innovative Hygiene.Innovative Hygiene.

pralnaHIGIENA
 havon PROFESSIONAL.

8 gradnikov pralnega sredstva.

havon PROFESSIONAL vsebuje 8 gradnikov pralnega sredstva, ki se glede na zahtevo 
kombinirajo med seboj. Enega izmed gradnikov lahko uporabite tudi izven sistema 
havon PROFESSIONAL: ojačevalec pralne moči havon V8. Vsa ostala specialna pralna 
sredstva je mogoče uporabiti le znotraj havon PROFESSIONAL sistema.

havon V8

Vsebina 1 kg št. art. 4310100108

Vsebina 25 kg št. art. 4310100113

Tekoč, visoko koncentriran ojačevalnik pralne moči. Primeren tudi kot sredstvo za 
predpranje v kombinaciji z drugimi sredstvi. Izvrsten za čiščenje močno umazanih 
kuhinjskih oblačil in delovnih oblek, umazanih zaradi mineralnega olja. Za tempera-
ture pranja od 30°C do 70°C.

havon B1

Vsebina 25 kg št. art. 4310100813

Vsebina 60 kg št. art. 4310100815

Tekoče pralno sredstvo za barvno perilo, prijetno odišavljeno, eden od elementov v 
havon SYSTEMu. Primeren za pranje in nego barvnega bombaža, mešanih tkanin, za 
občutljivo perilo (namizno perilo, posteljnina, frotir) pri 30°C do 95°C. Ni primeren za 
volno in svilo. Izredno uspešen odstranjevalec maščob in ostale umazanije. Neguje 
barve z dodanimi negovalnimi sredstvi za barve. Dodana nova, inovativna sredstva, ki 
otežujejo ponovno umazanje tkanine. Ne vsebuje belilnih sredstev niti optičnih belil.
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Analiza stroškov pranja havon PROFESSIONAL trdota vode: <10° dH

delež v % vrsta perila onesnaženost pralni postopek zadnja obdelava temperatura
centov/kg

perila

20 % bel frotir navadna brez predpranja mehčalec 60-90°C xxx

15 % wellness-perilo navadna s predpranjem mehčalec 60-90°C xxx

5 % občutljivo perilo zmerna brez predpranja nobena 30-60°C xxx

30 % pisano namizno perilo močna s predpranjem mehčalec 60-90°C xxx

30 % belo perilo navadna brez predpranja nobena 60-90°C xxx

Povprečna cena na kg perila: EUR xxx                                                                   Stroški skupaj/leto:  EUR xxx

Uporabni izdelki:

sol za madeže    univerzalno pralno sredstvo pralno sredstvo za pisano perilo mehčalec škrob pralno sredstvo za občutljivo perilo

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

  01.03.2014
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havon U9 PLUS

Vsebina 25 kg št. art. 4310100913

Vsebina 60 kg št. art. 4310100915

Tekoče, koncentrirano osnovno pralno sredstvo za predpranje in glavno pranje pri 
temperaturah od 30°C do 95°C, vsebuje optični osvetljevalec in encime. Skrbi za 
bleščečo belino in sveži vonj perila. Zelo močan odstranjevalec maščob in ostalih 
umazanj na bombažnih, mešanih in poliestrskih tkaninah. Dodana nova, inovativna 
sredstva, ki otežujejo ponovno umazanje tkanine. Posebej primerno za pranje in 
nego kuhinjskega in welness perila.

havon D10

Vsebina 30 kg št. art. 4310101313

Tekoče, močno delujoče belilno in razkuževalno sredstvo. Učinkuje zanesljivo proti raz-
nim znanim bolezenskim klicam, zato je posebej primerno za negovalne domove in 
bolnišnice. Zagotavlja popolno dezinfekcijo perila in tkanine ne najeda. Priporočamo za 
pranje perila kot so prevleke za mop, krpe za brisanje in oblačila kuhinjskega osebja. 
Pralno sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite označbe in informa-
cije o izdelku. Preizkušeno pri DGHM/VAH in ÖGHMP.*

havon F12

Vsebina 25 kg št. art. 4310101213

Sredstvo za nevtraliziranje tekstila in vode za izplakovanje. Nakisovanje tekstila pri zadn-
jem izplakovanju preprečuje sivenje in porumenelost perila, pogojeno z alkalnostjo oz. 
ostanki pralnega sredstva in / ali vode, ki vsebuje karbonat. Perilo postane prijetno 
puhasto na otip, barve so znova sijoče in vonj perila se izboljša. Draženje kože zaradi 
ostankov pralnega sredstva se prepreči in s tem je perilo koži bolj prijazno.

havon K5

Vsebina 27 kg št. art. 4310101413

Vsebina 64 kg št. art. 4310101115

Tekoče sredstvo za zmanjšanje trdote vode. Preprečuje nalaganje vodnega kamna na  
perilu in stroju, ter ohranja sijočo belo barvo perila.

havon E4

Vsebina 30 kg št. art. 4310100513

Vsebina 65 kg št. art. 4310100515

Tekoče sredstvo za odstranjevanje madežev na bazi kisika. Nepogrešljiv kot osnovni 
element v sistemu havon PROFESSIONAL. Odlično učinkuje proti madežem, ki se jih 
beli (npr. rdeče vino, golaž, sadje in zelenjava) in preprečuje nastanek sivine. Pomožno 
pralno sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznake in informa-
cije o izdelku.

havon A3

Vsebina 32 kg št. art. 4310101013

Vsebina 75 kg št. art. 4310101015 

Tekoče, alkalno sredstvo za okrepitev pranja. Osnovno čistilo v havon PROFESSIONAL
systemu. Pomaga čistiti in deluje izvrstno proti beljakovinam oz. mastnim in oljnim 
madežem.
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Pralne komponente havon MANUAL sistema.

Komponentni sistem havon MANUAL predstavlja področje ročnega doziranja tekočih in pralnih sredstev v prahu, posebej za majhna in 
srednje velika podjetja. Sistem je sestavljen po izbiri iz pralnega sredstva havon INTEXO, havon PERFECT ali havon ULTRA, pralno sredstvo 
za barvno perilo havon INTEXO COLOR in havon COLOR in pralno sredstvo za fino perilo havon FEIN, kot tudi dodatnih komponent. 
HAGLEITNER uporablja izključno kakovostne in okolju prijazne surovine, ki naredijo pralno sredstvo močno in učinkovito, za dosego 
najboljših rezultatov pranja. Poleg čistoče in nege in optimalnemu razmerju cena – rezultat, posveča HAGLEITNER tudi pozornost prijetne-
mu, privlačnemu, svežemu vonju. 

Mehčalec in pralno sredsvo izpopolnjujeta HAGLEITNER koncept perila za ročno doziranje in skrbita za sijočo čistočo, sveži vonj in mehek 
otip.

pralnaHIGIENA
 havon MANUAL.

havon INTEXO

Vsebina 5 kg št. art. 4310200510

Visoko koncentrirano, tekoče pralno sredstvo za pranje in nego belega bombažnega 
perila, mešanih tkanin in tkanin iz poliestra. Skrbi za sijoče belo perilo tudi pri nizkih 
temperaturah. Zaradi posebne formule se v najkrajšem možnem času raztopi, zaradi 
inovativne intenseTEX tehnologije prodre globoko v vlakna in odstrani madeže 
učinkovito in prizanesljivo hkrati. Neprijetne vonjave in sivina izgineta.

havon INTEXO COLOR

Vsebina 5 kg št. art. 4310200610

Visoko koncentrirano, tekoče pralno sredstvo za pranje in nego barvnega perila, 
mešanih in tkanin iz poliestra. Zaradi posebne formule se v najkrajšem možnem času 
raztopi, zaradi inovativne intenseTEX tehnologije prodre globoko v vlakna in odstra-
ni madeže učinkovito in prizanesljivo hkrati. Negovalne inovativne sestavine poskr-
bijo za sijoče barve in preprečijo prenos barv na druge tkanine.
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havon FEIN

Vsebina 6 x 1 kg** št. art. 4310200408

Visoko kvalitetno, tekoče, brezencimsko pralno sredstvo za volno, svilo in občutljive 
sintetične tkanine (goretex, mikrotkanine). Skrbi za žametno mehko perilo s cvetno 
svežim vonjem. Primeren za pranje in nego pisanega perila pri temperaturah od 
30°C do 60°C. Ohranja sveže barve tekstila z dodanim sredstvom za ohranjanje 
barv. Ne vsebuje belilnih sredstev niti optičnih belil.

havon ULTRA

Vsebina 18 kg št. art. 4310200300

Pralno sredstvo v obliki prahu za belo in obstojno pisano perilo. Primerno za vse 
temperature, trdote vode in tkanine (razen volno in svilo). Zelo učinkovito beljenje že 
od 40°C. Ustvarja sijajno belo, negovano in prijetno dišeče perilo. 

havon SOFT4

Vsebina 10 kg št. art. 4310300111

Vsebina 25 kg št. art. 4310300113

4-kratni koncentrat, visoko kvalitetni mehčalec. Skrbi za prijetno in antistatično peri-
lo. Zmanjšuje čas sušenja perila do 10%. Negovalna sredstva olajšujejo likanje in 
izboljšujejo koži prijaznost perila. havon SOFT4 podaljšuje življenjsko dobo vašega 
perila in vas razvaja z enkratnim rahlo sadnim vonjem. Lahko se uporabi tako preko 
naprave za tekoče doziranje HAGLEITNER v sistemu havon PROFESSIONAL kot 
tudi za ročno doziranje. Strokovno pravilno nastavitev naprave za doziranje 
HAGLEITNER izvršijo izšolani servisni tehniki.

havon PERFECT

Vsebina 15 kg št. art. 4310200100

Univerzalno pralno sredstvo v obliki praška, ki izpolnjuje visoke higienične zahteve. 
Primerno za vse temperature, trdote vode in tkanine (razen za volno in svilo). 
Učinkovito beljenje že pri 40°C. Dezinfekcija učinkuje pri 60°C, zato priporočamo za 
pranje perila kot so prevleke za mop, krpe za brisanje in oblačila kuhinjskega oseb-
ja. Odstranjuje trdovratne madeže kot so kri in beljakovinske umazanije. Ne 
poškoduje vlakna. Skrbi za sijoče, negovano perilo, ki ima svež vonj. Sivina in nepri-
jetne vonjave izginejo. Preizkušeno pri ÖGHMP in DGHM/VAH in RKI. Prašek 
uporabljajte v skladu z varnostnimi napotki. Pred uporabo vedno preberite označbe 
in informacije o izdelku.*

havon COLOR

Vsebina 15 kg št. art. 4310200200

Kvalitetno pralno sredstvo za barvno perilo v obliki praška za barvno občutljivo peri-
lo. Ne vsebuje belilnih sredstev niti optičnih belil, varuje barvo in tkanino, odstran-
juje trdovratne beljakovinske in mastne madeže, in je zato izredno primerno za 
barvno namizno perilo. Ohranja sveže in lepe barve za vse trdote vode in tempera-
ture pranja 30°C do 95°C. 

pralnaHIGIENA
 Dodatne komponente.

* Pri nabavi 6 x 1 kg – dozirno pomagalo prezplačno!
** Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81.
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53* Pri nabavi 6 x 1 kg – šest penilk prezplačno!

havon MILD

Vsebina 10 kg št. art. 4310300211

Visoko kvalitentni mehčalec. Skrbi za prijetno in antistatično perilo. Zmanjšuje čas 
sušenja v sušilcu perila do 10 %. Negovalna sredstva olajšujejo likanje in izboljšujejo
koži prijaznost perila.havon MILD podaljšuje življenjsko dobo vašega perila in vas
razvaja z enkratnim vonjem po pomladi.

havon CALC

Vsebina 6 kg št. art. 4310300732

Sredstvo za mehčanje vode v obliki praška. Preprečuje nalaganje apnenca v pral-
nem stroju in na perilu. Življenjska doba pralnih strojev se podaljša in perilo nima 
sivega odtenka. Z uporabo havon CALC pri trdoti vode od 16 °dH se poraba pral-
nega sredstva zniža.

havon ACTIVE

Vsebina 5 kg št. art. 4310300632

Univerzalno uporabna sol v prahu za madeže. Odstranjuje že pri nizkih temperaturah
pranja 30°C madeže, npr. beljene madeže, kavo, rdeče vino, sadje, omako pečenke, 
šminko, sadni sok, itd. porumenelo perilo bo zopet bleščeče belo.

havon FS

Vsebina 6 x 1 kg* št. art. 4310300508

Za učinkovito odstranjevanje vseh mastnih in oljnih madežev, mastnih kapelj, 
omake, make-upa, strojnega olja ali robov umazanije na ovratnikih srajc. Prijetno za
porabo zaradi nežnega odišavljenja. 

havon CHLOR TABS

Vsebina 1 kg št. art. 4310300428

Visokokoncentrirano belilno sredstvo v obliki tablet, ki se samostojno mehurčkasto 
raztopi in takoj razvije svoje popolno delovanje. Uporablja se za odstranitev 
problematičnih madežev, npr. sadja, paprike, bučnega olja. Pred uporabo vedno 
preberite oznake in informacije o izdelku.

havon P6 PLUS

Vsebina 10 kg št. art. 4310300811

Tekoči škrob za vse vrste tkanin razen za svilo. Posebno priporočljiv za tkanine, ki 
se pogosto perejo, ker jim da dodatno prožnost. Lahko se uporablja tako preko 
naprave za tekoče doziranje HAGLEITNER v sistemu havon PROFESSIONAL kot 
tudi za ročno doziranje. Strokovno pravilno nastavitev naprave za doziranje 
HAGLEITNER izvršijo izšolani servisni tehniki.

havon POWER

Vsebina 1 kg št. art. 4310300908

Tekoče specialno belilo na osnovi aktivnega kisika. Že pri 30°C odstrani trdovrtane 
madeže, ki jih je mogoče beliti, kot so rdeče vino, curry, sadje ipd. Deluje antibak-
terijsko in fungicidno že pri 20°C. Primerno za tekstil, ki je nagnjen k neprijetnim 
vonjavam kot so športna oblačila, perilo pri inkontinenci itd. Ni primerno za svilo, 
poliamide oz. elastomere. 
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objektnaHIGIENA
Prednost z inovacijami.

www.hagleitner.com
          Forum znanja.
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Pri objektni higieni pride do izraza negovalno čiščenje 

in učinkovito delo pri optimalnih stroških. Za to so 

potrebni perfektno usklajeni sistemi čiščenja. 

Naše rešitve so odgovor na vsa vprašanja v moderni 

objektni higieni. Premišljeni sistemi polnjenja, upora-

bne dozirne naprave ter učinkovit servis so naša po-

nudba za vsakega uporabnika. 

Barvni vodilni sistem nudi preglednost in s tem olajša 

delo na profesionalnem področju čiščenja.

integral & una

talnaHIGIENA

sanitarnaHIGIENA

večnamenskaHIGIENA

dezinfekcija
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Trije usklajeni sistemi za pranje:

integral SISTEM
havon SISTEM

safetyMOP SISTEM

Vam nudijo v prihodnosti popolno higieno brez tveganja okužbe pri 
manjših stroških čiščenja in precejšnjem prihranku časa pri čiščenju 
tal in inventarja.

integral SISTEM zagotavlja, da se čistilno in razkuževalno sredstvo 
uporablja v pravilni dozaciji in količini.

havon SISTEM zagotavlja, da se čistilni pripomočki kot safetyWIPES in
safetyMOP razkužijo in zapustijo pralni stroj ponovno močno vpojni.

Novi safetyMOP sistem zagotavlja z zato razvitim pripomočkom 
in sredstvi za čiščenje, da ne pride do prenosa klic v enostopnem 
postopku brisanja.

www.hagleitner.com
          Forum znanja.

i.h.s. sistemski krog je zaprt –
brez napak in vse iz ene roke.

objektnaHIGIENA
 i.h.s. sistem.
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integral – koncentrirana higiena.

Patentiran integral dozirni sistem je zaradi svoje inteligentne dozirne tehnike in prijazne 
uporabe postavil nova merila v objektni higieni. Skupaj z refilnim sistemom multiFILL 
kartuš in različnimi sredstvi za čiščenje in razkuževanje predstavlja odlično kombinacijo 
kemije in dozirne tehnologije.

Optimalna količina:

 Iz ene multiFILL kartuše dobimo 500 l gotove čitilne tekočine (izjema je integral 

SANITARY – 166 l). 

Varnejše rokovanje s kemijo:

 Sistem kartuše preprečuje direkten kontakt z koncentratom in s tem varnejšo in 
enostavnejšo uporabo.

Boljša zaščita okolja:

 Sistem kartuš izboljšuje transport, shranjevanje in volumen. Ker poleg čistila ni vode, 
nam pomaga ohranjati okolje.

Gospodarnost:

 Natančno doziranje zagotavlja majhno porabo in preprečuje predoziranje.

objektnaHIGIENA
 Dozirnik integral.

integral MIX dozirnik
V x Š x G     520 x 288 x 242 mm št. art. 4410100550

integral MIX dozirnik vam omogoča, da s pomočjo vode in čistilnega koncentrata 
dobite idealno in gotovo raztopino. Vaše prednosti:

Vedno enaka mešanica 
Lažja kontrola stroškov
Ne potrebujemo dolivanja vode

Možno je točenje v sistemske plastenke ali pa direktno v vedro. Vedno se toči pravilno 
dozirana tekočina. Zamenjava kartuš je možna kadarkoli in s tem se še dodatno olajša
delo. Pretok vode je 10l/min, to pa zagotovi hitro in uporabno raztopino. V bližini 
dozirnika je potrebno imeti priklop vode.

objektnaHIGIENA
 Koncentrati integral – glavni.

integral SANITARY
Vsebina 4 x 2,5 l št. art. 4410200519

Čistilo za dnevno vzdrževalno čiščenje umazanije v kopalnici oz. toaleti. Lahko se upora-
blja na vseh vodoodpornih površinah, kot so ploščice, WC-ji, tuš kabine, kopalne kadi.
1=166 – Ena multiFILL kartuša je za 166 l gotove raztopine.

integral ACTIVE
Vsebina 4 x 2,5 l št. art. 4410200219

Topilo za maščobe za objektno in kuhinjsko higieno. Primerno za vse vodoodporne
površine razen aluminija.*

* Ena multiFILL kartuša je za 500 l gotove raztopine. 
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objektnaHIGIENA 
 Koncentrati integral – specialni.

integral DISINFECT
Vsebina 4 x 2,5 l št. art. 4410300219

Sredstvo za razkuževanje s širokim mikrobiološkim spektrom delovanja proti vsem v praksi 
delujočim klicam: bakterije, glivice, virusi. Certificirano po ÖGHMP & DGHM/VAH. (** in ***) 
Pri uporabi v integral MIX podajalniku, se avtomatično odda uporabna mešanica raztopine za 
dezinfekcijo, s čimer se prepreči nepravilno doziranje.*

integral GLASS
Vsebina 4 x 2,5 l št. art. 4410300319

Čistilo za steklo in okna odstranjuje umazanijo kot npr. maščobne plasti, prstne odti-
se, ostanke insektov. Primerno je za vse vodoodporne površine kot so steklo, ogledala, 
ploščice.*

objektnaHIGIENA
 integral začetni set.

Z praktičnim čistilnim kompletom, poskrbite za red in čistočo v vaši hiši. Steklenice so
za artikle integral posebaj označene in jih za vas izdelujemo v priročnih in uporabniku
prijaznih nosilcih.

integral SANITARY
1 penilka, držalo za sistemske plastenke 7 x 1 kg št. art. 4410400108

integral ACTIVE
3 razpršilka, držalo za sistemske plastenke 7 x 1 kg št. art. 4410400208

integral NEUTRAL
1 razpršilka, držalo za sistemske plastenke 7 x 1 kg št. art. 4410400308

integral DISINFECT
3 razpršilka, držalo za sistemske plastenke 7 x 1 kg št. art. 4410400408

integral GLASS
7 penilk, držalo za sistemske plastenke 7 x 1 kg št. art. 4410400508

integral NEUTRAL
Vsebina 4 x 2,5 l št. art. 4410200319

Univerzalno čistilo za dnevno čiščenje vseh vodoodpornih površin.*

integral POWER
Vsebina 4 x 2,5 l št. art. 4410200419

Čistilo za vzdrževanje za varnostne ploščice na področju welnessa in za področje kopalnic.
Posebne učinkovine skrbijo za sijočo čistočo. Čisti vse mikroporozne površine kot so 
kamen in naravni kamen. Primerno za vzdrževalno čiščenje in osnovno čiščenje. Idealna 
uporaba v kombinaciji z safetyMOP POWER.*

* Ena multiFILL kartuša je za 500 l gotove raztopine.
** Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81.
*** Razkužila uporabljati varno. Pred uporabo vedno prebrati označbe in navodila.
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Za uporabo enostopenjskega postopka čiščenja in razkuževanja tal in inventar-
ja pripravljene mope in safetyWIPES. Prihranek časa, ergonomsko delo, kakor tudi 
ekonomičnost odlikujejo novi safetyMOP sistem. Poleg integral in havon je safetyMOP
sistem stalen del i.h.s. sistema.

objektnaHIGIENA
 safetyMOP sistem.

safetyTROLLEY
V x Š x G     1230 x 650 x 1140 mm  št. art. 4431100500

safetyTROLLEY je optimalno opremljen čistilni voziček za safetyMOP sistem. Vse 
posode je možno zapreti in tako je omogočeno higiensko delo. Inteligentna rešitev 
za objektnoHIGIENO in tako idealno uporabno na področju zdravstva. Možno je, da
med seboj peljete pripravljene mope kakor tudi za vsako pripadajoče področje safe-
tyWIPES opojene s čistilno raztopino. Le te se pripravljajo v 4 x 4 litrskem safetyBOX 
SMALL z nihalnim pokrovom in se odvzamejo za vsak prostor posebej. 

Dodatna ergonomična prednost je transportTROLLEY za udoben transport napoln-
jenih safetyBOXov. Do 60 pripravljenih safetyMOPov ter 72 safetyWIPES mikrovlak-
natih krp so na ta način na razpolago. S pomočjo obeh safetyBOXov se safetyMOPi 
enostavno pripravljajo in odvzemajo. Dve vrečki za 90 in 30 litrov.*

* Dobavljivo kot na sliki.
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safetyBOX
V x Š x G     270 x 560 x 240 mm  št. art. 4431201300

20 litrski safetyBOX služi za varno in higinsko shranjevanje pripravljenih safetyMOP-
ov ter zagotovi njihovo enakomerno namakanje  v čistilno raztopino. Zahvaljujoč  
pokrovu, ki hermetično zapre safetyBOX, ga lahko nato poljubno obračate in s tem 
zagotovite enakomerno namakanje. V enem safetyBOX-u je prostor za 20 safety-
MOP-ov, eden na drugem. 

safetyTROLLEY ROOM
V x Š x G       1280 x 530 x 1570 mm  št. art. 4431100800

Velikopotezen safetyTROLLEY voziček namenjen za nivojsko oskrbo v nastanitve-
nih in prenočitvenih objektih. Opremljen s štirimi odlagalnimi površinami je idealno 
transportno sredstvo za perilo, napitke, papir in čistila. Voziček je opremljen z nas-
tavljivo zbirno vrečo za umazano perilo, sistemom za sortiranje odpadkov in držalom
za safetyBOX vedro, v katerem se nahajajo namočene mop krpe po i.h.s. sistemu.*

safetyTROLLEY TRANSPORT
V x Š x G     1200 x 650 x 350 mm  št. art. 4431100700

safetyTROLLEY TRANSPORT voziček služi za prevoz safetyBOX vedra, ki je lah-
ko pritrjeno na safetyTROLLEY voziček, ali pa se uporablja samostojno. V vsakem  
safetyBOX vedru je prostora za 20 safetyMOP-ov. Idealno je, da eno vedro ostane 
prazno za umazane (uporabljene) safetyMOP krpe. SafetyTROLLEY je dobavljiv sku-
paj s pritrjevalno sponko (kljukico), tako da se lahko uporabi posebej za čiščenje tal.*
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safetySPRAYER 40 cm št. art. 4431201200

safetySPRAYER je dozirni sistem za ergonomsko in ekonomično čiščenje običajnih
vrst tal. Prirejeno posebno za čiščenje predprostorov in stopnic. Uporabno s safety-
MOP. S pomočjo nastavka 650 ml se čistilno sredstvo pri pritisku na gumb dozira 
samo tam, kjer ga je potrebno razporediti. 40 cm držalo vsebuje zatič, ki omogoča
enostavno in brez naporov vstavljanje in izstavljanje moppa.  

safetyMOP držalo 40 cm št. art. 4431202000

Zložljiv plastični nosilec za modele safetyMOP, safetyMOP POWER in safety-
MOP PARKETT. Uporaba z aluminijastim držalom. 

safetyMOP 40 cm št. art. 4431201100

safetyMOP je izdelan iz 100 % vrhunskih mikrovlaken ki se odraža z visoko vpoj-
nostjo. Izdelek je popolnoma bombažen kakor tudi neviskozen in tako je narejen za 
optimalno razkuževanje in čiščenje. safetyMOP je uporaben na vseh gladkih vrstah 
tal. Na hrbtni strani je všivana barvna koda, po kateri se mopi lahko razlikujejo po 
delovnih področjih. Pranje in dezinfekcija do 60°C.

safetyMOP POWER 40 cm št. art. 4431201800

Za kamnita tla kot marmor, granit, ploščice. Odstrani tudi trdovratno umazanijo iz 
mikroporoznih kamnitih ploščic, posebno iz nedrsečih ploščic. Pri posebno trdovrat-
ni umazaniji ali grobo strukturiranih oblogah krtačna letev omogoča še večji učinek 
čiščenja kot dosedanji Textilmopp. Pranje in dezinfekcija možna v pralnem stroju 
do 60°C. Operite ločeno in brez mehčalca. Idealna uporaba v kombinaciji z integral 
POWER. 

safetyMOP PARKETT 40 cm št. art. 4431201900

Primerno za vsa lesena tla, posebej za naoljena, voskana ali neobdelana tla. Najboljši 
učinek čiščenja in drsenja na površini zaradi rjavih aktivnih vlaken. Vzdržljiva 
mešanica bombaža in poliestra, katero je mogoče prati in dezinficirati pri tempera-
turah do 60 °C. Prati posamezno in brez mehčalca. Najboljša kombinacija s čistilom 
integral NEUTRAL.
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safetyBOX SMALL blue + 1 x nihajni pokrov  št. art. 4431201400

safetyBOX SMALL red + 1 x nihajni pokrov  št. art. 4431201500

safetyBOX SMALL green + 1 x nihajni pokrov  št. art. 4431201600

safetyBOX SMALL yellow + 1 x nihajni pokrov št. art. 4431201700

V x Š x G       200 x 255 x 165 mm  

V safetyBOX SMALL s pokrovom se safetyWIPES krpe s pripravljeno čistilno razto-
pino lahko uporabljajo za različna področja čiščenja, kar je omogočeno z različnimi
barvami. Barvna razlika omogoča razdelitev posameznih področij čiščenja. V vsakem 
Boxu je prostor za 18 safetyWIPES (4 litre).

safetyBOX pokrov št. art. 4431203200

Pokrov, ki hermetično zapre in zatesni safetyBOX. S pomočjo 8 zaponk na pokrovu 
lahko tudi akustično preverite, ali je pokrov safetyBOXa pravilno zaprt. Uporaba je 
možna izključno v kombinaciji s safetyBOX-om.
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una SANITARY
Vsebina 6 x 1 kg* št. art. 4420100108

Vsebina 10 kg št. art. 4420100111

Tekoče, v sanitarnem območju univerzalno uporabno sredstvo za čiščenje WC-jev, 
pisoarjev, ploščic, armatur, prh in kadi. Odstrani apnenec, ostanke umazanij in mila
tudi na težko dostopnih mestih. Ne uporabljati na marmorju.

una ACTIVE
Vsebina 6 x 1 kg** št. art. 4420100208

Tekoče, v kuhinjskem območju univerzalno uporabno topilo maščob za delovne 
površine, tla, strope, zidove, nape, odtočne mreže, mikrovalovne pečice itd. Enostavno
odstrani ostanke maščob, beljakovin in umazanij tudi na težko dostopnih mestih. Pri-
merno za žar, kombi-dušilce in pečice, da se odstranijo zažganine. Ne uporabljajte na
aluminiju, zanj priporočamo una ALLROUND ali una NEUTRAL.

una NEUTRAL
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4420100308

Vsebina 10 kg št. art. 4420100311

Univerzalno čistilo v obliki gela za območje kuhinj. Topi maščobo in umazanijo in je
primerno za čiščenje vseh vodoodpornih površin. Se močno peni in je zato izredno
primerno za ročno spiranje posode, kozarcev, pribora itd. Kvalitetne sestavine varu-
jejo roke pred izsušitvijo. Primerno za vse vodoodporne materiale.

una FLOORSTAR
Vsebina 10 kg št. art. 4420100411

Tekoče sredstvo za čiščenje in negovanje vodoodpornih tal (linolej, PVC, kavčuk, 
Cotto itd.). Optimalno primerno za lakirana tla, ker se nanos z vsako uporabo popravi
in na ta način postane bolj vzdržljiv. Pri nelakiranih tleh gre globoko v pore, tako se 
nadaljnja umazanija tal lažje odstrani. Posledično ne nastane nalaganje plasti, ker so
vsebovane vodotopne snovi. Poseduje izredne lastnosti prekrivanja in je zato pri-
merno tudi na vodoodbojnih tleh. Pri laminatnih podih, antistatičnih talnih oblogah 
in naoljenih lesenih podih pa priporočamo una ALLROUND.

una ALLROUND
Vsebina 10 kg št. art. 4420100511

Tekoče, koncentrirano močno čistilo za čiščenje vseh vodoodpornih površin tal, 
ploščic, oken itd. Malo se peni in učinkuje močno topljivo in je zato posebno primerno
za čiščenje z visokotlačnimi napravami in talnimi stroji. Učinkuje prijazno materialu in
je zato tudi primerno za občutljive površine kot so npr. aluminijasti pokrovi v kuhinji. 
una ALLROUND učinkuje tako, da topi maščobo, zato je treba pri vlažnem čiščenju 
naoljenih lesenih podov paziti, da se opravi redno mazanje tal.

una GLASS
Vsebina 6 x 1 kg* št. art. 4420100608

Tekoče čistilo za udobno čiščenje vseh gladkih površin, kot so okna, steklo, ogledala, 
ploščice in armature. Odstranjuje prstne odtise, mastne in oljne madeže ter hkrati za-
gotavlja sijaj brez prog. Čistilo una GLASS poskrbi za sijočo čistočo na naraven način.
Varčna poraba.

Izdelki una so odlikovani z uradnim avstrijskem znakom za okolje ter Evropske Unije.
To odliko dobijo samo izdelki, ki izpolnjujejo vrsto strogih kriterijev, dokazana prijaznost 
do okolja, dobra uporabnost in kvaliteta.

objektnaHIGIENA
 una – Okolju prijazno. Naravno. Aktivno.

* Pri nakupu 6 x 1 kg – penilka brezplačno.
** Pri nakupu 6 x 1 kg – razpršilka brezplačno.
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Skrivnost negovalnih tal je v uporabi optimalno usklajenih izdelkov in pripomočkov ter 
pravilno in natančno izvedbo delovnih postopkov. HAGLEITNER nudi obširno izbiro 
izdelkov ter potrebno šolanje, da zagotovimo vse zahteve na tem področju. 

talnaHIGIENA
 Rešitev za sijajen izgled.

talnaHIGIENA
 Osnovna talna čistila.

talnaHIGIENA
 Talni premazi.

SKAT
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4430100108

Vsebina 10 kg št. art. 4430100111

Osnovno čistilo za vse vodoodporne, alkalno občutljive vrste tal. Z lahkoto odstrani 
vse sloje negovalnih sredstev. Uporabno tudi kot intenzivno čistilo za neobložene 
površine. Prijetno pri uporabi, ker ni motečih vonjav. Za osnovno čiščenje, za 
neobčutljiva vodoodporna tla (npr. PVC) priporočamo ZACK.

ZACK
Vsebina 10 kg št. art. 4430100211

Osnovno čistilo za vse vodoodporne in alkalno neobčutljive vrste tal (razen linolej, 
les). Močno čistilo, ki odstrani tudi trdovratne sloje negovalnih sredstev brez napora
in hitro. Uporabno tudi kot intenzivno čistilo za neobložene površine. Varčen pri 
uporabi.

stoneCLEAN
Vsebina 10 kg št. art. 4430100311

Osnovno čistilo posebej primerno za mikroporozne obloge kot so obloge iz finega in
naravnega kamna. Primerno kot vdrževalno čistilo za alkalno neobčutljive obloge. 
Posebni tenzidi skrbijo za sijajno čistočo.

utilitULTRA
Vsebina 10 kg št. art. 4430200111

Premaz za lakiranje vodoodpornih vrst tal. Ustvari jasno in bleščečo negovano 
oblogo. Ni občutljiv na praske, zato je idealen za izredno obremenjene površine. 
Zelo primeren tudi za svetla tla, ker namaz ne porumeni. Ne drsi. Črte zaradi pet se 
večinoma ne poznajo. Primeren z obdelavo z ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) metodo. 
Obstojni sijaj premaza zagotavlja vzdrževalno čiščenje z una FLOORSTAR.

tsWACHS
Vsebina 10 kg št. art. 4430200211

Premaz za lakiranje vodoodpornih tal, odporen proti drsenju, elastičen, ima samo 
rahlo svetleči se negovalni film. Zato je predvsem primeren za športne dvorane, telo-
vadnice, bolnišnice, domove za upokojence in negovalne domove. Da bi preprečili 
drsenje, priporočamo negovalno čiščenje z wp3.



63

ta
ln

a
H

IG
IE

N
A

talnaHIGIENA
 Vzdrževalna čistila za tla.

wp3
Vsebina 10 kg št. art. 4430300111

Nega za brisanje in čiščenje vseh vodoodpornih vrst tal. Specialno za tla, ki so bila 
namazana z tsWACHS. Učinkuje tako, da prepreči drsenje, in je zato posebno pri-
merno za tla v športnih dvoranah, telovadnicah, bolnišnicah, domovih za upokojence 
in negovalnih domovih. Po uporabi pušča nežen vonj.

schmierSEIFE
Vsebina 10 kg št. art. 4430300311

Tekoče vzdrževalno čistilo na bazi mila. Posebno prijazno okolju, ker je izdelano na
rastlinski bazi. Za ročno čiščenje vseh nelakiranih površin. Priporočljivo tudi za naol-
jena lesena tla, kamnita tla itd.

hartex2000
Vsebina 10 kg št. art. 4430200311

Premaz za zaščito vodoodpornih tal. Ustvari visoko svetleči negovalni sloj. Primeren
za obdelavo z ULTRA-HIGH-SPEED (UHS) metodo. Dolgotrajni sijaj premaza zago-
tovi vzdrževalno čiščenje z una FLOORSTAR.

BASIS
Vsebina 10 kg št. art. 4430200511

Polnilec por za talne površine, kot so linolej, kamnite in betonske površine. Ni prime-
ren za uporabo na poliranih oblogah in finem kamnu.

SIVEX
Vsebina 10 kg št. art. 4430200611

Tekoči premaz za lakiranje naravnih tal, npr. marmorja, lesa, kamna in tal Cotto. Naredi
svileno motni sijajni film, ki se ročno ali strojno z lahkoto polira. Za vzdrževalno čiščenje
priporočamo una FLOORSTAR ali wp3.

talnaHIGIENA
 Čiščenje talnih tapisonov.

carpetSPRAY
Vsebina 6 x 1 kg* št. art. 4430400208

carpetSPRAY brez tensidov. Odstranjuje vse umazanije na tapisonih in oblazinjenem
pohištvu. Po nanosu se takoj posuši. Odstranjevanje madežev: carpetSPRAY na-
nesemo z razpršilko na madež in ga pobrišemo z safetyWIPE. Uporaba na večjih 
površinah: carpetSPRAY enakomerno razpršimo in s kolutnim strojem ter carpet- 
PRO PADom čistimo.

* Pri nakupu 6 x 1 kg – šest razpršilk brezplačno.
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talnaHIGIENA
 Posebna čistila za tla.

hacoMARMOR
Vsebina 6 x 1 kg* št. art. 4430600108

Posebno sredstvo za kristalizacijo marmorja in ostalih apnenih talnih oblog. Daje 
bleščeč sijaj. Utrdi površino in ščiti tla pred praskami. Vzdrževalno čiščenje se zaradi 
loščenja površine bistveno olajša. Uporabno samo v povezavi s kolutnim strojem in 
z PAD-om iz legirnega jekla-om.

carpetPRO
Vsebina 10 kg št. art. 4430400311

Koncentrirano čistilo za tapisone brez tensidov in encimov. Uporaben na vseh barv-
nih preprogah. Koncentrat je uporaben z tlačilno plastenko ali razpršilko ter se redči 
z vodo 1:10. Enostavno se razprši po površini brez utiranja in uporabi vrtljiv stroj s 
carpetPRO PAD. Ne poškoduje zaščitne sloje tapisona. Zelo primerno za uporabo 
za ekstrahiranje.

carpetSHAMPOO
Vsebina 10 kg št. art. 4430400411

Tekoče čistilo za tapisone in oblazinjeno pohištvo. Močno peneče. Nase veže uma-
zanijo in daje materialu popoln videz ter delujejo antistatično. Ščiti pred ponovnim 
umazanjem. Po uporabi pušča negovan, čist vonj.

talnaHIGIENA
 Strojna čistila za tla.

hacoGLANZ
Vsebina 10 kg št. art. 4430500111

Tekoči sijajni čistilec za vse vodoodporne vrste tal. S posebno učinkovito močjo 
odstranjuje umazanije, idealno za zelo umazana tla (npr. industrijska območja, vele-
kuhinje). Idealno za površine z visokim sijajem in talne obloge. Ne pušča črt in daje 
globinski efekt sijaja ter zagotavlja globinsko čistočo.

hacoAUTOMAT
Vsebina 10 kg št. art. 4430500211

Tekoče močno čistilo za strojno čiščenje vseh vodoodpornih, nelakiranih vrst tal. 
Daje globinsko čistočo. Se ne peni, zato je idealno za visokotlačna čiščenja (cerade
tovornjakov, delavnice, skladišča, industrijska tla). Za ročno čiščenje priporočamo 
hacoGLANZ.

hacoALCOHOL
Vsebina 10 kg št. art. 4430500311

Tekoče čistilo za čiščenje vseh vodoodpornih, lakiranih in nelakiranih vrst tal. Z lah-
koto odstrani umazanije maščob in se hitro suši. Pušča globinski efekt sijaja brez
lis in daje globinsko čistočo.

mopSPRAY
Vsebina 6 x 0,8 kg* št. art. 4430600208

Čistilo v obliki razpršila za vse vrste tal. Veže fino umazanijo in s tem olajša suho 
brisanje z uniMop-sistemom. Varčno pri uporabi. Ne pušča prahu in daje čisto 
površino. Za enakomerno in ergonomično doziranje izdelka na krpo priporočamo 
uporabo tlačnočrpalne plastenke.
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***

***

talnaHIGIENA
 Pregled uporabe čistil za vzdrževanje.

* npr.: marmor, umetni kamen      ** npr.: granit, skrilavec, kvarcit, Terra Cotta      *** Velja samo za nepremazana tla.

talnaHIGIENA
 Pregled uporabe osnovnih čistil in premazov.

primerno
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Osnovna talna čistila Talni premazi

SKAT
(alkalna)

ZACK
(alkalna)

stone
CLEAN
(alkalna)

BASIS
(alkalna)

SIVEX
(nevtralna)

ts
WACHS
(alkalna)

utilit
ULTRA
(alkalna)

hartex
2000

(alkalna)

PVC

Linolej

Guma

Naravni in umetni kamen
(kislinsko občutljivo)*
Sanitarna in kisla čistila
niso primerna!

Naravni in umetni kamen
((kislinsko obstojna)**

Fini kamen in

keramične ploščice

Ni primerno za premaze!

Les - lakiran

Osnovno čiščenje

se ne izvaja!

Les, surov ali naoljen

Samo vlažno čiščenje!

Vzdrževalna čistila za tla

haco
AUTOMAT

(alkalna)

haco
GLANZ

(nevtralna)

haco
ALCOHOL
(nevtralna)

wp3
(alkalna)

schmier
SEIFE
(alkalna)

una
FLOORSTAR

(nevtralna)

integral
NEUTRAL
(nevtralna)

integral
POWER
(alkalna)

PVC

Linolej

Guma

Naravni in umetni kamen
(kislinsko občutljivo)*
Sanitarna in kisla čistila
niso primerna!

Naravni in umetni kamen
((kislinsko obstojna)**

Fini kamen in

keramične ploščice

Ni primerno za premaze

Les - lakiran

Osnovno čiščenje

se ne izvaja!

Les, surov ali naoljen

Samo vlažno čiščenje!
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talnaHIGIENA
 Profesionalne krtače.

higienična fina metla 40 cm  št. art. 4430700100

Metla za velike prostore z mehkimi, nerezanimi poliesterskimi ščetinami. Zelo 
učinkovito pomete fino umazanijo.

higienična univerzalna metla 33 cm                               št. art. 4430700300

Ploska, univerzalno nastavljiva metla s 33 cm delovne širine in 2 m dolgim teleskopskim 
ročajem in vijakastim navojem. Visoka, narezana obloga ščetin, optimalna za vogale in 
stopnice. Brez ročaja uporabna tudi kot kuhinjska metla.

higienična krtača 28 cm  št. art. 4430700400

Krtača in zelo trdimi krtačami za lažje delo.

higienična krtača 22 cm št. art. 4430700500

Zaobljene ščetine z 22 cm delovne širine za spiranje velikih posod in naprav. Zaradi 
štrlečih ščetin primerna za optimalno čiščenje vogalov.

higienični brisalec vode 61,5 cm št. art. 4430700600

Higienski brisalec vode z 61,5 cm delovne širine. Bela guma odstrani hitro in 
učinkovito vodo in ostanke čistila in ne pušča sledi na tleh.

držalo 51,7 cm št. art. 4430700800

Aluminijaste tirnice s 3 držali. Optimalno za metle z mehkimi ščetinami, da se te ne 
upognejo, ter za obešanje mokrih naprav, da se te lahko posušijo. Vključno s pritrdil-
nim setom za montažo.

sistemski ročaj 1,45 m št. art. 4430700900

Zelo stabilna, eloksirana aluminijasta cev. Prijazno za uporabo zaradi ergonomičnega 
ročaja. Nasadni sistem, kombiniran z oblečeno matico, drži vsako
metlo.

talnaHIGIENA
 Profesionalne krtače za hišno čiščenje.

metla za pometanje cest profi 40 cm                        št. art. 4430800100

Zelo stabilna metla za čiščenje cest z zelo trdimi polipropilenskimi ščetinami. Večja 
umazanija se odstrani ob minimalni uporabi moči.

univerzalna metla profi 30 cm št. art. 4430800200

Univerzalno uporabna metla s srednje trdimi polipropilenskimi ščetinami. Primerna 
posebno za zavite površine in stopnice.

metla iz žime profi 29 cm št. art. 4430800300

metla iz žime profi 40 cm št. art. 4430800400

metla iz žime profi 60 cm št. art. 4430800500

Kombinacija umetne mase in čiste žime omogoča posebno lahkotno pometanje, ob
maksimalni življenjski dobi metle.
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krtača profi 23 cm št. art. 4430800600

Krtača s trdimi ščetinami za lahkotno delo.

brisalec profi 40 cm št. art. 4430800700

Brisalec z zelo trdimi ščetinami za čiščenje tal s pomočjo vafeljske brisače ali za čiščenje 
velikih površin.

ročna metla profi 15 cm št. art. 4430800800

Ročna metla s stabilnimi plastičnim ročajem in ščetinami z mešanico iz žime in umet-
nimi ščetinami za odstranitev prahu in fine umazanije.

kovinska smetišnica profi št. art. 4430800900

Praktična smetišnica iz kovine, lakirana, z gumijasto obrobo.

talnaHIGIENA
 uniMOP sistem.

uniMOP držalo 60 cm št. art. 4430900200

uniMOP držalo 80 cm št. art. 4430900300

uniMOP držalo 110 cm št. art. 4430900400

Mopp-držalo iz nerjavečega jekla za uniMOP. V delovnih širinah od 60 do 110 cm.
Do 80 cm delovne širine s fleksibilnim vrtljivim zglobom (idealno za težko dostopne
površine). Uporabno z alu-držalom.

uniMOP 60 cm št. art. 4430900600

uniMOP 80 cm št. art. 4430900700

uniMOP 110 cm št. art. 4430900800

Mopp iz pralnega bombaža za suho brisanje in vlažno brisanje tal. V delovnih širinah
od 60 do 110 cm. Kot pripomoček pri suhem brisanju priporočamo mopSPRAY.
Uporabno z odgovarjajočim uniMOP držalom. Pranje v pralnem stroju do 90°C.

držalo za voskane krpe 55 cm št. art. 4430900900

Držalo krpe za vosek iz vzdržljive plastike. S fleksibilnim vrtljivim zglobom (idealno za
težko dostopne površine) in penasto podlogo. Uporabno z alu-držalom.

voskane krpe  100 kosov/zavoj št. art. 4430901000

Bele, obstojne krpe za trganje (30 x 60 cm) z nanosom voska. Pritegnejo prah in rahle 
umazanije in dajejo rahel efekt sijaja. Idealno za suho vzdrževalno čiščenje.

mopp-držalo za stopnice 40 cm  št. art. 4430901100

Specialno mopp-držalo iz robustne plastike za stopnice. S fleksibilnim vrtljivim zglo-
bom. Mopp se lahko pritrdi s pomočjo prijemalnega traka. Uporaben z alu-držalom.

mopp za stopnice 40 cm št. art. 4430901200

Mopp iz odpornih mikrovlaken. Z zbiralnikom vode in prijemalnim hrbtom. Za vlažno
brisanje stopnic ali za razpršilno metodo.

alu-držalo brez navoja 1,4 m  št. art. 4430901300

Uporabno z profiMOP držalom, cleanPAD držalom, wetMOP držalom, mopp za sto-
pnice držalom, držalom za voskane krpe, uniMOP držalom, safetyMOP držalom.
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talnaHIGIENA
 mopSISTEM.

profiMOP držalo 45 cm št. art. 4431200100

Zložljivo plastično držalo za profi mop in mop iz mikrovlaken. Uporabno z aluminija-
stim držalom.

profiMOP ECO 45 cm št. art. 4431200200

Mopp iz pralnega bombaža za vlažno in mokro brisanje vodoodpornih tal. Pri 
izžemanju profiMOP v multi mopp-stiskalnici lahko mopp ostane v držalu. Pranje v 
pralnem stroju do 90°C.

profiMOP MICRO 45 cm št. art. 4431200300

Mop krpa iz pralnega bombaža in deležem mikrovlaken. Za vlažno in mokro brisanje 
vodoodpornih tal. Posebno vgrajene krtačke odstranjajo umazanijo, mikrovlakna pa 
jo zadržijo v kapilarah. Po uporabi mop krpo enostavno speremo. Pranje v pralnem 
stroju do 90°C.

cleanPAD držalo 25 cm št. art. 4431200400

Držalo iz vzdržljive plastike za cleanPAD. Opremljen s fleksibilnim zglobom. Gobica 
se lahko pritrdi s pomočjo prijemnega traka. Uporabno z aluminijastim držalom.

cleanPAD 25 cm št. art. 4431200500

Močna koprena za drgnjenje na nedostopnih mestih (npr. robovi tal) v okviru osnov-
nega
čiščenja.

wetMOP držalo št. art. 4431200600

Držalo iz plastike za mopp. Uporabno z aluminijastim držalom.

wetMOP št. art. 4431200700

Mopp iz pralnega bombaža za mokro brisanje vodoodpornih tal. Mopp se lahko 
ožeme s plastično stiskalnico.

talnaHIGIENA
 mop preše.

wetMOP preša št. art. 4431000200

Plastična preša ki je odporna proti udarcem, narejena poševno za izpiranje wetMOPa.
Združljiva z mopTROLLEY START ter objektTROLLEY 1 in 2.

profiMOP preša št. art. 4431000500

Nova plastična preša ki je odporna proti udarcem v obliki valjev, posebej za šibko
izpiranje in narejeno za učinkovito ožemanje profiMOPa. Združljivo z mopTROLLEY 
in objektTROLLEY 1 in 2.
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talnaHIGIENA
 sistemTROLLEYS.

mopTROLLEY START
V x Š x G     570 x 400 x 500 mm  št. art. 4431100100

Visoko-kvalitetni čistilni voziček z dvema 15 l vedroma za učinkovito čiščenje tal. Možno
je tudi vgraditi, po želji strank, dva prešna sistema. Preizkušeni so wetMOP preša, kakor 
tudi učinkovita profiMOP preša za profiMOP sistem. Optimalni vstop v profesionalno 
čiščenje in negovanje tal. Modro vedro 15 l in rdeče 15 l vedro se lahko naknadno 
naroča.*

objectTROLLEY 1
V x Š x G     950 x 680 x 1050 mm  št. art. 4431100200

Visoko-kvalitetni čistilni voziček za učinkovito čiščenje tal z možnostjo odvoza kot 
koš za potrošni material. Možno je tudi vgraditi, po želji strank, dva prešna sistema. 
Preizkušeni so wetMOP preša, kakor tudi učinkovita profiMOP preša za profiMOP 
sistem. Optimalni vstop v profesionalno talno in objektno čiščenje. Volumen vedra 
vsebuje 15 l (spodaj) in 8 l (zgoraj).*

objectTROLLEY 2
V x Š x G     1100 x 600 x 1050 mm  št. art. 4431100300

Popolnoma opremljen čistilni voziček za profesionalno talno čiščenje kakor tudi 
objektno higieno. Za preskrbo in odstranjevanje so oddajni koš in sistem zbiranja 
odpadkov v dovolj veliki velikosti. Možno je tudi vgraditi, po želji strank, dva prešna 
sistema. Preizkušeni so wetMOP preša, kakor tudi efektivna profiMOP preša za pro-
fiMOP sistem. Optimalna rešitev za vsa naročila v sklopu objektne higiene. Volumen 
vedra vsebuje 15 l (spodaj) in 8 l (zgoraj).*

talnaHIGIENA
 Vsestranski padi.

PAD zelen 43 cm št. art. 4431300100

Namen čiščenja – Sprotno čiščenje.

PAD rjav 43 cm št. art. 4431300200

Namen čiščenja – Temeljno čiščenje.

PAD rdeč 43 cm št. art. 4431300300

Namen čiščenja – Vzdrževalno čiščenje.

PAD bel 43 cm št. art. 4431300400

Namen čiščenja – Poliranje z visokim sijajem.

talnaHIGIENA
 Posebni padi.

carpetPRO PAD 43 cm št. art. 4431400100

Poseben pad za carpetPRO sistem, za učinkovito čiščenje vaših tapisonov.

PAD iz legirnega jekla 43 cm št. art. 4431400300

Poseben pad za kristalizacijo marmorja in tal teras.

* Dobavljivo kot na sliki.
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Področje sanitarij velja kot skrita vizitka vsakega obrata – in to dnevno. Paleta izdelkov
vsebuje optimalno usklajeno izbiro čistilnih sredstev in odišavljenih čistil, dišečih olj ka-
kor tudi posebnih izdelkov. Tako se lahko tudi vi soočite s vašimi vsakodnevnimi izzivi.

sanitarnaHIGIENA
 Sanitarije, vsakodnevni izziv.

sanitarnaHIGIENA
 Tekoča čistila.

easySPRAY
Vsebina 6 x 1 kg* št. art. 4440100108

Vsebina 10 kg št. art. 4440100111

Tekoče čistilo za kad in prho. Odstrani apnenec, umazanijo in ostanke mila tudi na 
težko dostopnih mestih. Širi čudovit vonj po morski svežini v celi kopalnici in brez 
drgnjenja skrbi za sijočo čistočo. Temeljito čisti vse površine armatur, ploščic, kabin
za prhanje in kopalnih kadi.

perlGLANZ
Vsebina 6 x 1 kg** št. art. 4440100208

Vsebina 10 kg št. art. 4440100211

Tekoče sanitarno čistilo za dnevno vzdrževalno čiščenje. Za WC, pisoarje in na področju
mokrih prostorov. Z lahkoto odstrani apnenec in sloje umazanij. Z razkuževalnim 
učinkom in edinstvenim bisernim učinkom. Pušča površino brez kapljic, zato naknadno 
brisanje ni potrebno. Razvija zeleno-cvetni osvežilni vonj. Pri redni uporabi preprečuje 
nastanek črne plesni. Za osnovno čiščenje pri trdovratnih nalaganjih (npr. sečne used-
line) priporočamo UROPHEN. Čistila za sanitarije uporabljajte varno.

UROPHEN
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4440100308

Vsebina 10 kg št. art. 4440100311

Tekoče, učinkovito sanitarno čistilo. Za osnovno čiščenje WC-jev, pisoarjev in področij
mokrih prostorov. Z lahkoto odstrani močne umazanije in nalaganja (apnenec, sečne 
usedline, rja). Dolgoročno preprečuje nastanek neprijetnih vonjav. Razvija klasičn-
oelegantni vonj s cvetličnimi elementi. Za dnevno vzdrževalno čiščenje priporočamo 
perlGLANZ ali hagodorFICHTE/FLIEDER. Ne uporabljajte na armaturah. Čistila za sa-
nitarije uporabljajte varno.

K FORTE
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4440100408

Vsebina 10 kg št. art. 4440100411

Tekoč, močan čistilni koncentrat. Za osnovno čiščenje WC-jev, pisoarjev, opreme, 
površin ploščic. Brez težav loči močne ostanke apnenca, sečne usedline, rje in mi-
neralna nalaganja, npr. ostanke cementa, betona in malte v okviru končnega čiščenja
zgradbe. Prav tako odstrani nalaganja alg in topi sloje oksida na bronu in medenini.
Čistila za sanitarije uporabljajte varno.

hagodorFICHTE
Vsebina 6 x 1 kg** št. art. 4440100508

Vsebina 10 kg št. art. 4440100511

Tekoče, učinkovito dišeče čistilo. Brez težav odstrani vse vrste umazanije (razen alge, 
apnenec, urin) na celotnem področju sanitarij, kot tudi na marmorju. Odstrani vse uma-
zanije (razen alg, apnenca, sečne usedline) po vsem območju sanitarij in mokrih pros-
torov. Posebno priljubljen pri čiščenju slačilnic, savn, zaprtih kopališč in na prostem 
itd. Z razkuževalnim učinkom preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav. Za odstranitev 
trdovratnih nalaganj (apnenec, urinska usedlina) priporočamo UROPHEN.

*    Pri nakupu 6 x 1 kg – šest razpršilk brezplačno.
**   Pri nakupu 6 x 1 kg – penilka brezplačno.
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hagodorFLIEDER
Vsebina 6 x 1 kg* št. art. 4440100608

Vsebina 10 kg št. art. 4440100611

Tekoče, učinkovito dišeče čistilo za nego sanitarij in univerzalno nego. Odstrani vse 
umazanije (razen alg, apnenca, sečne usedline). Posebno primerno za čiščenje in 
odišavljenje slačilnic, domov za upokojence, sob za goste, zdravstvenih domov itd. 
Z razkuževalnim delovanjem preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav. Za odstranitev 
trdovratnih nalaganj (apnenca, sečne usedline) priporočamo UROPHEN.

toilettenÖL CLASSIC
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4440100708

Sveže dišeče olje za področje sanitarij. Preprečuje vonjave in prekriva tudi trdovrat-
ne vonjave. Mešanica vonja iz travniških rož ustvari prijeten vonj in posreduje urejeno 
prostorsko klimo. Toaletno olje CLASSIC nerazredčeno nanesemo v toaletnih pros-
torih (WC krtača, WC školjka). Kot alternativni proizvod priporočamo toaletno olje 
FRESH z vonjem morske svežine. Hraniti v tesno zaprti embalaži. Zaradi kvalitetnih 
razlogov skladiščiti pri sobni temperaturi. 

toilettenÖL FRESH
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4440100808

Intenzivno dišeče olje za območje toalet. Preprečuje nastanek neprijetnih vonjav, 
npr. prekrije celo močne, trdovratne vonjave. Razvija vonj po morski svežini in pos-
reduje negovano klimo prostora.

X PRESS
Vsebina 6 x 1,3 kg št. art. 4440101208

Tekoče, samoaktivno čistilo za odtoke. Hitro in učinkovito odstranjuje trdovrat-
ne zamašitve in obloge povzročene od las, mila, maščob, ostankov hrane in ze-
lenjave. Bakterije in neprijetne vonjave se učinkovito odstranjujejo brez da se cevi 
poškodujejo. Prijetno za uporabo, ker ne nastanejo nevarni hlapi.

sanitarnaHIGIENA
 Čistila v trdnem stanju.

CLOSOL
Vsebina 6 x 1,3 kg št. art. 4440200322

Sanitarno čistilo v obliki praška. Samodejno s penjenjem odstrani najmočnejša na-
laganja (apnenec, sečne usedline) predvsem v WC-školjkah. Preprečuje nastajanje
neprijetnih vonjav. Razvija prijeten vonj jelke. Za odstranjevanje umazanij, npr. za  
čiščenje drugih področij umivalnic, priporočamo hagodorFICHTE/FLIEDER.

whiteMARINES
Vsebina 6 x 0,7 kg št. art. 4440200233

Posebni proizvod za čiščenje in odišavljanje pisoarjev, ki preprečuje nastanek vod-
nega kamna in ustvarja dolgotrajen, cvetlični sveži vonj.
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72

Za raznolikost profesionalnih čistil nudi HAGLEITNER široko paleto čistil in posebnih
izdelkov. Ustrezni pripomočki kakor tudi primerni dodatki zaokrožijo program in 
poskrbijo za čistočo na vseh področjih.

večnamenskaHIGIENA
 Za vsak primer.

večnamenskaHIGIENA
 Vsestranska čistila.

FOX
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4450100108

Vsebina 10 kg št. art. 4450100111

Vsebina 25 kg št. art. 4450100113

Tekoče univerzalno čistilo. Razgrajuje močne mastne madeže in umazanijo. Tvori 
izdatno peno in je predvsem primerno za ročno pomivanje posode in kozarcev. Pri-
merno tudi za čiščenje vseh vodoodpornih površin (tla, ploščice, okna itd.). Nežen 
vonj po limoni. Pri občutljivi koži in višjih zahtevah higiene (HACCP) priporočamo 
fox ANTIBAC.

orangePOWER
Vsebina 10 kg št. art. 4450100311

Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4450100708

Tekoče, koncentrirano močno čistilo. Za ročno čiščenje vseh vodoodpornih površin 
(tla, ploščice, okna itd.). Učinkuje prijazno materialu in je zato primerno tudi za 
občutljive materiale (aluminij). Čisti brez marog (tudi na temno svetlečih površinah) in 
daje izreden efekt globinskega sijaja. Vsebovana naravna olja pomaranč dajo prijeten
saden svež vonj. 

allzweckPASTA
Vsebina 10 kg št. art. 4450100527

Univerzalno čistilo v pasti. Zaradi kremaste, belo svetleče sestave zelo prijetno. Za 
ročno čiščenje vseh nelakiranih površin (tla, ploščice, vrata, pohištvo itd.) Priporočljivo
tudi za namakanje umazanih ovratnikov srajc. Pušča svež vonj po limoni.

essigREINIGER
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4450100608

Vsebina 10 kg št. art. 4450100611

Tekoče, gotovo pripravljeno univerzalno čistilo za dnevno čiščenje vseh kislinskoodpor-
nih površin, kot so ploščice, prhe, pomivalna korita, odtoki pri tračnih strojih itd. S 
pomočjo naravnega kisa hitro odstrani usedline na sanitarnem in kuhinjskem območju.
Čisti učinkovito in okolju prijazno, na osnovi obnovljivih surovin. Neprijetne vonjave se 
trajno odstranijo in razvija se prijeten, čist vonj po jabolčnih cvetovih.
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* Pri nakupu 6 x 1 kg – šest razpršilk brezplačno.
** Pri nakupu 6 x 1 kg – penilka brezplačno.

večnamenskaHIGIENA
 Posebni izdelki.

metallGLANZ
Vsebina 6 x 1 kg št. art. 4450200108

Tekoče čistilno in negovalno sredstvo za kovine. Fina polirna telesa čistijo kvalitetne 
kovinske površine (krom, medenina, bron, nikelj, baker) brez prask. Dajo sijoč, nov 
izgled. Kovina se dolgoročno varuje pred vnovičnim nabiranjem zaradi specialne 
negovalne plasti.

eisFRESSER
Vsebina 22 kg št. art. 4450200231

Okrogli granulat. Za lahko odstranjevanje ledu na površinah, kjer se hodi, npr. stop-
nice, poti, dovozi, vhodi, parkirni prostori, pristajalne površine helikopterjev (bol-
nice). Topi led skoraj 8 x hitreje kot sol in je bistveno prijaznejši do okolja. Prepreči 
ponovno zaledenitev površin do minus 30°C.

möbelPOLITUR
Vsebina 6 x 0,8 kg št. art. 4450200308

Visoko kakovostno negovalno olje za pohištvo. Osveži strukturo lesa. Zagotavlja dolgotra-
jen svilnato matiran lesk lesa. Lesu nudi dolgotrajno zaščito pred umazanijo in širi prijeten
vonj. Polituro nanesite nerazredčeno na površino in jo enakomerno vtrite. 

deoFRESH
Vsebina 6 x 1 kg* št. art. 4450200408

Pripravljeno za uporabo, hitro delujoče pršilo, ki deluje kot nevtralizator vonjav. Za-
nesljivo odstrani trajno moteče vonjave (vonj v kuhinji, cigaretni vonj, pot, odpadki 
itd.) iz zraka in tekstila (zavese, kavči, preproge, avtosedeži, oblačila). deoFRESH 
razširja cvetlično čist vonj.

sunFRESH
Vsebina 6 x 0,5 kg št. art. 4450200507

Gotovo pripravljeno, hitro delujoče pršilo. Skrbi za cvetličen svež vonj v prostoru. 
Prekrije cigaretni vonj in vonj jedi. Za odstranjevanje neprijetnih vonjav iz tekstila 
priporočamo odstranjevalec vonja deoFRESH.

glasEFFEKT
Vsebina 6 x 1 kg** št. art. 4450200708

Vsebina 10 kg št. art. 4450200711

Tekoče čistilo za stekla. Z močjo salmiaka odstrani mastne umazanije z oken, ogledal 
in vseh steklenih površin. Tvori izdatno peno, ki se prime na stekleno površino in je 
zato primerno za čiščenje vertikalnih steklenih površin. Varčno pri uporabi.
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hup DRY 3 x 90 kosov št. art. 4450301300

V x Š     305 x 320 mm

Suhe, močno vpojne krpe iz flisa, ki jih prepojite z razkuževalnim sredstvom, za hitro 
dezinfekcijo in čiščenje površin.

hup DISINFECT 3 x 90 kosov št. art. 4450301400

V x Š     305 x 320 mm

Pripravljene za uporabo, vlažne krpe, posebej velike, dezinfekcijske krpe, za takojšnjo 
uporabo, za profesionalno, hitro dezinfekcijo na vseh na alkohol odpornih površinah in 
predmetih. Raztopina hygienicDES FORTE preizkušena pri VAH/ÖGHMP, delno viru-
cidno delovanje, delovanje proti norovirusom (MNV) in TBC, dermatološko testirano.*

hup ALLROUND 3 x 90 kosov št. art. 4450301500

V x Š     305 x 320 mm

Pripravljene za uporabo, vlažne, posebej velike, ne puščajo vlaken, takoj uporabne 
univerzalne krpe, za hitro čiščenje vseh trdnih površin, tudi les in akrilno steklo. Anti-
bakterijsko, preprečuje nastanek vonjav in prenos bolezenskih klic.

hup GLASS 3 x 90 kosov št. art. 4450301600

V x Š     305 x 320 mm

Pripravljene za uporabo, vlažne, posebej velike krpe za steklo in ogledala, ki ne 
puščajo sledi. Primerne za hitro odstranjevanje rahlih umazanij, kot so prstni odtisi 
na vhodnih vratih, steklene vitrine, površine z ogledali itd. Primerne tudi za televizijs-
ke sprejemnike z LCD ali plazma zaslonom, kar potrjuje neodvisno mnenje podjetja 
Panasonic.
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večnamenskaHIGIENA
 hup – vlažne krpe s sistemom.

Preprosta uporaba – varčna uporaba

S posebnim sistemom hup dosežete higiensko neoporečno čiščenje in razkuževanje. 
Vse do uporabe so vlažne krpe shranjene v praktični škatli hup BOX. Pokrov z možnostjo 
ponovnega zapiranja ščiti krpe pred izsušitvijo in umazanijo. Zvitek krp iz flisa sestavlja 
90 posebej velikih krp, ki jih je mogoče brez težav po eno izvleči iz škatle. Z vsako upo-
rabo lahko očistite oz. razkužite od 4 do 6 m² površine.

*  Seznam dezinfekcijskih sredstev najdete na straneh 80-81. 

hup BOX blue + 1 x pokrov s križno odprtino št. art. 4431202700

hup BOX red + 1 x pokrov s križno odprtino št. art. 4431202800

hup BOX green + 1 x pokrov s križno odprtino št. art. 4431202900

hup BOX yellow + 1 x pokrov s križno odprtino št. art. 4431203000

V x Š x G       200 x 255 x 165 mm

Večkrat uporabna škatla za praktični odvzem vlažnih hup krp. Pokrov z možnostjo 
zapiranja z ozko križno odprtino ščiti vlažne krpe pred izsušitvijo. Pravokotna
oblika, za varčno uporabo prostora. 

hup držalo za steno št. art. 4431203100

Kromirano držalo za higiensko stensko montažo, ki varčuje s prostorom, za hup 
BOX. Primerno za dezinfekcijo na javnih mestih, kot so previjalnice, saj je hup BOX 
mogoče zakleniti preko stenskega držala.
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večnamenskaHIGIENA
 Krpe.

večnamenskaHIGIENA
 Gobe & čistilni pripomočki.

navitek gobaste krpe roza     po t.m. št. art. 4450400100

navitek gobaste krpe modri  po t.m. št. art. 4450400200

Vpojna, pralna gobasta krpa v modri in roza barvi. Idealno za ročno čiščenje posode
in brisanje vseh površin. 1260 mm širine.
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vafljasta krpa 10 kosov št. art. 4450300100

V x Š     600 x 800mm

Za učinkovito čiščenje hrapavih talnih oblog kot so npr.: ploščice, kamen in betonski
tlak. Povečana zmogljivost s svojo močno strukturirano površino. Pralno pri 60°C.  
80 % bombaž. 

fina krpa 5 kosov št. art. 4450300200

V x Š     500 x 800 mm

Večnamenska čistilna krpa iz 90 % bombaža/viskoze. Odlična za dnevno čiščenje glad-
kih tal in vodoodpornih površin. Pranje v pralnem stroju do 40°C.

krpa za posodo 3 kosov št. art. 4450300300

V x Š     500 x 700 mm

Krpe za posodo iz vpojne tekstilne mešanice (50 % bombaža, 50 % platna). Pralne, 
ne puščajo kosmičev in so trpežne. Pranje v pralnem stroju do 90°C.

krpa za okna VITAL 5 kosov št. art. 4450300400

V x Š     400 x 400 mm

Krpa za čiščenje oken iz mikrotkanine. Primerna za vse gladke površine kot so ste-
klo, ogledala, okna. Izjemno vpojna zaradi debele tehnike tkanja. Posebno prožna in 
priročna, čisti brez črt in kosmov. Pranje v pralnem stroju do 90°C.

univerzalna krpa 4 x 8 kosov št. art. 4450300500

V x Š     390 x 550 mm

Posebna krpa za čiščenje oken. Čisti vse steklene površine brez ostankov marog. 
Brez nastajanja kosmičev, enostavna uporaba. Krpa je visoko vpojna. Pranje v pral-
nem stroju do 90°C.

safetyWIPES modra 4 kosi št. art. 4450300800

safetyWIPES rdeča 4 kosi št. art. 4450300900

safetyWIPES rumena 4 kosi št. art. 4450301000

safetyWIPES zelena 4 kosi št. art. 4450301100

V x Š     400 x 400 mm

Vsestransko uporabna krpa iz pralnih mikrovlaken, ki ne pušča sledi. V 4 barvah je 
primerna za razvrstitev različnih področij. Omogoča pranje do temperature 95°C. 

jeklena mrežica 9 kosov št. art. 4450400700

Okrogel, priročen čistilni pripomoček iz tankega zvitka iz nerjavečega jekla. Brez 
truda odstrani trdovratne umazanije in zažganine ne da bi poškodovali površino. 40 
gramov.

power gobica 10 kosov št. art. 4450400900

V x Š x G     140 x 59 x 29 mm.

Power gobica iz melamina odstranjuje umazanijo in deluje kot radirka. Pri vsaki upo-
rabi se rahlo porabi. Primerna za vse trdne površine. Odstranjevanje madežev brez 
večjega truda. Gobo navlažite, stisnete in ˝zradirate˝ madež. Ne uporabljajte na  laki-
ranih površinah. 
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kuhinjski navitek wischPERFEKT W3                      št. art. 4450500700

Visoko vpojna, bela kuhinjska krpa iz treh slojev, (100 % celuloza beljenja brez klora).
50 listov/rolo, 32 rol/paket.

vreče za smeti 4 x 10 kos à 120 l št. art. 4450500600

Vreče iz modrega, zelo odpornega materiala. Cca. 120 litrov zmogljivosti.
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večnamenskaHIGIENA
 Posebni izdelki.

odcejalna mreža za tm št. art. 4450500200

Odcejalna mreža, pralna, iz PE, za kozarce in posodo, širina navitka 750 mm.

gumijaste rokavice 12 parov št. art. 4450500300

Posebno trpežne, prijetne in udobne, zaradi notranje podlage in velurja. Enotna ve-
likost.

univerzalna goba modra 10  kosov št. art. 4450401100

 V x Š x G     145 x 70 x 45 mm

Modra goba za čiščenje, ki ne pušča prask, je namenjena za univerzalno čiščenje na 
področju celotnega gospodinjstva. Področje uporabe je še dodatno grafično prika-
zano z odtisnjenim piktogramom. Pranje v pralnem stroju do 60°C.

sanitarna goba rumena 10  kosov št. art. 4450401200

V x Š x G     145 x 70 x 45 mm

Rumena goba za čiščenje, ki je namenjena izključno za čiščenje področja sanita-
rij. Področje uporabe je še dodatno grafično prikazano z odtisnjenim piktogramom. 
Pranje v pralnem stroju do 60°C.

pomivalna goba zelena 10  kosov št. art. 4450401300

V x Š x G     145 x 80 x 45 mm

Zelena pomivalna goba za uporabo v kuhinjah. Koprena lahko pušča sledi in praske, 
zato uporaba na občutljivih površinah ni priporočljiva. Področje uporabe je še dodat-
no grafično prikazano z odtisnjenim piktogramom. Pranje v pralnem stroju do 60°C.

wc goba rdeča 10  kosov št. art. 4450401400

V x Š x G     140 x 110 x 32 mm

Rdeča goba za čiščenje, ki ne pušča prask, je namenjena izključno za čiščenje 
stranišč. Področje uporabe je še dodatno grafično prikazano z odtisnjenim pikto-
gramom. Pranje v pralnem stroju do 60°C.

gobasta krpa ECO 10  kosov št. art. 4450401000

V x Š     180 x 200 mm

Suhe, zelo vpojne gobaste krpe, ki ne puščajo vlaken. Perete jih lahko na 95°C. Se 
ne lomijo, ko so suhe, temveč ostanejo prožne. Odlikuje jih dolga življenjska doba. 
Gobaste krpe lahko odvržete med biološke odpadke, saj so do 100% razgradljive. 
Na voljo so v različnih barvah, kar omogoča ločeno uporabo v različnih področjih 
čiščenja. Idealne za ročno pomivanje posode in za brisanje gladkih površin. 
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multiKEY št. art. 4450701400

Vsestranski pripomoček, ki omogoča enoročno odpiranje vseh  
HAGLEITNER-rjevih navojnih pokrovov.

univerzalnaHIGIENA
 Dozirni pripomočki in dodatki.

večnamenskaHIGIENA
 Čiščenje oken.

teleskopski ročaj do 2,5 m št. art. 4450600100

Teleskopski ročaj (izvleče se do 2,5 m) iz aluminija.

stojalo nevarnosti zdrsa št. art. 4450701600

Stojalo nevarnosti zdrsa nas opozarja  na spolzka tla.

zaščitna očala št. art. 4450701500

Zaščitna očala odgovarjajo evropskim smernicam 89/686/EEC za delovno zaščito oseb
in zaščito oči po EN 166:2001.

okenski kombi brisalec 35 cm št. art. 4450600800

Brisalec oken, držalo pomivalne krpe in pomivalna krpa skupaj v kompletu.

vedro za pomivanje št. art. 4450600700

V x Š x G     270 x 560 x 240 

Vedro iz umetne mase podolgovate oblike s prostornino do 22 litov.

pomivalna krpa 35 cm št. art. 4450600500

Do 100% izdelana iz vzdržljivih umetnih vlaken, ki ne puščajo sledi. Pranje možno 
do 60°C.

brisalec oken z gumo 35 cm št. art. 4450600300

Snemljivi gumijast trak za nadomestilo iztrošenih gumiranih ustnic okenskega brisalca.

brisalec oken 35 cm št. art. 4450600200

Iz aluminija in s plastičnim ročajem. Za brisanje steklenih površin brez lis.
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easy2MIX št. art. 4450702300

V x Š x G       422 x 277 x 105 mm

Čistilna in dezinfekcijska postaja za enega ali dva izdelka. Izdelka sta razredčena z 
vodo  v želeni koncentraciji, s pomočjo pršilne naprave se čistilo nanese na površino 
in naknadno izplakne s čisto vodo. Pretok 133 l/min s pritiskom največ 3 bare. Pot-
reben je pritok za vodo. Pršilna naprava in 15 metrov dolga cev, sta priloženi ob 
dostavi.

držalo za plastenke št. art. 4450702400

V x Š x G       200 x 245 x 220 mm

Držalo za 10 l plastenke za pritrditev na steno.
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dozirni pripomoček za 1 l št. art. 4450700200

Z navojem za 1-litrsko sistemsko plastenko. S pritiskom plastenke se izloči potrebna
količina tekočine v dozirni zbiralnik in se da enostavno izliti. Maksimalni volumen 
doziranja: 100 ml.

dozirna črpalka za 1 l št. art. 4450700300

dozirna črpalka za 5/10 l št. art. 4450700400

dozirna črpalka za 25 l št. art. 4450700500

Lahkotno uporabljanje dozirne črpalke za različne HAGLEITNERjeve velikosti poso-
de. Dozirno črpalko privijemo in potrebno količino tekočine izčrpamo iz posode. 
Količina doziranja: 4 ml na en pritisk pri dozirni črpalki za 1 liter, 30 ml na pritisk pri 
dozirni črpalki za 5/10 litorv in 25 litrov.

razpršilka bela št. art. 4450702100

penilka modra št. art. 4450702200

Ročni nastavek za 1 l sistemsko plastenko. Primerna, odvisno od izdelka, za pršenje 
ali penjenje čistilnega sredstva.

iztočna pipa za 5/10 l št. art. 4450700700

iztočna pipa za 25 l št. art. 4450700800

Enostavno uporabljanje iztočne pipe za čisto pretakanje čistilnih proizvodov iz 5-, 
10-ali 25-litrskih posod.

merilni kozarec št. art. 4450700900

Plastični kozarec z merilno skalo. Za natančno odmerjanje do 175 ml.

držalo za plastenke št. art. 4450701050

Držalo za plastenke za tri HAGLEITNERjeve 1-litrske sistemske plastenke z lepim 
oblikovanjem. Idealno za opremo kuhinjskih delovnih prostorov s čistilnimi in 
razkuževalnimi proizvodi. Za hitro, udobno higieno kuhinje po HACCP.

tlačnočrpalna plastenka št. art. 4450702500

Za učinkovito in enostavno porazdelitev čistila ali dezinfekcijskega sredstva na 
površinah ali stenah. Finost pršenja lahko nastavite s šobno matico. Primerno tudi za 
izdelke, ki vsebujejo topila. Največja količina polnjenja 1,3l.

razpršilna cev s penilno šobo št. art. 4450701200

Namenjena je za podaljšanje tlačnočrpalne razpršilne plastenke, da lahko očisti 
težko dostopna mesta (npr. kombi-dušilce). Šoba za peno tvori trdno peno, ki se 
prime tudi na navpični površini in s tem poveča učinek čistilnega proizvoda.

sistemska plastenka   1 l št. art. 4450700100

Osnova za dozirni sistem je prozorna sistemska plastenka iz okolju prijazne umetne 
mase, s privitim razpršilnim zapiralom in univezalno etiketo. Za izdelavo raztopin iz 
večjih posod. Za odtakanje izdelkov iz večjih posod.

univerzalna etiketa 170 x 125 mm št. art. 4450702000

Inovativna dvoslojna etiketa je primerna za pravilno označevanje pripravljenih razto-
pin ali raztopin iz večjih posod. Etiketa, ki se jo ročno nanese, je zaščitena s prozorno 
folijo pred luščenjem ali brisanjem. Uporabnik na ta način takoj vidi, kaj je vsebina 
plastenke.
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Površinska dezinfekcija – preventivno delovanje.
Prenos in razmnoževanje bakterij je za živilsko predelovalne obrate veliko tveganje.
HAGLEITNER ima prave izdelke za razkuževanje in znanje, za izvajanje ukrepov. Napa-
ke na tem občutljivem področju lahko povzročijo neprijetne posledice.

Za razkuževanje smo za vas združili najpomembnejše točke, na katere morate biti po-
zorni.

Čiščenje površine pred razkuževanjem.
Ostanke čistil temeljito oprati z vodo.
Pustiti posušiti.
Razkuževalno sredstvo pravilno dozirati.
Upoštevati čas delovanja.
Splakniti in pustiti posušiti.

Razkužila uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite označbe in navodila. Vsi 
sledeči izdelki so certificirani po ÖGHMP/DGHM/VAH. Seznam dezinfekcijskih sredstev 
najdete na straneh 80-81.

objektnaHIGIENA
 Razkuževanje – pravilna uporaba.

hygienicDES FORTE 
Vsebina 6 x 0,9 kg* št. art. 4460100808

Pripravljeno za uporabo, alkoholno hitro razkuževanje za vse na alkohol odporne 
površine.  Za hitro razkuževanje tudi med delovnim procesom. Nanesite nerazredčeno 
na celotno površino, porazdelite s krpo za enkratno uporabo in pustite, da se posuši. 
Ne pušča sledi, zato izplakovanje z vodo ni potrebno. Deluje proti norovirusom znotraj 
ene minute! Za hitro dezinfekcijo z vlažnimi krpami priporočamo hup DISINFECT.

hygienicPERFECT 
Vsebina 10 kg št. art. 4460100211

Razkuževalno sredstvo za površine s čistilnim učinkom. Posebno primerno za 
področja medicine, otroške vrtce, terme, bazene, kuhinje in živilsko industrijo 
(HACCP). Na področju z živili temeljito splaknemo z vodo.

hygienicPLUS 
Vsebina 6 x 1 kg** št. art. 4460100308

Pripravljeno za uporabo, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo. Čisti in dezinficira vse vrs-
te površin. Še posebej primerno za ležalne površine (solarije, masažne klopi, fitnes napra-
ve). Čistilo za seboj pušča prijeten vonj po sončnih Karibih. Preizkušeno in potrjeno s strani 
znanega proizvajalca solarijev Röhm, preizkušeno tudi za uporabo na akrilnem steklu. 

hygienic3000 
Vsebina 10 kg št. art. 4460100411

Tekoče, visoko koncentrirano dezinfekcijsko sredstvo za površine. Idealno primerno
za področja medicine, javne ustanove za otroke, plavalne bazene, gastronomijo, 
živilsko industrijo in še posebej primerno za dezinfekcijo vseh vrst področij welnessa
in saun. Preizkušeno in potrjeno s strani znanega proizvajalca solarijev.

hygienicVIRUZID 
Vsebina 10 kg št. art. 4460100511

Učinkovito dezinfekcijsko sredstvo z učinkom čiščenja. Na seznamu pri RKI. 
Preizkušena in potrjena učinkovitost med drugim proti norovirusom, Influenca A vi-
rus H1N1, Clostridium difficile in tuberkulozi.  Idealno v kombinaciji z hup DRY, za 
preprečevanje prenosa klic. 

* Pri nakupu 6 x 1 kg – razpršilka brezplačno.
** Pri nakupu 6 x 1 kg – šest razpršilk brezplačno.
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LIQUID PLUS

sept

GEL

sept

FOAMSOAP

integral

CLEAN CL

ecosol

BIO DES

havon

D10

havon

PERFECT

R
a

zk
u

že
va

n
je

Razkuževanje – pravilna uporaba.

Uporaba

Dezinfekcija rok

Umivanje rok in

kože

Dezinfekcija

posode

Sanitarije

Kuhinje

Dezinfekcija
perila

Bakterije

Tuberkuloza

MRSA

Spore

Glivice

Virusi influence

Omejen virucid

Virucid

Norovirusi
(1 min) (15 sek)

Alkohol

Kvaternaren
amoniak spojine

Oksidacijsko
sredstvo na bazi
kisika

Odstranjevalec 
klora

Pripravljen za
uporabo

Doziranje 1,3 g/l 0,7 g/l 3 g/l
25 ml/kg 
suhega 
perila

Čas delovanja
(ÖGHMP/VAH/DGHM)

30 sek. 30 sek. 30 sek. 30 sek. 15 min.

RKI 
skladu § 18 lfSG

Dezinfekcija je ključnega pomena za profesionalno higieno. HAGLEITNER ponuja na vseh najpomembnejših področjih kot so: sanitarije, kuh-
inje, pralnice in na področju objektne higiene proizvode za dezinfekcijo. Tabele prikazujejo pregled proizvodov, področje uporabe, učinek in 
sestavo. Za podrobnejše informacije se obrnite na vašega svetovalca za higieno.
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hygienic

PERFECT

hygienic

3000

hygienic

PLUS

hygienic

DES FORTE

hygienic

VIRUZID

integral

DISINFECT

hup

DISINFECT

wc

DISINFECT

 Razkuževanje – pravilna uporaba.

Uporaba

Dezinfekcija
površin

Čiščenje površin

Inventar

Velike površine

Majhne površine/
Hitra dezinfekcija

Premazana tla

Tla občutljiva na
kisline (marmor)

Solarij

Otroške igrače

Sanitarije

Kuhinje

Bakterije

Tuberkuloza

MRSA

Spore

Glivice

Virusi influence

Virucid

Norovirusi
(6 % - 30 min) (1 min) (1 % - 15 min) (1 min)

Alkohol

Aldehid

Kvaternaren
amoniak spojine

Alkilamini

Pripravljen za
uporabo

Raztopina 2% 2% 2%

Čas učinkovanja
(ÖGHMP/VAH/DGHM) 15 min. 15 min. 60 sek. 60 sek. 15 min. 15 min. 60 sek. 60 sek.

RKI 
skladu § 18 lfSG
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Prava servieta krona vsako mizo. HAGLEITNER

dobavlja za vsako priložnost prave serviete.

Izbira je standardna in barvna ali pa si serviete

pripravite po svoji želji.

Serviete
Za vsako priložnost.

www.hagleitner.com
          Forum znanja.
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33 W 2 1/833 W 2 1/8
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Serviete
          Standardna oprema, potiskane.

Serviete
          Standardna oprema, bele.

dispo serviete

24 x 31 W1 9.000 kosov/karton št. art. 4810200100

servieten standard bele

24 W2 1/4 2.400 kosov/karton št. art. 4810201200

33 W1 1/4 5.000 kosov/karton št. art. 4810200300

33 W2 1/4 2.500 kosov/karton št. art. 4810200400

33 W3 1/4 2.000 kosov/karton št. art. 4810200500

40 W2 1/4 2.000 kosov/karton št. art. 4810200600

40 W3 1/4 1.500 kosov/karton št. art. 4810200700

40 W3 1/8 1.500 kosov/karton št. art. 4810200800

33 W2 1/8 2.500 kosov/karton št. art. 4810200900

Servieta velja kot „mali služabnik“ ob vsakem obroku. Pri podjetju HAGLEITNER raz-
polagamo z velikim številom serviet, in s tem lahko ugodimo vsaki zahtevi. Nazivi ser-
viet v tem katalogu so označeni s številko in črko. Te kratice se razlagajo kot sledi:

Serviete
          Za vsako priložnost. 

33 = Oblika 33 x 33 cm

Barva serviete 
(W = bela; F = barvna)

1/8 = Pregib

2 = Število slojev

Happy kids 33 W3 1/4 

600 kosov/karton št. art. 4810100800

Welcome 33 W2 1/8 

3.000 kosov/karton  št. art. 4810100600

Nice day 33 W2 1/8 

3.000 kosov/karton št. art. 4810100700
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Serviete
          Standardna oprema color.

serviete standard champagne

33 F3 1/4 2.000 kosov/karton št. art. 4810300100

40 F3 1/4 1.500 kosov/karton št. art. 4810300200

serviete standard terrakotta

33 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810300500

40 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810300600

serviete standard bordeaux

33 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810300900

40 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810301000

serviete standard rdeče

33 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810301100

40 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810301200

serviete standard rumene

33 F3 1/4 2.000 kosov/karton št. art. 4810301300

40 F3 1/4 1.500 kosov/karton št. art. 4810301400

serviete standard temnomodre

33 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810301500

40 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810301600

serviete standard zelene

33 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810301700

40 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810301800

serviete standard kiwi

33 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810302100

40 F3 1/4 1.000 kosov/karton št. art. 4810302200
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HAGLEITNER serviete iz vliesa so izdelane iz posebnega materiala in so narejene po 
patentiranem modelu iz mehkega tissue materiala.

Od zunaj so dekorirane kot tekstil, notranje pa so nežne za uporabo. Narejene so 
popolnoma brez vode in so tako izdelane okolju prijazno. Teža je 55g/m2 – je dosti višja 
kot pri drugih alternativah iz vliesa.

HAGLEITNER jeve serviete so dobavljive v lepih barvah, dizajnu in krasijo vsako mizo.

Serviete
          Standardna oprema vlies.

vlies serviete bele

41 W1 1/4 60 kosov/zavoj št. art. 4810400100

vlies serviete champagne

41 W1 1/4 60 kosov/zavoj št. art. 4810400200

vlies serviete rumene

41 W1 1/4 60 kosov/zavoj št. art. 4810400500

vlies serviete bordeaux

41 W1 1/4 60 kosov/zavoj št. art. 4810400400
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Vaša individualna servieta za uspešen nastop!

Ponudite vašim gostom nekaj posebnega in ostanite v dobrem spominu pri njih. 

Servieta nudi odlično površino za vašo reklamo.

Vseeno ali logo, fotografija ali slogan – mi vam pomagamo, ustvariti vaš individualni 

design za vašo servieto. Izbirate lahko med različnimi kvalitetami, barvami in oblikami! 

Minimalna količina 30.000 kos.

Serviete
         potiskane.
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S 5 enostavnimi koraki 
do individualno obikovanih serviet

Velikosti, kvaliteta in pregib serviet na izbiro.

 
Osnovna barva serviet na izbiro.

 
Defi nicija vsebine (npr. motivi, logotip podjetja, reklamni slogani), položaj potiska in 
določitev, ali bo tisk eno-ali večbarven. Pri belih servietih lahko izbirate maksimalno 
med 3 različnimi barvami.

Že obstoječe motive potiska (npr. logotip podjetja) v digitalni obliki lahko 
posredujete na pristojnega svetovalca za higieno.

Po želji vam lahko popravljen osnutek pošljemo kot barvni tisk ali PDF 
dokument. Pregled in potrditev vaše nove serviete pošljite preko elektronske 
pošte na crm@hagleitner.at ali preko faksa na +43 (0)5 0456 7777.

Dobavni rok za naročene serviete je od 6 do 8 tednov po odobritvi končne verzije potiska.
 
Naknadno naročilo: ste že obikovali svoje individualne serviete? Potem nam enostavno 
pošljite naročilo. Po prejemu naročila bomo stopili v stik z vami, da preverimo točnost 
podatkov.
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serviete bele, potiskane

kosov/karton enobarvni potisk večbarvni potisk

24 W2 1/4 4.000* št. art. 4820103700 št. art. 4820102300

33 W1 1/4 5.000** št. art. 4820103900 št. art. 4820102500

33 W1 1/8 5.000** št. art. 4820104000 št. art. 4820102400

33 W2 1/4 3.000 št. art. 4820104100 št. art. 4820102600

33 W2 1/8 3.000 št. art. 4820104200 št. art. 4820102700

33 W3 1/4 2.000 št. art. 4820103800 št. art. 4820102800

33 W3 1/8 2.000 št. art. 4820104300 št. art. 4820102900

40 W2 1/4 2.000 št. art. 4820103600 št. art. 4820103000

40 W2 1/8 2.000 št. art. 4820103500 št. art. 4820103100

40 W3 1/4 1.500 št. art. 4820103400 št. art. 4820103300

40 W3 1/8 1.500 št. art. 4820104400 št. art. 4820103200

serviete barvne, potiskane

kosov/karton enobarvni potisk večbarvni potisk

champagne, 33 F3 1/4 2.000 št. art. 4820212800 št. art. 4820200600

champagne, 40 F3 1/4 1.500 št. art. 4820212200 št. art. 4820211500

rumene, 33 F3 1/4 2.000 št. art. 4820212500 št. art. 4820200800

rumene, 40 F3 1/4 1.500 št. art. 4820211900 št. art. 4820211200

bordeaux, 33 F3 1/4 2.000 št. art. 4820212300 št. art. 4820200500

bordeaux, 40 F3 1/4 1.500 št. art. 4820211700 št. art. 4820211600

rdeče, 33 F3 1/4 2.000 št. art. 4820212400 št. art. 4820200700

rdeče, 40 F3 1/4 1.500 št. art. 4820211800 št. art. 4820211100

temnomodre, 33 F3 1/4 2.000 št. art. 4820212700 št. art. 4820211000

temnomodre, 40 F3 1/4 1.500 št. art. 4820212100 št. art. 4820211400

zelene, 33 F3 1/4 2.000 št. art. 4820212600 št. art. 4820200900

zelene, 40 F3 1/4 1.500 št. art. 4820212000 št. art. 4820211300

Minimalna količina za naročilo 30.000 kosov

*  Minimalna količina 52.000 kosov 

**  Minimalna količina 40.000 kosov

Serviete
         Barve za motive potiska.
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Strojno čiščenje

Ročno čiščenje

Ročno/strojno
čiščenje

Prva skupina simbolov vam pove, kako  
se uporablja proizvod: 

Talna HIGIENA

Ročno pomivanje

Strojno pomivanje

Osebna HIGIENA

Sanitarna HIGIENA

Večnamenska HIGIENA

Pralna HIGIENA

Kuhinjska naprava

Razkuževanje

Druga skupina simbolov vam pove, kje  
se uporablja proizvod:

alkalna

nevtralna

kisla

Tretja skupina podaja informacije glede 
pH-vrednosti proizvoda:



Skupni katalog je veljaven za poslovno leto 2014/15 in nadomesti prejšnje skupne kataloge. Tiskan na papirju brez klora.

Pridržujemo si pravico do stavnih in tiskarskih napak.

1

  HAGLEITNER HYGIENE d.o.o. 

 1218 Komenda, Potok pri Komendi 13

 Tel: +386 (0)1 8343468, Fax: +386 (0)1 8343469 

 E-Mail: komenda@hagleitner.si

www.hagleitner.com

Innovative Hygiene.


