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Innovative Hygiene.
To je náš příspěvek k Vašemu úspěchu.

Innovative Hygiene.

Jako rodinná firma jsme si stanovili za cíl, plnit důvěru našich záka-

zníků inovací a službami. 

Inovativní hygienická řešení, která mají přínos pro cíl uživatele, 

jsou Vaší osobní výhodou. Dávkovací systém XIBU je technicky 

mistrovské dílo, ekonomicky bezkonkurenční a vizuálně – v nejrůz-

nějších designech – obohacením pro každou koupelnu.      

Robustní nerezové dávkovače kombinují vznešený design s inteli-

gentními funkcemi. A bezdotykové armatury doplňují naši nabídku 

pro hygienickou koupelnu. 

S HAGLEITNER senseMANAGEMENT se stává plánování čisto-

ty a údržby orientované na potřebu poprvé realitou. Tím ušetříte 

náklady, optimalizujete skladování, kontrolujete efektivní využití 

personálu a neustále si dokumentujete stav čištění Vašeho podni-

ku. Tento vývoj způsobí revoluci pro správu budov. 

Rakouská značka životního prostředí a EU-Ecolabel se nacházejí 

na  celé řadě našich produktů a zdůrazňují naše povědomí o trva-

lé udržitelnosti. To platí pro kompaktní čisticí integral CLEAN pro 

kuchyňskou hygienu, foamSOAP do dávkovačů pěnového mýdla 

nebo pro ekologické výrobky řady una. S konceptem green efficien-

cy dbáme na to, aby se veškeré dávkovací výrobky  v kuchyňské a 

prací hygieně vyráběli bez NTA, EDTA  a fosfátů. A s inteligentními 

systémy řešení realizujeme ve všech oblastech úspornou spotřebu.

Perfektní servis je příslibem pro zákazníka a začíná již dodáním 

zboží zdarma  až do místa určení. Profesionální montáž a údržba  

dávkovacích zařízení, kompetentní školení zaměstnanců a prvotříd-

ní poradenství Vašeho osobního poradce Vám zajistí jistotu ve 

všech otázkách profesionální hygieny. HAGLEITNER Webshop na-

bízí nepřetržité objednání servisu dle Vašich osobně dohodnutých 

podmínek. A s HAGLEITNER Branchen-Newsletter jste neustále 

informováni o aktuálním stavu ve věci hygieny.

Tento katalog obsahuje naši kompletní nabídku pro všechny obory 

profesionální hygieny. Informujte se o nabídce u Vašich poradců 

pro hygienu, na nejbližším servisním centru nebo na internetu pod 

www.hagleitner.com.

Děkuji za Vaši důvěru. Beru to jako závazek, pomocí Innovation & 

Service v hygieně přispět k Vašemu firemnímu úspěchu. 

Váš

Hans Georg Hagleitner
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Silné hodnoty.

Kvalita, nadšení, budoucnost a tradice jsou hodnoty, které 
tvoří firemní kulturu firmy HAGLEITNER. Zde pracují lidé, kteří 
denně staví prospěch zákazníka do popředí.

Jako mezinárodně silná a nezávislá značka přesvědčuje 
HAGLEITNER skrze inovaci a servis. Nyní ve 12 zemích Evropy 
založil HAGLEITNER přímý prodej. To znamená, že můžete 
všude profitovat ze stejných výrobků, systémů a řešení.

Vy, jako partner firmy HAGLEITNER, obdržíte v každé zemi 
stejnou kvalitu péče a servis. Zboží je dodávané zdarma. Tým 
vysoce kvalifikovaných techniků montuje a udržuje Vaše zaří-
zení a školí Vaše zaměstnance v používání výrobků.

Při volbě správných systémů Vám kompetentně poradí Váš 
osobní poradce pro hygienu.

Provozní záruka.

Provozní záruka je důkazem důvěry. To má za následek per-
manentní úsilí po vyšší kvalitě v produkci. 

Záruka funkčnosti platí pro všechny dávkovače XIBU a LUNA 
série, které jsou označeny v katalogu poznámkou „10 roků 
záruka funkčnosti“ a představuje výhradně znovuobnovení 
funkčnosti přístroje. Je poskytována HAGLEITNER HYGIE-
NE ČESKO S.R.O., a to vždy koncovému odběrateli při koupi 
dávkovačů značky HAGLEITNER. Platí pro všechny defektní 
součásti, které se poškodí při běžném používání v průběhu 10 
let od data vyfakturování, s výjimkou obalů dávkovačů a škod, 
které jsou způsobené třetí stranou, jako i škod způsobených 
chybnou montáží.

Předpokladem pro platnost této záruky je používání výhrad-
ně originálních náplní a součástí společnosti HAGLEITNER. 
Tisíce spokojených zákazníků z nejrůznějších oblastí důvěřují
v kompetenci společnosti HAGLEITNER.
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Produkce.

Jsme hrdi na to, že jsme v Zell am See založili v Evropě nejmo-
dernější, chemicko-technologický výrobní závod na výrobky v 
oblasti úklidu a péče. 

Ve snaze zajistit nejlepší kvalitu, založil HAGLEITNER vlastní 
management kvality. Ten kontroluje a zlepšuje běžící procesy. 
Tak opouští výrobu jen to nejlepší zboží. 

Nezávislý úřad ověřil management kvality HAGLEITNER a 
udělil výrobnímu závodu certifikát ISO 9001 : 2008.

Výrobní závod HAGLEITNER je rozdělen do čtyř úseků:

  Chemická výroba 
HAGLEITNER vyrábí veškeré tekuté čistící prostředky a 
hygienické výrobky sám. Chemická výroba přešla na plně 
automatizovanou výrobní a plnící linku, která je řízena cen-
trálním softwarem. To se týká také etiketování, přičemž toto 
je přizpůsobeno požadavkům 55 exportních zemí.

  Výroba dávkovačů 
Všechny dávkovače XIBU, LUNA, LUNA 2.0 a systémy dáv-
kovačů integral, stejně jako jejich náplně jsou vyvinuté, vy-
ráběné, potištěné a podrobené přísné kontrole kvality v sídle 
firmy. Při montáži je vyžadována nejvyšší přesnost. Pouze 
díky tomu fungují potom dávkovače u zákazníka bez závad.

  Zpracování papíru 
Naše špičkové zpracovatelské linky umožňují plně auto-
matické zušlechťování papíru na nejvyšší kvalitu. Na dvou 
konverzních papírenských strojích se naše toaletní papíry a 
ručníky razí, lepí, perforují, řežou a následně balí.

  Lisování 
V našem provozu jsou zhotoveny jednotlivé díly z umělé 
hmoty pro sestavení dávkovačů. Znalosti v oblasti tech-
nologie lisování zvyšují rozsah výroby a zajišťují maximálně 
kvalitní konečné výrobky. Skutečnost, že HAGLEITNER 
realizuje od rozvoje přes zhotovení jednotlivých dílů až po 
kompletní dávkovač  vše sám, dělá systémy dávkovačů bez-
konkurenčními.
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Inovativní systémy náplní.

Intenzivním výzkumem a vývojem získává společnost 
HAGLEITNER rozhodující náskok na mezinárodním trhu. V 
nejmoderněji zařízených výzkumných laboratořích pracují 
chemici a inženýři jak na zajištění kvality,  tak na dalším vývoji 
stávající palety výrobků a na vývoji nových inovativních 
čisticích prostředků a technologií.

Při doplňování rodinných dávkovačů XIBU, LUNA a integrálů 
se našla revoluční řešení. To zabezpečuje jedinečnost a neza-
měnitelnost našich produktů.

  vacuumBAG – tekuté náplně.
  Oceněná smršťující se nádoba je o 60 procent lehčí než 

běžné náhradní náplně mýdla a během spotřeby se redu-
kuje až na 10 procent svého původního obsahu. Ten tak 
nemůže být znečištěn bakteriemi a ani vysychat. vacuum-
BAGs nesou pečeť kvality HAGLEITNER.

  toaletní papír – multiROLL.
 Role toaletního papíru multiROLL je kompaktně navinuta 
 na úzkém jádru z umělé hmoty. Oproti obvyklým rolím toalet- 
 ního papíru je na rolích multiROLL až čtyřikrát více papíru. 
 To značně snižuje potřebu skladovacího prostoru a počet 
 servisních úkonů, a pomáhá to zákazníkovi šetřit peníze. A
 především to znamená výrazné snížení objemu při dopravě,
 což přispívá k ochraně životního prostředí. Špičková kvalita 
 nese pečeť jakosti HAGLEITNER.

  patrona multiFILL – čisticí koncentráty.
  Patentovaná patrona pro systém dávkovačů integral díky níz-

ké hmotnosti a velikosti nádobky usnadňuje realizaci aplikač- 
ních řešení. Pro zákazníky znamená toto inovativní řešení 
snadnější manipulaci a menší skladovací objem. Kompaktní 
čistící prostředky vyžadují výrazně menší objem a váhu pro 
transport a odpovídají tím našim představám o ekologickém 
vyvoji.
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Bezstarostný balíček v servisu.

Teprve perfektní servis dělá ty nejlepší produkty skutečně 
hodnotnými. Kompetentní tým poradců pro hygienu se snaží  
rychle a profesionálně odpovědět na Vaše dotazy ohledně hy-
gieny. Vyřizování objednávek v servisních střediscích je rychlé 
a efektivní. Vlastní řidiči přivezou zboží až na místo určení. 

Budete těžit ale i z mnoha dalších servisních výhod, jako pro-
fesionální montáž a hospodárné, ekologické nastavení Vašich 
dávkovacích zařízení, pravidelné technické údržby, analýzy 
chyb a programová nastavení u myček a praček nebo bez-
platné analýzy nákladů prádelen a kuchyní. 

Aplikační technici HAGLEITNER školí personál, umisťují mycí 
plány a návody mytí a  odstraňují chyby ihned a na místě. 
Pro rychlou pomoc máte u Vašich strojů uvedenou servisní 
horkou linku. 

Moderní kontrolní systémy dokumentují teplotu, dávkování a 
vlastnosti mytí. A uživatelsky příjemný barevný systém roz-
lišení zajišťuje, že dávkovací výrobky jsou vždy správně při-
pojeny. 

Naše znalosti ve všech oblastech hygieny rádi předáme našim 
partnerům dále. Během profesionálních školení zákaz níků in-
terními nebo externími školiteli je hygienické Know how pře-
dáno tak, aby se vědomosti mohly využít a použít při každo-
denní práci. 

Nabídku školení najdete denně aktuálně na   
www.hagleitner.com.

Prohlídky firmy poskytují možnost, podívat se na výrobu 
výrobků přímo v sídle v Zell am See osobně. Pokusíme se 
Vám během cca 2 hodin přiblížit kulturu naší firmy. Porozumí-
te tomu, jak myslíme, jak jednáme a poznáte, proč z toho Vy, 
jako zákazník, máte prospěch. 

Navštivte nás se svými spolupracovníky v Zell am See. Těšíme 
se na kontakt s Vámi! 

Registrace po telefonu +43 (0)5 0456 nebo přímo u Vašeho 
poradce pro hygienu.
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Udržitelné řešení systému.

Rakouské ekologické označení a známka EU-Ecolabel jsou 
nespornou značkou jakosti pro ekologicky šetrné výrobky s 
nejvyšší užitnou hodnotou.

S integrálem CLEAN jsme vyvinuli první kompaktní čisticí 
prostředek pro profesionální kuchyňskou hygienu, který splňuje 
tato přísná kritéria. Také ekologická  řada výrobků una splňuje 
tyto požadavky.  

Obě pěnová mýdla foamSOAP a foamSOAP PREMIUM stejně 
tak i papírové náplně multiROLL jsou označeny ekoznačkou 
EU-Ecolabel. 

S green efficiency zajistil HAGLEITNER, že veškeré chemické 
dávkovací výrobky v kuchyňské a prací hygieně se vyrábějí  bez 
NTA, EDTA a fosfátů. My jsme tyto suroviny nahradili nezávad-
nými, ekologicky prospěšnými alternativami. Požadavek  je 
trendem celého odvětví.

Že trvalý rozvoj je nejvyšší hodnotou u HAGLEITNERa, doku-
mentuje také vlastní železniční přípojka na veřejné železniční 
síti. Tím může být přesunuto ročně okolo 10.000 tun zboží 
resp. 600 nakládek kamiónem z ulice na kolejnici.

Nejmodernější hygienický obchod.

My víme, co potřebujete a jak to dostanete – po celý den, 7 
dní v týdnu na internetové stránce www.hagleitner.com. Zde 
můžete objednávat 24 hodin denně dle Vašich osobně dohod-
nutých podmínek.

Vaše poslední objednávky jsou na první kliknutí viditelné. 
Výrobky jsou pomocí vyhledávací lišty během vteřiny na dis-
pleji. Bezpečnostní a technické informace k vašim výrobkům 
jsou kdykoliv ke stažení ve formě PDF. 

Můžete Vaše dodací adresy sami aktivně spravovat. Pod „Můj 
účet“si najdete Vaši nákupní statistiku, i kopie faktur. Můžete 
využít speciální akce, které jsou platné pouze v e-shopu. 

S Newsletterem HAGLEITNER jste trvale informováni. Serióz-
ně a srozumitelně zpracované aktuální novinky zasíláme jed-
nou měsíčně na naše zákazníky, kteří o to mají zájem.

Registrujte se – a profitujte z toho!
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Moderní hygiena koupelen.

Žádná série dávkovačů nenabízí tolik možností jako XIBU. Ať 
už v různých dekórech nebo v provedení z nerezi, ať monto-
vané na zeď nebo přímo vestavěné do zdi, ať už s manuální 
nebo bezdotykovou obsluhou – s XIBU máte k dispozici to 
nejflexibilnější ze všech koupelnových systémů. 

A s HAGLEITNER senseMANAGEMENT se teprve správně 
uplatní využití inteligentního dávkovače. Každý XIBU sense 
dávkovač poskytuje bezdrátově v reálném čase údaje o jeho 
provozním stavu.  Tak můžete vždy a všude vidět na první 
pohled, v které koupelně, u kterého dávkovače je vyžadován 
servis.

Další funkce jako digitální čisticí a dezinfekční plány rozšiřu-
jí možnosti HAGLEITNER senseMANAGEMENTu. Můžete si 
tak naplánovat využití Vašeho úklidového personálu a celého 
skladování efektivně nepřetržitě. S instalací HAGLEITNER 
senseMANAGEMENTu se stane potřebná správa budov re-
alitou.  

Jednoduchá orientace.

Piktogramy jsou symboly, které zprostředkovávají důležité 
informace pomocí zjednodušených grafických zobrazení.

Piktogramy v našem katalogu přenášejí důležité pokyny pro 
správné použití produktů k jejich ph-hodnotám. Toto označení
najdete u všech našich chemických produktů a to v katalogu, 
na etiketě a v čistícím plánu. Tímto obdržíte rychlou podporu
nezávislou na znalosti řeči.

V katalogu na straně 89 najdete přehled piktogramů, které Vás 
podpoří při čtení informací o výrobcích.

Veškeré dávkovací výrobky pro kuchyňskou hygienu a hygie-
nu prádelen jsou označené barevným systémem. S jasným, 
barevným označením kanystru a odpovídajícím uzávěrem, 
může být záměna výrobků prakticky vyloučena. To přináší 
bezpečnost pro každého uživatele.
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Čisticí a dezinfekční plány.

Naše čisticí a dezinfekční plány budou individuálně při-
způsobeny na míru Vašim potřebám. Pro každou oblast použití 
je možné vytvořit samostatný plán. Každý, Vámi používaný 
výrobek HAGLEITNER, je zahrnut. Obrázkové znázornění a 
jasný popis aplikace a frekvence to dělá čisticí a dezinfekční 
plány srozumitelnými pro každého. 

V kuchyni tím zvládnete každý požadavek HACCP na výbor-
nou a v objektové hygieně usnadňují plány každodenní práce 
pro úklidový personál.

Neuvěřitelné rozsahy.

Koncentrovaná aplikační chemie je klíčem k efektivnímu čištění. 
Minimální náklady na přepravu a skladování, jednoduché  
zacházení a hospodárné dávkování jsou největšími výhodami 
integrálových a čistících koncentrátů firmy HAGLEITNER.
 
Jedna jediná šikovná 2,5 l multiFILL patrona  dodá až  500 l 
hotového aplikačního roztoku. Tím vyčistíte více než 40.000 
metrů čtverečních. Zda čištění podlah, skla nebo dezinfekce 
povrchů, tyto koncentrované integrál-roztoky umožní efektivní 
práci.

Inovativní i.h.s-systém ručí za dodatečnou perfektní hygienu 
bez rizika infekce. Spolupracovníci mají vždy k dispozici správně 
nadávkované aplikační roztoky připravené ihned k použití. Čistící 
patrony chrání před stykem kůže s produkty.

Náklady na čištění jsou minimální a koncept ušetří 30 procent 
pracovního času oproti obvyklé metodě.





Žádný koupelnový systém není tak kompletní a nena-

bízí tolik výhod jako XIBU. Řada dávkovačů udělá do-

jem ušlechtilým designem a hodí se s různými dekóry 

do každé koupelny. Inteligentní funkce náplní a rezervy 

garantují jednoduchou obsluhu a úspornou spotřebu. 

Bezdotyková obsluha zajišťuje maximální hygienu.

 

S XIBU inox je ušlechtilý design také k dostání z 

nezničitelné ušlechtilé oceli. Štíhlé dokonale tvarované 

armatury doplňují perfektní vzhled XIBU.

 

HAGLEITNER senseMANAGEMENT systém používá 

inteligenci dávkovače XIBU pro zcela novou formu 

řízení hygieny. Data spotřeby každého dávkovače jsou 

bez ohledu na umístění v realném čase k dostání a 

umožňují využití na základě poptávky úklidového a ser-

visního personálu.

Označení foamSOAP a foamSOAP PREMIUM tak i 

kvalita papíru multiROLL s rakouskou ekoznačkou a 

EU-Ecolabel ukazují o povědomí stálosti firmy.

První dojem
  je rozhodující.
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www.hagleitner.com
Platforma znalostí.
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XIBU touchTISSUEPAPER white

V x Š x H     323 x 170 x 170 mm Art.-č. 4110100650

   dávkovač na toaletní papír pro 2 role multiROLL toaletního 
papíru

  automatické posunutí 2. role
  jedna náplň nahradí až 8 běžných rolí toaletního papíru
  7 variant dekorací k dostání
  s brzděním odvíjení pro úsporný odběr papíru
  viditelný stav náplně díky průhlednému čelnímu dílu
  uzamykatelný
  10 let záruky funkčnosti

multiROLL toaletní papír Z4*

425 listů na roli Art.-č. 4110801400

4-vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí/karton, mikroražba s 
pečetí jakosti papíru.

multiROLL toaletní papír V3*

560 listů na roli Art.-č. 4110801300

3-vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí v kartonu, mikroražba 
s pečetí jakosti papíru.

multiROLL toaletní papír B2*

850 listů na roli Art.-č. 4110801500

2-vrstvý, barevný (modrý) lepený, 32 rolí v kartonu, 
mikroražba s pečetí jakosti papíru.

multiROLL toaletní papír W2*

950 listů na roli Art.-č. 4110800900

2-vrstvý, čistě bílý, rýhovaný, 42 rolí v kartonu, 
 bodová ražba.

XIBU touchFOAM white 

V x Š x H     300 x 133 x 119 mm Art.-č. 4110201450

 mechanický dávkovač mýdla
 optický ukazatel množství náplně
 rezervní tank
 nastavitelné množství odběru
 7 variant dekorací k dostání
 uzamykatelný
 10 let záruky funkčnosti

foamSOAP PREMIUM*

6 x 0,6 kg Art.-č. 4110705403

Luxusní, velmi plodné mýdlo na ruce. Díky ino-
vativnímu HAGLEITNER dávkovači na pěnové 
mýdlo je mýdlo podáno jako krémová pěna. Díky 
antihrubému efektu zvláště vhodné pro citlivou 
a suchou pokožku. Vyznačuje se  extra sameto-
vým pocitem na pokožce a vynikajícím čistícím 
výkonem. Vitalizující vůně po pomerančových 
květech. Dermatologicky testováno!

foamSOAP*

6 x 0,6 kg Art.-č. 4110701503

Pěnové mýdlo. Velmi kvalitní pěnový koncentrát. 
Vytváří sametově jemnou pěnu. Obzvlášť vhodný 
pro citlivou a suchou pokožku. Zanechává čisté, 
sametově jemné ruce a vůni exotických plodů. 
Dermatologicky testováno!

septFOAMSOAP*

6 x 0,6 kg Art.-č. 4110702603

Krémové mýdlo s redukčním účinkem proti bak-
teriím. Testováno podle normy EN 1040. Díky 
jeho baktericidnímu účinku je redukce počtu 
zárodků zřetelně lepší než při mytí rukou obyčej-
ným mýdlem. Tím je přípravek optimální pro 
všechny oblasti, kde je nebezpečí přenosu bak-
terií a současně se zde mají mýt znečištěné ruce. 
Dermatologicky testováno! (** a ***)

* Také vhodné pro dávkovač LUNA schaumSEIFEN.
**  Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy 

přečtěte označení a informace o produktu.
***  Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81. * Také vhodné pro dávkovač LUNA toilettPAPIER.

HYGIENA koupelny – XIBU touch/sense.
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XIBU senseFRESHAIR white

V x Š x H     219 x 135 x 92 mm Art.-č. 4110201350

  high-tech dávkovač vůní
  individuálně programovatelný
  dávkování parfému v časovém intervalu a/nebo s čidlem pohybu
  náplně bez plynu
  uzamykatelný
  napájení přes baterie nebo elektrický proud
  7 variant dekorací k dostání 
  10 let záruky funkčnosti
  LED-ukazatel stavu náplně
  náplně vždy 8 x 300 ml

airFRESH GREEN* Art.-č. 4110700306

Svěží vůně jara – jemný čas rozkvétání, osvěžující 
probuzení – zelený odstín.

airFRESH YELLOW* Art.-č. 4110700406

Svěží vůně jara – jemný čas rozkvétání, osvěžující 
probuzení – zelený odstín.

airFRESH RED* Art.-č. 4110700506

Uklidňující vůně podzimu – vonící žně, zralé plo-
dy – červený odstín.

airFRESH BLUE* Art.-č. 4110700606

Osvěžující vůně zimy – čistá svěžest, čistá voda 
– modrý odstín.

airFRESH fourSEASONS* Art.-č. 4110700706

Směs 4 x 2 vysoce kvalitních vůní do místností s 
vůní jara, léta, podzimu a zimy.

airFRESH SPICE* Art.-č. 4110704106

Svěží, uvolňující vůně po zahradních bylinách.

airFRESH FLOWER* Art.-č. 4110704206

Voní po senu, uklidňující a uvolňující.

airFRESH LEAVES* Art.-č. 4110704306

Kořeněná, lehce orientální vůně, která vytváří te-
plou, příjemnou atmosféru. 

airFRESH FIRESIDE* Art.-č. 4110704406

Hřejivá kompozice z pomerančů a skořice – nejen 
pro zimní večery. 

airFRESH WELLNESS* Art.-č. 4110704506

Ideální mix 4 x 2 vysoce kvalitních parfémů s vůní 
SPICE, FLOWER, LEAVES a FIRESIDE.

* Také vhodné pro dávkovač LUNA airFRESH.

XIBU touchTOWEL white 

V x Š x H     432 x 331 x 228 mm Art.-č. 4110201250

  mechanický dávkovač papírových ručníků
  systém 2 rolí
  automatické přepnutí na 2. roli
  nastavitelný časový interval pro přísun papíru
  ukazatel stavu náplně
  výdej odděleného papíru
  7 variant dekorací k dostání
  uzamykatelný
  10 let záruky funkčnosti

multiROLL papírové ručníky X Premium

 90 metrů/role Art.-č. 4110901400

Premium-kvalita, 1-vrstvé, bílé, vyrobené dle me-
tody AIRLAID, 5 rolí/karton, mikroražba.

multiROLL papírové ručníky X2

 160 metrů/role Art.-č. 4110900900

2-vrstvý, bílý, lepený, 5 rolí/kartón, vhodný pro 
XIBU dávkovače, mikroražba s pečetí jakosti 
papíru.

multiROLL papírové ručníky XB2

145 metrů/role Art.-č. 4110901000

2-vrstvý, modrý, lepený a celistvý za mokra, 5 rolí/
kartón, vhodný pro XIBU dávkovače, mikroraž-
ba s pečetí jakosti papíru, ISEGA potravinářsky 
 nezávadné prohlášení.

multiROLL papírové ručníky X1

205 metrů/role Art.-č. 4110901100

1-vrstvý, bílý, 5 rolí/kartón, vhodný pro XIBU 
 dávkovače, mikroražba s pečetí jakosti papíru.
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HYGIENA koupelny – HAGLEITNER senseMANAGEMENT.

Manipulace

Stav dávkovače

Frekvence 

návštěv

senseMANAGEMENT 

BASE

senseMANAGEMENT 

SERVER

Internet

Dokumentace

Plánování tur

Představte si, že byste věděli vždy zcela přesně o stavu 

čištění ve Vaší domácnosti. V reálném čase uvidíte, které 

oblasti se právě čistily a kde jsou požadovány náplně nebo 

mohou být na základě spotřeby cíleně objednány.

 

S HAGLEITNER senseMANAGEMENT se stanou tyto 

nápady realitou. Realizovali jsme inovativní digitální systém 

správy budov, který se může na základě potřeby organizo-

vat s čištěním, servisem a skladováním. 

Digitální XIBU dávkovač dodává všechna data, která jsou 

potřeba pro efektivní požadovaný servis. Trvale víte, kde 

jsou k doplnění baterie, mýdla nebo papír a můžete na to 

cíleně reagovat. Zabudované rezervní funkce dávkovače 

poskytují dostatečný čas pro efektivní plánování tur Vaše-

ho personálu. 

S digitálními čistícími plány se perfektně dokumentuje 

čištění a dezinfekce a může se kdykoliv doložit. Na základě 

dat můžete analyzovat, cíleně zlepšovat postoj využití 

například ruční dezinfekce. 

Pro umístění senseMANAGEMENT  jsou vedle XIBU sense 

dávkovačů ještě zapotřebí následující komponenty:    

senseMANAGEMENT BASE 

senseMANAGEMENT SERVER (optional)

V kombinaci s naším senzorem pro zachycení přístupu 

XIBU senseCOUNTER obdržíte maximální možnou trans-

parentnost. 

Bližší informace k HAGLEITNER senseMANAGEMENT má 

Váš obchodní zástupce.

Každý senseMANAGEMENT-je v katalogu označen sym-

bolem  .

HAGLEITNER senseMANAGEMENT.

Skladování
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Volba sense

S XIBU senseFOAM a s XIBU senseTOWEL máte k dispozici 
nejhygieničtější formu čistoty a sušení rukou. Bezdotykové 
dávkovače disponují inteligentní senzorovou technikou a  okouzlují 
perfektní kvalitou pěny a přesně řezaným papírem.

XIBU senseFOAM white

V x Š x H   277 x 135 x 108 mm Art.-č. 4110201050

  bezdotykový dávkovač mýdla
   LED-ukazatel stavu náplně
 rezervní tank
 nastavitelné množství odběru
 7 variant dekorací k dostání
 10 let záruky funkčnosti
 vhodné náplně: strana 12

XIBU senseTOWEL white

V x Š x H   432 x 331 x 228 mm Art.-č. 4110201150

   bezdotykový dávkovač papírových ručníků
   LED-ukazatel stavu náplně
   výdej odděleného papíru
   7 variant dekorací k dostání
   10 let záruky funkčnosti
   vhodné náplně: strana 13

Volba dekóru

Dávkovače XIBU do umýváren se přizpůsobí jako chameleon 
optimálně každému prostředí. Zvolte si ze tří světlých a čtyř 
tmavých dekórů, které se hodí k Vašemu vybavení ve Vaší 
umývárně. V závislosti na dekóru se mění poslední obě číslice 
výrobku. 
Příklad:

XIBU senseFOAM white Art.-č. 4110201050

steel Art.-č. XXXXXXXX53

tech w Art.-č. XXXXXXXX68

carbon Art.-č. XXXXXXXX57

black Art.-č. XXXXXXXX67

tech Art.-č. XXXXXXXX59

wood Art.-č. XXXXXXXX60

Dekór steel
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Volba mobile

XIBU senseFRESHAIR je inovativním osvěžovačem vzduchu 
v místnosti. Podstavec umožňuje, aby dávkovač byl mobilní 
a flexibilní.

XIBU senseFRESHAIR mobile bL

V x Š x H  122 x 223 x 99,5 mm Art.-č. 4111202361

   stojan pro dávkovač XIBU senseFRESHAIR ve 
světlém dekóru

XIBU senseFRESHAIR mobile dL

V x Š x H  122 x 223 x 99,5 mm Art.-č. 4111202362

   stojan pro dávkovač XIBU senseFRESHAIR v 
tmavém dekóru

* Také vhodné pro dávkovač LUNA airFRESH.

Dekór wood

Volba powerPACK

Senzorem řízené dávkovače mohou být  pomocí powerPACKs 
přímo napojené na elektrickou síť.  Alternativně mohou baterie 
zajistit fungování dávkovače při výpadku proudu.

XIBU powerPACK ex

tissue/ppbox Art.-č. 4111202400

foam/disinf Art.-č. 4111202500

towel Art.-č. 4111202600

freshair Art.-č. 4111202800

   nástěnné napájení
   délka kabelu 150 cm

systémové baterie C-Typ

2 ks/balení Art.-č. 4111201200

Vhodné pro: XIBU senseFOAM,  

XIBU senseDISINFECT, XIBU senseDISHES

systémové baterie D-Typ*

2 ks/balení Art.-č. 4111201300

Vhodné pro: XIBU senseTOWEL,  

XIBU senseFRESHAIR, XIBU sensePAPERBOX

systémové baterie AAA-Typ

4 ks/balení Art.-č. 4111202700

Vhodné pro: XIBU sensePAPERBOX

XIBU powerPACK in

tissue/ppbox Art.-č. 4111203100

foam/disinf Art.-č. 4111203200

towel Art.-č. 4111203300

freshair Art.-č. 4111203000

  zapuštěný zdroj napájení
   vhodné pro montáž do duté stěny boxu 68 

(minimální velikost) 
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XIBU touchPAPERBOX 

V x Š x H      700 x 340 x 237 mm

bL Art.-č. 4110201661

dL Art.-č. 4110201662

 skrytý otvor pro vhazování 
 kompaktní kryt z odolného plastu
 obsah 45 litrů 
 do víka je integrován úložný prostor pro jednu roli  
  ve světlém (bL) nebo tmavém (dL) provedení odpovídající 

dekoru
 vhodný pro montáž na zeď nebo jako samostatně stojící 

odpadkový pytel XIBU 45 litrů

6 x 25 ks Art.-č. 4111101000

Pytel na odpadky s praktickým stahováním a ob-
sahem 45 litrů pro XIBU sense a touchPAPER-
BOX.

Volba sense

U XIBU sensePAPERBOX umožní sense-technologie rozmístit 
odpadkový pytel na vnitřní stěnu PAPERBOXu a optimalizuje 
tím objem odpadu. sensePAPERBOX tak může pojmout o 40% 
více papíru. 
Provoz s napájecí zástrčkou (powerPACK tissue/ppbox) a 
systémovými bateriemi AAA-Typ nebo systémovými bateriemi 
AAA-Typ a D-Typ (viz str. 16).

XIBU sensePAPERBOX

V x Š x H      700 x 340 x 237 mm

bL Art.-č. 4110201761

dL Art.-č. 4110201762

XIBU touchMULTIFOLD

V x Š x H     397 x 302 x 138 Art.-č. 4110201550

  kompaktní tvar zásobníku
   univerzální pro všechny běžné typy velikostí a kvalit sklá-

daných papírových ručníků
  lehce nastavitelný vnitřní díl
  jednoduchá obsluha při doplňování ručníků
  úsporný ve spotřebě
  okénko pro kontrolu zásoby ručníků
  uzamykatelný

NIMM 1 papírové ručníky R1*

3.000 ks/krt Art.-č. 4111000100

Recyklovaný, skládaný do Z, 1 vrstvý, při 

 namočení se netrhá.

NIMM 1 papírové ručníky W2*

3.000 ks/krt Art.-č. 4111000400

Zářivě bílý, skládaný do Z, 2 vrstvý, při namočení 

se netrhá.

skládané papírové ručníky R1*

3.840 ks/krt Art.-č. 4111000300

Recyklovaný, měkký, vysoce savý, C-skládání, 1 

vrstvý, při namočení se netrhá.

* Také vhodné pro dávkovač LUNA multiFOLD.

bez 
zobrazení
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XIBU senseDISINFECT

V x Š x H     277 x 135 x 108 mm Art.-č. 4110600250

  bezdotykový dávkovač dezinfekčního prostředku 
  LED-ukazatel stavu náplně
  rezervní nádržka
  nastavitelné množství pro dávkování 
   znalecký posudek pro profesionální uživatele jako např. 

nemocnice, pečovatelské ústavy, lékařské praxe 
   napájení prostřednictvím baterie nebo elektrického proudu  

(powerPACKS a systémové baterie naleznete na straně 16)
  vzduchotěsná cesta produktu – žádná kontaminace náplní
  uzamykatelný
  10 let záruky funkčnosti

septLIQUID SENSITIVE

6 x 700 ml Art.-č. 4110705804

Roztok, připravený k okamžitému použití na bázi 
alkoholu pro hygienickou dezinfekci rukou dle 
EN 1500 a chirurgickou dezinfekci rukou dle 
EN12791.  Je uveden v VAH/ÖGHMP. Účinný 
proti obaleným virům, jako je např. původce 
chřipky, hepatitidě B a proti norovirům. Zvlášť 
dobře snášenlivý s pokožkou pečující díky vysoké-
mu podílu vosku z vlny. Vhodné i pro alergiky, pro-
tože je bezparfémový a bezbarvý. Dermatologicky 
testováno! (* a **)

septLIQUID PLUS 

6 x 750 ml Art.-č. 4110704603

Alkoholický roztok k dezinfekci rukou, připravený 
k použití. Velká oblast působení při součas-
né péči o pokožku. Účinný proti bakteriím (vč. 
MRSA) podle DGHM/VAH/ÖGHMP a plísním. 
Účinný i proti norovirům podle EN 14476, HBV/
HIV, HPV, poliovirům, adenovirům, rotavirům. 
Dermatologicky testováno! (* a **)

XIBU disinfectWALL

V x Š x H     196 x 108 x 123 mm Art.-č. 4110600550

  mistička pro odkapávání pro dávkovač XIBU 
senseDISINFECT

 pro montáž na zeď
  chrání Vaší podlahu před odkapáváním dezin-

fekčního prostředku z rukou

*  Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtě-
te označení a informace o produktu.

**  Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81. 

HYGIENA koupelny – XIBU dezinfekce.

XIBU montážní deska 

malá      V x Š x H 400 x 150 x 2 mm Art.-č. 4111203400

velká      V x Š x H 400 x 300 x 2 mm Art.-č. 4111203500

XIBU montážní desky jsou vyrobeny z kartáčované, 2 mm silné, 
nerezové oceli. Na XIBU montážní desce malé je možné namon-
tovat dávkovač (senseFOAM nebo senseDISINFECT). Na XIBU 
montážní desku velkou můžete oba dávkovače nastavit vedle 
sebe. 
Zvolené XIBU dávkovače lze na žádost zvláštního příslu šenství 
namontovat dokonce na skleněné a zrcadlové plochy. 

upevňovací svorka

Art.-č. 4111200800

Upevňovací svorka k upevnění multifunkční schránky nebo 
XIBU senseDISINFECT (1 kus) k úklidovému vozíku.
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XIBU disinfectTABLE

V x Š x H     445 x 155 x 215 mm Art.-č. 4110600450

   stolní stojan na dávkovač  
XIBU senseDISINFECT

  s integrovanou mističkou na odkapávání
   ideální pro recepce, bankovní přepážky, lékaře, 

atd.

XIBU disinfectFLOOR

V x Š x H     895 x 395 x 385 mm Art.-č. 4110600350

  stojan pro dávkovač XIBU senseDISINFECT
   ideální pro mobilní umístění dávkovače dezin-

fekce
   ideální pro vstupní  zóny např. do restaurací, 

pro hotely, pečovatelské ústavy, banky, centra 
zábavných akcí atd. 

   k použití pouze v kombinaci s dávkovačem 
XIBU senseDISINFECT a disinfectTABLE

XIBU septGEL

30 x 50 ml Art.-č. 4120100709

Rychle působící, alkoholický výrobek s decentní vůní pro hygie-
nickou dezinfekci rukou. Testováno podle EN 1500, evidová-
no v DGHM/VAH a ÖGHMP.* Je optimálně vhodný pro časté 
použití díky vynikajícím ošetřujícím vlastnostem. Široké spekt-
rum působení proti všem v praxi relevantním choroboplodným 
bakteriím. V praktické lahvičce 50 ml ho máte stále při sobě.

*  Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81. 
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XIBU inoxTISSUEPAPER

V x Š x H     402 x 209 x 170 mm Art.-č. 4131100466

   dávkovač toaletního papíru z nerezové oceli 
   pro 2 role multiROLL toaletního papíru  
  automatické posunutí 2. role
  jedna náplň nahradí až 8 běžných rolí toaletního papíru 
  s brzděním odvíjení pro úsporný odběr papíru 
  uzamykatelný
   nezanechává otisky prstů
  10 let záruky funkčnosti

multiROLL toaletní papír Z4*

425 listů na roli Art.-č. 4110801400

4-vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí/karton, mikroražba s 
pečetí jakosti papíru.

multiROLL toaletní papír V3*

560 listů na roli Art.-č. 4110801300

3-vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí v kartonu, mikroražba 
s pečetí jakosti papíru.

multiROLL toaletní papír B2*

850 listů na roli Art.-č. 4110801500

2-vrstvý, barevný (modrý) lepený, 32 rolí v kartonu, 
mikroražba s pečetí jakosti papíru.

multiROLL toaletní papír W2*

950 listů na roli Art.-č. 4110800900

2-vrstvý, čistě bílý, rýhovaný, 42 rolí v kartonu, 
 bodová ražba.

XIBU inoxFOAM

V x Š x H     416 x 170 x 115 mm Art.-č. 4131100366

 bezdotykový dávkovač pěnového mýdla z nerezové oceli
 LED-ukazatel stavu náplně
 rezervní nádrž
  nastavitelná výše dávkování
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér
 uzamykatelný
   nezanechává otisky prstů
 10 let záruky funkčnosti

foamSOAP PREMIUM*

6 x 0,6 kg Art.-č. 4110705403

Luxusní, velmi plodné mýdlo na ruce. Díky ino-
vativnímu HAGLEITNER dávkovači na pěnové 
mýdlo je mýdlo podáno jako krémová pěna. Díky 
antihrubému efektu zvláště vhodné pro citlivou 
a suchou pokožku. Vyznačuje se  extra sameto-
vým pocitem na pokožce a vynikajícímu čistící-
mu výkonu. Vitalizující vůně po pomerančových 
květech. Dermatologicky testováno!

foamSOAP*

6 x 0,6 kg Art.-č. 4110701503

Pěnové mýdlo. Velmi kvalitní pěnový koncentrát. 
Vytváří sametově jemnou pěnu. Obzvlášť vhodný 
pro citlivou a suchou pokožku. Zanechává čisté, 
sametově jemné ruce a vůni exotických plodů. 
Dermatologicky testováno!

septFOAMSOAP*

6 x 0,6 kg Art.-č. 4110702603

Krémové mýdlo s redukčním účinkem proti bak-
teriím. Testováno podle normy EN 1040. Díky 
jeho baktericidnímu účinku je redukce počtu 
zárodků zřetelně lepší než při mytí rukou obyčej-
ným mýdlem. Tím je přípravek optimální pro 
všechny oblasti, kde je nebezpečí přenosu bak-
terií a současně se zde mají mýt znečištěné ruce. 
Dermatologicky testováno! (** a ***)

* Také vhodné pro dávkovač LUNA schaumSEIFEN.
**  Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy 

přečtěte označení a informace o produktu.
***  Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81. * Také vhodné pro dávkovač LUNA toilettPAPIER.

HYGIENA koupelny – XIBU inox.
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XIBU inoxTOWEL

V x Š x H     587 x 352 x 235 mm Art.-č. 4131100566

  bezdotykový dávkovač ručníků z nerezové oceli
  systém 2 rolí
  automatické posunutí 2. role
  LED-ukazatel stavu náplně
  výdej odděleného papíru
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér
  uzamykatelný
   nezanechává otisky prstů
  10 let záruky funkčnosti

multiROLL papírové ručníky X Premium

 90 metrů/role Art.-č. 4110901400

Premium-kvalita, 1-vrstvé, bílé, vyrobené dle me-
tody AIRLAID, 5 rolí/karton, mikroražba.

multiROLL papírové ručníky X2

 160 metrů/role Art.-č. 4110900900

2-vrstvý, bílý, lepený, 5 rolí/kartón, vhodný pro 
XIBU dávkovače, mikroražba s pečetí jakosti 
papíru.

multiROLL papírové ručníky XB2

145 metrů/role Art.-č. 4110901000

2-vrstvý, modrý, lepený a celistvý za mokra, 5 rolí/
kartón, vhodný pro XIBU dávkovače, mikroraž-
ba s pečetí jakosti papíru, ISEGA potravinářsky 
 nezávadné prohlášení.

multiROLL papírové ručníky X1

205 metrů/role Art.-č. 4110901100

1-vrstvý, bílý, 5 rolí/kartón, vhodný pro XIBU 
 dávkovače, mikroražba s pečetí jakosti papíru.

XIBU inoxDISINFECT

V x Š x H     416 x 170 x 115 mm Art.-č. 4131100266

   bezdotykový dávkovač dezinfekčního prostředku z nerezové 
oceli

  LED-ukazatel stavu náplně
  rezervní tank
  nastavitelné množství pro dávkování
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér
  vzduchotěsná cesta produktu – žádná kontaminace náplní
  uzamykatelný
  nezanechává otisky prstů 
  10 let záruky funkčnosti

septLIQUID SENSITIVE

6 x 700 ml Art.-č. 4110705804

Roztok, připravený k okamžitému použití na bázi 
alkoholu pro hygienickou dezinfekci rukou dle 
EN 1500 a chirurgickou dezinfekci rukou dle 
EN12791.  Je uveden v VAH/ÖGHMP. Účinný 
proti obaleným virům, jako je např. původce 
chřipky, hepatitidě B a proti norovirům. Zvlášť 
dobře snášenlivý s pokožkou pečující díky vysoké-
mu podílu vosku z vlny. Vhodné i pro alergiky, pro-
tože je bezparfémový a bezbarvý. Dermatologicky 
testováno! (* a **)

septLIQUID PLUS 

6 x 750 ml Art.-č. 4110704603

Alkoholický roztok k dezinfekci rukou, připravený 
k použití. Velká oblast působení při součas-
né péči o pokožku. Účinný proti bakteriím (vč. 
MRSA) podle DGHM/VAH/ÖGHMP a plísním. 
Účinný i proti norovirům podle EN 14476, HBV/
HIV, HPV, poliovirům, adenovirům, rotavirům. 
Dermatologicky testováno! (* a **)

*  Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte označení a informace o produktu.

**  Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81. 
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Volba inFRAME

Zabudování inteligentních dávkovačů z ušlechtilé oceli  na stěnu 
poskytuje jedinečný prostorový obraz. Zda se jedná o masivní 
zdi, Ytong, dřevěné konstrukce, sádrokartóny, sklo nebo metal 
– se zabudovanými rámy se elegantní dávkovače přízpůsobí 
každé stěně.
Zabudování inox inFRAME rámů profesionálním řemeslníkem 
zaručuje hladké dokončení pozdější montáže dávkovače.

inox inFRAME tissuepaper

V x Š x H  381 x 189 x 85 mm Art.-č. 4131200866

   rám z nerezové oceli k montáži pod omítku 
dávkovače XIBU inoxTISSUEPAPER

inox inFRAME foam/disinfect

V x Š x H  402 x 155 x 55 mm Art.-č. 4131200566

   rám z nerezové oceli k montáži pod omítku 
dávkovače XIBU inoxFOAM a inoxDISINFECT 

inox inFRAME towel

V x Š x H  552 x 326 x 124 mm Art.-č. 4131201166

   rám z nerezové oceli k montáži pod omítku 
dávkovače XIBU inoxTOWEL

Volba exFRAME

Ideální způsob, jak vybavit každou umývárnu nezničitelným 
dávkovačem z ušlechtilé oceli.
Ušlechtilá úprava a perfektní design garantují trvalý dojem. 

inox exFRAME tissuepaper

Art.-č. 4131200966

   kryt dávkovače XIBU inoxTISSUEPAPER z ne-
rezové oceli určený pro montáž na stěnu

    vhodné pro všechny druhy stěn

inox exFRAME foam/disinfect

Art.-č. 4131200666

   kryt dávkovače XIBU inoxFOAM a inoxDISINFECT 
z nerezové oceli určený pro montáž na stěnu

   vhodné pro všechny druhy stěn

inox exFRAME towel

Art.-č. 4131201066

   kryt dávkovače XIBU inoxTOWEL z nerezové 
oceli určený pro montáž na stěnu

  vhodné pro všechny druhy stěn
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Volba powerPACK

Senzorem řízené dávkovače mohou být  pomocí powerPACKs 
přímo napojené na elektrickou síť. Alternativně mohou baterie 
zajistit fungování dávkovače při výpadku proudu.*

XIBU powerPACK ex

tissue/ppbox Art.-č. 4111202400

foam/disinf Art.-č. 4111202500

towel Art.-č. 4111202600

  nástěnné napájení  
  délka kabelu 150 cm

Volba Aura

Podsvícením dávkovače-Silhouette působí dávkovač XIBU inox 
zvláště vznešeně a postará se o jedinečnou atmosféru v umývárně.
Příslovečný „zlatý hřeb“ pro individuální prostorové uspořádání. 
Pomocí spoludodávaného RGB-ovladače se může barva LED-
osvětlení libovolně nastavit. 

inoxAURA tissuepaper

Art.-č. 4131200766

   LED-světelný kroužek k podsvícení dávkovače 
XIBU inoxTISSUEPAPER 

   provoz je možný jen s powerPACK

inoxAURA foam/disinfect

Art.-č. 4131200466

   LED-světelný kroužek k podsvícení dávkovače 
XIBU inoxFOAM a inoxDISINFECT

  provoz je možný jen s powerPACK

inoxAURA towel

Art.-č. 4131201266

   LED-světelný kroužek k podsvícení dávkovače 
XIBU inoxTOWEL

   provoz je možný jen s powerPACK

XIBU powerPACK in

tissue/ppbox Art.-č. 4111203100

foam/disinf Art.-č. 4111203200

towel Art.-č. 4111203300

   zapuštěný zdroj napájení
   vhodné pro montáž do duté stěny boxu 68 

(minimální velikost) 

* Vhodné baterie naleznete na straně 16.
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XIBU senseTAP PROFI chrom / PROFI matt

V x H     190 x 165 mm, průměr vrtané díry Ø 34 - 38 mm

  bezdotyková armatura k umyvadlu s vysokou frekvencí  
používání na mytí rukou

  odpovídá hygienickým doporučením podle HACCP
  až 75 % úspora vody a energie
 max. 4 l/min. průtok vody
  sanitární oplach
 bezpečnostní zastavení po ca. 1 min.
 robustní celokovová konstrukce

XIBU senseTAP LAB chrom

V x H     265 x 223 mm, průměr vrtané díry Ø 34 - 38 mm

  bezdotyková armatura speciálně pro lékařskou oblast i vel-
kokapacitní kuchyně

 otočný výtok
 odpovídá hygienickým doporučením podle HACCP
  až 75 % úspora vody a energie 
 max. 4 l/min. průtok vody
  sanitární oplach
 bezpečnostní zastavení po ca. 1 min.
  robustní celokovová konstrukce

XIBU senseTAP BISTRO chrom

V x H     250 x 286 mm, průměr vrtané díry Ø 34 - 38 mm

  bezdotyková armatura speciálně pro gastronomickou oblast
 otočný výtok
  odpovídá hygienickým doporučením podle HACCP
  až 75 % úspora vody a energie 
 max. 4 l/min. průtok vody
 sanitární oplach 
 bezpečnostní zastavení po ca. 1 min.
 robustní celokovová konstrukce

XIBU senseTAP PROFI inox

V x H     165 x 162 mm, průměr vrtané díry Ø 34 - 38 mm

bezdotyková armatura k umyvadlu s vysokou frekvencí  
používání na mytí rukou

 provedení z nerezu
 odpovídá hygienickým doporučením podle HACCP
 až 75 % úspora vody a energie 
 max. 4 l/min. průtok vody
  sanitární oplach 
 bezpečnostní zastavení po ca. 1 min.
  robustní celokovová konstrukce

HYGIENA koupelny – XIBU senseTAP.
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XIBU senseTAP SMART chrom

V x H     150 x 145 mm, průměr vrtané díry Ø 34 - 38 mm

  bezdotyková armatura k umyvadlu s vysokou frekvencí  
používání na mytí rukou

 odpovídá hygienickým doporučením podle HACCP
 až 75 % úspora vody a energie 
 max. 4 l/min. průtok vody
  sanitární oplach
 bezpečnostní zastavení po ca. 1 min.
 robustní celokovová konstrukce

dálkové ovládání

 Art.-č. 4130200600

    infračervené dálkové ovládání k nastavení hygie-
    nických-oplachových cyklů
  čitelné zobrazení
  jednoduché ovládání

studená (C) decentrální teplá (L) centrální teplá (H)

SMART chrom 1-baterie Art.-č.
2-připojení k síti Art.-č.

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom 1-baterie Art.-č.
2-připojení k síti Art.-č.

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom 1-baterie Art.-č.
2-připojení k síti Art.-č.

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom 1-baterie Art.-č.
2-připojení k síti Art.-č.

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt 1-baterie Art.-č.
2-připojení k síti Art.-č.

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox 1-baterie Art.-č.
2-připojení k síti Art.-č.

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665



Kvalita rozhoduje, zda se host cítí dobře. To platí zvláště 

pro hotelové pokoje. Elegantní design a vysoká funkce 

jsou velkými přednostmi u LUNA 2.0. Vysoce kvalit-

ní sprchové náplně a papír plnící všechny požadavky  

kvality. Inteligentní funkce jako je výdejové množství a 

odvíjecí brzdy zajišťující úspornou spotřebu.

S možností umístit Vaše logo na pojistný kroužek 

dávkovače u sprchového gelu showerMAID posílíte 

svou značku.

LUNA 2.0
pro každý hotelový pokoj.
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LUNA 2.0 showerMAID

V x Š x H     230 x 78 x 100 mm

white Art.-č. 4110400550

steel Art.-č. 4110400553

  dávkovač sprchového gelu s krásným designem
  úsporný díky dávkování odměřeného množství
  ochrana před bakteriemi pomocí vzduchotěsné jednotky
  je možné individuální označení hotelu
  vhodné pro sprchy a umyvadla
  ukazatel stavu náplně pomocí průhledného okénka
  zabezpečení proti krádeži

showerMAID hair&BODY fresh

24 x 210 ml Art.-č. 4110705036

Sprchový gel pro mytí pokožky a vlasů. Osvěžu-
jící vůně. Dermatologicky testováno!

showerMAID hair&BODY asia

24 x 210 ml Art.-č. 4110705136

Sprchový gel pro mytí pokožky a vlasů. Uklidňu-
jící směs vůní. Dermatologicky testováno!

showerMAID handSOAP rose

24 x 210 ml Art.-č. 4110705636

Vysoce kvalitní tekuté mýdlo na ruce. Decentní 
vůně po růži a magnolii. Vybrané složky zachová-
vají vlhkost pokožky. Dermatologicky testováno!

showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive

24 x 210 ml Art.-č. 4110705336

Vysoce kvalitní sprchový gel pro mytí pokožky 
a vlasů. Velmi jemné pečující látky, zvlhčující.  
Jedinečný, povzbuzující pocit svěžesti.  
Dermatologicky testováno!

Nastavitelné volby

Skvělá možnost, jak propagovat Váš dům. Nechte si své  
firemní logo vytisknout na držící kroužek dávkovače showerMAID. 
Tím si Váš host spojí Vaši značku s elegantním designem a 
top-kvalitou LUNA 2.0. 

LUNA 2.0 showerMAID holder marked

white Art.-č. 4111201850

steel Art.-č. 4111201853

Připevnění dávkovače showerMAID na stěnu včet-

ně označení loga. Nejlepší reklama pro Váš podnik. 

Pro realizaci navštivte náš internetový obchod na  

www.hagleitner.com nebo se zeptejte svého přís-

lušného hygienického poradce.

LUNA 2.0 showerMAID holder blank

white Art.-č. 4111201650

steel Art.-č. 4111201753

Držák na stěnu pro dávkovač showerMAID.

HYGIENA koupelny – LUNA 2.0.



28

H
Y

G
IE

N
A

 k
o

u
p

e
ln

y

LUNA 2.0 paperBOY

V x Š x H     240 x 140 x 170 mm

white Art.-č. 4110400450

steel Art.-č. 4110400453

   dávkovač toaletního papíru pro hotelové pokoje
   opět zajímavý HAGLEITNER design, kombinovaný se známý-

mi výhodami papíru multiROLL
  dávkovač není nikdy prázdný
  snížená spotřeba papíru
  zabezpečení proti krádeži
  snížený objem skladování toaletního papíru

multiROLL  toaletní papír Z4*

425 listů na roli Art.-č. 4110801400

4-vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí/karton, mikroražba s 
pečetí jakosti papíru.

multiROLL  toaletní papír V3*

560 listů na roli Art.-č. 4110801300

3-vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí v kartonu,mikroražba 
s pečetí jakosti papíru.

* Také vhodné pro dávkovač LUNA toilettPAPIER.

LUNA 2.0 multiBOX

V x Š x H     150 x 260 x 60 mm

white Art.-č. 4110500250

steel Art.-č. 4110500253

   k uložení a výdeji kosmetických ubrousků, papírových 
 ubrousků, ochranných latexových rukavic, rukavic na jedno 
použití z polyetylénu

 praktické použití
  různé možnosti montáže: montáž na stěnu nebo postavení 

na vodorovné plochy
 uzamykatelné

kosmetické ubrousky

35 x 100 ubrousků Art.-č. 4111100300

Bílé kosmetické ubrousky ve dvouvrstvém pro-
vedení a flaušově měkké, jemné kvalitě. Ideální 
pro udržované koupelny a pokoje pro hosty.

LATEX ochranné rukavice 

25 x 50 kusů

S Art.-č. 4111100500

M Art.-č. 4111100600

L Art.-č. 4111100700

Rukavice na jedno použití z latexu, nepudrované 
a s vnitřní vrstvou pro snadné navlečení. Mik-
roskopicky zdrsněny pro dobrý úchop. Produkt 
pro zdravotnictví dle normy EN 455. Ideálně 
využitelné jako rukavice pro lékařské vyšetření, 
pro práce v laboratoři, ve zpracování potravin, 
v kuchyni, při úklidu a čistění, v pečovatelské 
službě atd.

rukavice na jedno použití

25 x 250 kusů Art.-č. 4111100800

Rukavice na jedno použití z tvarovaného poly-
etylénu v univerzální velikosti pro jednoduché 
aplikace. Ideálně využitelné k ochraně před 
znečištěním a nepříjemným zápachem pokožky 
při zacházení s pohonnými látkami a oleji, při 
odběru vzorků, ochraně výrobků v pracovních 
procesech apod.

upevňovací svorka

Art.-č. 4111200800

Upevňovací svorka k upevnění multifunkční schránky LUNA 
2.0 multiBOX (2 kusy) k úklidovému vozíku.
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LUNA 2.0 wasteBOX S

V x Š x H     260 x 220 x 240 mm

white Art.-č. 4110400850

steel Art.-č. 4110400853

   kryt z pevného PP-plastu 
   ideální výška do koupelen a hotelových pokojů
   pohodlné ovládání díky separátnímu, jednoduchému odní-

matelnému vnitřku a vystupujícímu mechanismu
   který je zvláště hygienický díky automatickému uzavírajícímu 

krytu 
   který garantuje pevný stav zabraňující sklouzávání gumové 

patky

pytel S 12 l

10 x 50 ks à 12 l Art.-č. 4120302000

360 x 450 mm, bílý/odolný proti roztržení

bez 
zobrazení

dávkovač LUNA 2.0 hygieneBEUTEL white

V x Š x H     118 x 128 x 55 mm Art.-č. 4110400150

   dámské-hygienické sáčky-dávkovač pro Váš hotelový 
pokoj

  komfortní, jednoduchá obsluha
 moderní hygienický standard

hygienické sáčky

65 sáčků Art.-č. 4111100100
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HYGIENA koupelny – LUNA speciální výrobky.

LUNA kleiderHAKEN 

V x Š x H     71 x 55 x 25 mm Art.-č. 4110500150

  multifunkční háček na zavěšení svršků
 k současnému zavěšení oděvu a tašek
 nejvyšší zatížení 50 kg
 lze montovat na dveře nebo na zeď

dávkovač LUNA wet&CLEAN 

V x Š x H     196 x 122 x 87 mm Art.-č. 4110100550

  dávkovač ke zvlhčení toaletního papíru
 pro pravidelnou osobní hygienu, pro příjemný pocit čistoty
 ochrana před choroboplodnými zárodky a vysycháním 

pomocí vzduchotěsné jednotky tanku a náplně, tím je papír 
vždy čerstvě zvlhčený

 uzamykatelný, záruka funkčnosti po dobu 10 let

wet&CLEAN LOTION

6 x 0,45 kg Art.-č. 4110703701

Příjemně vonící čistící roztok k navlhčení toalet-
ního papíru pro perfektní osobní hygienu. Mlé-
ko má čistící, ošetřující a zvlhčující vlastnosti s 
účinky heřmánku. Zanechává příjemný pocit čis-
toty. Dermatologicky testováno!

dávkovač LUNA sanoSEAT 

V x Š x H     196 x 122 x 87 mm Art.-č. 4110100150

  čistí a dezinfikuje současně
 vzduchotěsné spojení nádržky a náplně
 okénko pro kontrolu aktuálního stavu náplně
 rezervní nádržka
 uzamykatelný, záruka funkčnosti po dobu 10 let

wcDISINFECT

6 x 0,45 kg Art.-č. 4110702801

Prostředek na bázi alkoholu, určený na dezinfek-
ci WC desky. Účinkuje rychle a spolehlivě. Šetrný 
vůči materiálu, schne rychle a úplně, nezanechává 
žádné dráždící zbytky na pokožce. Certifikovaný 
podle ÖGHMP a DGHM/VAH. (* a **)

*  Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtě-
te označení a informace o produktu.

**  Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81. 

dávkovač LUNA hygieneAUFLAGEN 

V x Š x H     296 x 430 x 69 mm Art.-č. 4110100250

  zásobník papírových krytů pro hygienické používání WC 
sedátek

 údržba dávkovače není nutná
 kompaktní těleso pro hygienické uskladnění krytů
  kapacita 2 x 100 krytů s hygienickým dávkováním po  

jednom krytu
 okénko pro kontrolu zásoby náplně
 uzamykatelný, záruka funkčnosti po dobu 10 let

WC kryty

10 x 100 kusů Art.-č. 4110800100

Měkký, recyklovaný papír pro dokonalou 
 bezpečnost a hygienu. Hygienická podložka se 
automaticky odstraní při splachování.
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dávkovač LUNA abrasivSEIFEN 

V x Š x H     270 x 120 x 140 mm Art.-č. 4110300150

  robustní dávkovač pro průmyslové provozy v LUNA  
designu s možností loketního ovládání

   podtlakový systém dávkování pro trvalou kvalitu náplně v 
dávkovači neprokapává, náplň není citlivá na nízké teploty

  mýdla s abrazivní přísadou, vyvinutá speciálně pro 
 odstranění průmyslových nečistot

 hospodárný ve spotřebě
 uzamykatelný
 záruka funkčnosti po dobu 10 let

abrasivCOLOR

6 x 750 ml Art.-č. 4110703205

Obsahuje čisticí tělíska a speciální, k pokožce 
šetrná rozpouštědla k odstranění znečištění bar-
vou, disperzemi, laky, lepidly a tiskařskou černí. 
Zvláště vhodný pro malířské provozy, lakýrnické 
dílny, karosárny a tiskárny. Voní po zelených 
jablkách. Dermatologicky testováno!

abrasivUNIVERSAL

6 x 750 ml Art.-č. 4110703305

Obsahuje čisticí tělíska a speciální, k po-
kožce šetrné oleje k odstraňování znečištění 
způsobených oleji, mazacími tuky, prachem 
brzdových obložení a grafitovým prachem, tak i 
sazemi. Decentní vůně po meruňkách. Dermato-
logicky testováno!

abrasivPOWER

6 x 750 ml Art.-č. 4110703405

Obsahuje hrubá čisticí tělíska a detergenční 
komponenty k odstraňování extrémních 
znečištění naftou a strojním olejem, mazacími 
tuky, prachem brzdových obložení a grafitovým 
prachem. Osvěžující vůně citronů. Dermatologi-
cky testováno!

dávkovač LUNA handPROTECT 

V x Š x H     270 x 120 x 140 mm Art.-č. 4110300250

  dávkovač pro obsluhu předloktím, nekape
  ochrana před kontaminací zárodky a vysoušením vzdu-

chotěsnou jednotkou přepravní hadice a doplňování
 nastavitelné množství na jednu dávku
  speciálně vhodný pro průmysl, dílny a provozy zpracová-

vající potraviny
 extrémně úsporný provoz
 uzamykatelný
 záruka funkčnosti po dobu 10 let

handPROTECT

6 x 0,75 kg Art.-č. 4110703105

Mimořádně rychle pokožkou absorbované, 
nemastné, ochranné mléko na ruce bez sili-
konů. Voní po heřmánku. Vynikající vlastnosti v 
péči o pokožku. Na pokožce zanechává účinný 
ochranný film. Ideální k ochraně rukou při osob-
ním čištění také pod rukavicemi, aby pokožka 
nezměkla. Před prací pečlivě rozetřete na rukou 
dávku ochranného mléka, zvlášť dobře namažte 
nehtová lůžka. K dokončení kompletní péče o 
ruce po skončení práce, popř. po závěrečném 
umytí důkladně ošetřete krémem na ruce hand-
CREAM. Dermatologicky testováno!

dávkovač LUNA handCREAM 

V x Š x H     196 x 122 x 87 mm Art.-č. 4110300350

 pro péči o ruce zejména při častém mytí, pohodlná obsluha
  velmi kvalitní krém na ruce v náplňovém systému vacuum-

BAG
 rezervní nádržka, okénko pro kontrolu náplně
 uzamykatelný, záruka funkčnosti po dobu 10 let

handCREAM

6 x 0,45 kg Art.-č. 4110702901

Kvalitní krém na ruce k dosažení ošetřované, 
jemné pokožky rukou. Vstřebává se rychle a 
nezanechává na pokožce žádné zbytky. Tlumí 
případná podráždění pokožky, poskytuje po-
kožce vlhkost a chrání přirozenou látkovou rov-
nováhu pokožky. Dermatologicky testováno!

HYGIENA koupelny – LUNA dílna.
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MIDI zásobník

Výška ca. 350 mm, ø 260 mm Art.-č. 4120300700

  praktický zásobník papírových rolí z umělé hmoty odolný 
proti tlaku a nárazu

  víko je z tónovaného plexiskla, aby bylo možné kontrolovat 
stav náplně

role midi W1

6 rolí/krt. Art.-č. 4120200700

Vysoce savá, 350 m/role, 1 vrstvá, vodopevná, 
použitelná pouze spolu s MIDI dávkovačem. 
Ideální pro oblasti, ve kterých se vyskytuje častá 
potřeba jednorázových papírových utěrek (dílny, 
fitness-studia, solaria), 230 mm šířka.

role midi H1

6 rolí/krt. Art.-č. 4120201000

Vysoce savé čistící utěrky pro potravinový 
průmysl a oblasti kuchyní, 320 m v roli, 100% 
buničina, 1-vrstvá, čistě bílá, odolná proti 
roztržení za vlhka. Použitelné pouze v MIDI dáv-
kovači. 220 mm šířka.

abrollVORRICHTUNG zásobník

V x Š x H     330 x 440 x 340 mm Art.-č. 4120300900

  univerzální zařízení k odvíjení papíru
 je chráněno pomocí pouzdra před postříkáním vodou
 otiratelný a dezinfikovatelný povrch
 jednoduché doplňování
 je vhodný pro montáž na stěnu nebo umístění na stůl
 ideální do kuchyní, ale také do průmyslu a výroby

čistící papír PREMIUM VLIES

2 role à 3 kg Art.-č. 4120500100

Vlies, perforovaná, cca 400 útržků o velikosti cca 
320 x 400 mm, bílá, melírovaná, obzvlášť měkká, 
silně savá utěrka PREMIUM. Jednotlivý list lehce 
oddělitelný pomocí perforace. Ideální jako utěr-
ka k čistění hladkých povrchů, také v prostorách 
automobilových dílen k utírání rozpouštědel, 
barev, olejů, mazadel, atd., ISEGA potravinářsky  
nezávadné prohlášení.

čistící papír TOP B3

2 role à 3,5 kg Art.-č. 4120500200

Recyklovaná buničina, 3-vrstvý, reliéfní, cca 500 
útržků, perforovaná, velikost útržku cca 260 x 
380 mm, modrá, extrémně savá. Výborný čistící 
papír, ideální v kuchyni a v oblasti potravinářství. 
K utírání špíny, olejů, tuků, k odstranění malých 
kousků, k sušení a čištění hladkých ploch, k 
čištění nářadí, strojů, atd., ISEGA potravinářsky  
nezávadné prohlášení.

čistící papír STANDARD W2

2 role à 4 kg Art.-č. 4120500300

Recyklovaná vlákna, 2-vrstvý, reliéfní, cca 1000 
útržků, perforovaný, velikost útržku cca 260 x 380 
mm, bílý, ekologický čistící papír, lehce odděli-
telný jednotlivý list pomocí perforace, ideální jako 
utěrka pro oblast průmyslu a výroby k odstranění 
špíny, oleje, tuku, k vysušení hladkých povrchů, či 
k balení choulostivých dílů.

čistící papír KREPP R1

1 role à 35 kg Art.-č. 4120500400

Role papíru v pevné recyklované kvalitě. K ručnímu čištění 
ploch silně znečištěných olejem, tukem a k utírání ploch. 
Ideální pro průmysl a výrobu.

HYGIENA koupelny – Sanitární zboží speciál.
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drátěný koš velký L

V x Š x H     610 x 365 x 260 mm Art.-č. 4120301100

   drátěný koš s komaxitovým povrchem v barvě bílé nebo 
stříbrné

 velmi odolný, lehká manipulace

pytel L 90 l

4 x 15 ks à 90 l Art.-č. 4120301900

700 x 950 mm, bílý/odolný proti roztržení

drátěný koš velký M

V x Š x H     330 x 320 x 225 mm Art.-č. 4120301300

   bílý drátěný koš s komaxitovým povrchem, závěsný nebo na 
postavení

 velmi odolný, lehká manipulace

pytel M 25 l

10 x 50 ks à 25 l Art.-č. 4120301800

540 x 600 mm, bílý/ odolný proti roztržení

MINI zásobník

Výška ca. 275 mm, ø 160 mm Art.-č. 4120300800

   praktický zásobník papírových rolí z umělé hmoty odolný 
proti tlaku a nárazu

  víko je z tónovaného plexiskla, aby bylo možné kontrolovat 
stav náplně

role mini W1

12 rolí/krt. Art.-č. 4120201100

Vysoce savá, 120 m/role, 1 vrstvá, odolná proti 
roztržení za vlhka, použitelná pouze spolu s MINI 
dávkovačem. Ideální pro oblasti, ve kterých se 
vyskytuje častá potřeba jednorázových papíro-
vých utěrek (dílny, lékařské ordinace, obchod s 
potravinami), 210 mm šířka.

role mini H1

12 rolí/krt. Art.-č. 4120200900

Vysoce savá čistící utěrka pro potravinářský 
průmysl a oblast kuchyní, 120 m na roli, 100% 
buničina, 1-vrstvá, čistě bílá, odolná proti 
roztržení za vlhka. Použitelná pouze v MINI dáv-
kovačích. 200 mm šířka.

JUMBO zásobník

H 113 mm, ø 370 mm Art.-č. 4120301000

   zásobník pro JUMBO roli toaletního papíru, vhodný pro 
vysoce frekventované provozy

 vyroben z lakovaného plechu, uzamykatelný
 s okénkem pro kontrolu zásoby toal. papíru

jumboTISSUE W2

6 rolí/krt. Art.-č. 4120200800

Hedvábný papír, čistě bílý, 400 metrů/role,  
2-vrstvý, odolný proti roztržení za vlhka.

bez 
zobrazení

bez 
zobrazení
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sítko do pisoáru zeleni Art.-č. 4120302200

Vložka z umělé hmoty do pisoárů. Zabraňuje ucpávání pisoárů od cigaret  atd. Vydá-
vá po celé týdny příjemnou vůni po zeleném jablku a neutralizuje nepříjemné pachy.
 

WC závěska Art.-č. 4120302100

Stará se samočinně o trvalou a příjemnou svěžest a zabraňuje vzniku vápenatých 
usazenin v toaletní míse.

WC souprava bílá standard Art.-č. 4120301700

WC souprava v praktickém moderním provedení. Použitelná pro nástěnnou montáž 
nebo jako stojící souprava. Nádobku lze pro čištění snadno vyjmout.

WC kartáč kulatý Art.-č. 4120300200

WC kartáč v klasickém bílém provedení.

HYGIENA koupelny
 Mýdla & sanitární zboží.

HYGIENA koupelny
 Sanitární zboží speciál.

cremeSEIFE ROSA

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4120100111

Obsah balení 20 x 0,5 kg Art.-č. 4120100124

Obsah balení 12 x 1 kg Art.-č. 4120100126

Tekuté mýdlo krémového charakteru, vhodné na mytí rukou, zabraňuje vysoušení 
pleti, zanechává příjemnou vůni jarních květů.

flüssigSEIFE  

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4120100211

Tekuté mýdlo vhodné na mytí rukou, zabraňuje vysoušení pleti, zanechává příjemnou 
vůni jižních květů.

gästeSEIFE  

Obsah balení 500 kusů Art.-č. 4120100600

Mýdlo pro hotelové pokoje, hygienicky balené, zanechává příjemnou květinovou 
vůni. Ideálně vhodné pro pokoje pro hosty. Zanechává decentní květinovou vůni. 
Velikost: 52 x 33 mm.

HYGIENA koupelny
 Papírové ručníky & toaletní papíry.

toaletní papír STANDARD R2  

250 listů na roli 64 rolí/krt. Art.-č. 4120200300

Recyklovaný, měkký, 2-vrstvý, ražený.

toaletní papír TOP W3

200 listů na roli 60 rolí/krt. Art.-č. 4120200400

Recyklovaný, jemný, 3-vrstvý, voštinová strukturovaná ražba.
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blueWAVE FLUID 6 x 0,5 kg Art.-č. 4110700202

blueWAVE FLUID působí dezodoračně a zabraňuje opětovnému znečištění na špatně 
přístupných místech WC pisoárů. Při každém spláchnutí se do splachovací vody přidá 
nepatrné množství tekutého přípravku blueWAVE FLUID. Doplňující balení přípravku 
blueWAVE v obalu vacuumBAG stačí až na 750 spláchnutí.

click&CLEAN BRUSH 8 x 39 ks Art.-č. 4110800800

click&CLEAN BRUSHes z buničiny s integrovaným čistícím prostředkem, rozloží se 
ve vodě jako obvyklý toaletní papír, nehrozí ucpání odpadu.

multiROLL papírové ručníky W2 90 metrů/role Art.-č. 4110901200

2-vrstvý, bílý, lepený, 12 rolí v kartonu, mikroražba s pečetí jakosti papíru.

multiROLL papírové ručníky W1 115 metrů/role Art.-č. 4110800700

1-vrstvý, bílý, lepený, 12 rolí v kartonu, mikroražba s pečetí jakosti papíru.

hair&BODY LAGUNA 6 x 0,45 kg Art.-č. 4110703501

Revitalizační Spa sprchový gel na tělo a mytí vlasů. Vodní, svěží vůně. 

hair&BODY PACIFIC 6 x 0,45 kg Art.-č. 4110703601

Vysoce kvalitní sprchový gel na tělo a mytí vlasů. Vůně moře a ovoce. 

creamSOAP 6 x 0,9 kg Art.-č. 4110701305

Krémové, tekuté, velmi kvalitní mýdlo. Vytváří měkkou pěnu a stará se o čisté, pěsto-
vané ruce. Zabraňuje vysušování pokožky. Zanechává svěží ovocnou vůni jarních 
květů. Dermatologicky testováno!

HYGIENA koupelny
 Náplně dávkovače LUNA.

toaletní papír COMFORT H3

250 listů na roli 72 rolí/krt. Art.-č. 4120201200

Vysoce kvalitní celulóza, 3-vrstvý, silně savý, měkký, strukturovaná vlněná ražba.

toaletní papír PREMIUM W4  

150 listů na roli 72 rolí/krt. Art.-č. 4120200500

Buničina, zářivě bílá, 4-vrstvý, strukturovaná ražba.

bez 
zobrazení

PE-sáčky 6 x 20 ks à 40 l Art.-č. 4111100900

Vhodné pro: LUNA papierBOX.



LUNA dispenser system -
simply state of the art.
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Dávkovací systémy ecosol PROFESSIONAL a integral 

COMPACT slučují High-Tech dávkovací zařízení s ino-

vativními výrobky ke kompletnímu řešení. Průkopnická 

technologie umožňuje digitální identifikaci výrobku, 

dokumentaci mycích cyklů a permanentní zlepšení 

výsledků. Pro ruční mytí nádobí je k dostání XIBU sen-

seDISHES inteligentní dávkovací zařízení.

integral CLEAN je první kompaktní čistič pro hy-

gienu kuchyně, který byl vyznamenaný rakouskou 

ekoznačkou a EU-Ecolabel. Kromě toho jsou všechny 

ecosol a integral dávkovací výrobky bez podezřelých 

obsahových látek jako NTA, EDTA nebo fosfáty. 

Kompetentní aplikační technici pravidelně montují a 

dohlíží na Vaše zařízení. Garantují úsporné dávkování, 

programují v případě potřeby Vaše myčky a seznamují 

personál v péči o nádobí.

Individuální čistící a dezinfekční plány dávají jistotu. 

A pravidelná HACCP školení doplňují HAGLEITNER 

bezstarostný balíček pro profesionální kuchyňskou hy-

gienu.

Díky analýze nákladů můžete na první pohled vidět, 

jaké průměrné náklady na mytí máte ve Vašem pod-

niku.Váš osobní poradce pro hygienu Vám k tomu 

zdarma sestaví porovnání.

HYGIENA kuchyně
Zářivé výsledky.

www.hagleitner.com
Platforma znalostí.
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Vědomě kvalitní velkokapacitní kuchyně má průběžně velké množství zákon-
ných hygienických požadavků ke splnění. Zde mohou zákazníci HAGLEITNER 
budovat na profesionální podpoře. Naši poradci na hygienu a odborní po-
radci pomohou dle kompetence v následujících oborech:

porada a výběr správného systému a výrobků

školení personálu na místě

individuální čisticí a dezinfekční plány

tabulky s upozorněním a označení pracovního 
místa

HACCP-mapy a školení

kontrolní seznamy

optimalizace nákladů na mytí 

 instalace, kontrola a údržba dávkovacích
zařízení a čerpadel

promptní servis a dodání

řešení individuálních mycích požadavků

přezkoušení koncentrace mytí

Bezplatná analýza nákladů na mytí.

Analýza nákladů ukazuje na první pohled, jaké průměrné náklady připada-
jí na mytí. Tento transparentní přehled nákladů na mytí pomáhá zachovat 
přehled a dává nezávazné doporučení, které výrobky ze systému ecosol
SYSTEM přicházejí v úvahu. Se správnými výrobky a přesným dávkováním 
můžeme zaručit hospodárné, životnímu prostředí neškodící, účinné výsledky 
mytí (zobrazení slouží jako příklad).
S tím spojené porovnání množství dávkování ukazuje na první pohled, kolik 
čistícího prostředku byste mohli při přechodu k firmě HAGLEITNER ušetřit.

HYGIENA kuchyně
 Perfektní servis.

HYGIENA kuchyně
 green efficiency.

S integral CLEAN je poprvé k dispozici výkonný kompaktní čistič, který 
je současně s EU-Ecolabel vyznamenaný jako výrobek, který je šetrný k 
životnímu prostředí. Zřeknutí se surovin nebezpečných pro zdraví a životní 
prostředí je jádrem green efficiency. Proto jsou všechny zde uvedené dáv-
kovací čističe bez NTA, EDTA a fosfátů.

S novými recepturami udává HAGLEITNER náskok do budoucnosti v pro-
fesionální kuchyňské hygieně. Efektivní čištění nádobí a ekologická zodpo-
vědnost se slučují navzájem – v tom spočívá inovace green efficiency – pro 
čisté nádobí a čisté životní prostředí.

Analýza nákladů na mytí nádobí            Systém integralCOMPACT

Systém  Přístroj/stanoviště Mycí prostředek             Leštidlo Dezinfekce

Compact Mobilní přístroj Hobart FUX / kuchyně integralCLEAN integralBRITE N

Tvrdost vody Objem zásobníku Výkon oplachování Plnění zás./den Hodin/den    EUR/koš  EUR/h

 10°dH 135 250 2 6 xxxxxx

                                                                                                                                                                                                                                                                            01.03.2014
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integral COMPACT systém je perfektní kombinace kompaktního čištění, 

dávkovací techniky a inovativní elektroniky pro komerční myčky na nádobí. 

Nová generace dávkovacího zařízení je modulově namontovaná a libovolně 

s tekutými systémovými komponenty rozšířitelná.

Výsledek: zářivě čisté nádobí za výrazně snížených nákladů na mytí a číštění.

Výhody systému:

Hospodárné a úsporné

Vynikající mycí výkon

Podpora samočistících procesů stroje

Žádná zbytková množství v nádobách

Přesné dávkování

Praktické rozměry nádob

Jednoduché skladování

Použití stálých surovin dle green efficiency konceptu

Žádná zbytečná vodní přeprava – proto aktivní ochrana životního prostředí

Inteligentní, jisté systémy

 RFID-čip dělá praktickou multiFILL patronu inteligentní. Funketiketa garantuje 
v kombinaci s dávkovacím zařízením správné nasazení výrobku a přesné dáv-
kování v závislosti na výrobku.  

Navrženy pro maximální hospodárnost a optimální obsluhu systému, uspoří 
Vám díky zabudované samočinné optimalizační inteligenci čas a peníze.

Prostřednictvím snadno použitelného konfiguračního a vyhodnocovacího 
software HAGLEITNER communication light vzniká celková skladba nové 
dávkovací techniky, která Vás přesvědčí a umožní Vám plnou kontrolu všech 
HACCP požadavků.

Zajištění kvality v kuchyni.

Inteligentní integral COMPACT dávkovače umožňují detailní evidování 

provozních dat. Parametry jako mycí a oplachová teplota nebo vodivost 

jsou průběžně kontrolovány. Při odchylce od nastavení je spuštěn ihned 

akustický nebo optický varovný signál. HAGLEITNER communication light 

Software k tomu nabízí vyčíst provozní data a běžnou – on-line, kontrolu 

spotřeby.

HYGIENA kuchyně
 Systém integral COMPACT.

HYGIENA kuchyně
 Ruční mytí nádobí.

www.hagleitner.com
Platforma znalostí.

Revoluce v oblasti ručního mytí nádobí: bezdotykový dávkovač s indivi-

duálně nastavitelným množstvím dávky pro jisté & hygienické dávkování 

čistícího prostředku na  nádobí DISHES do komerčních dřezů. XIBU sense-

DISHES činí ruční mytí nádobí poprvé úsporným a kalkulovatelným. Je za-

bráněno zneužití, předávkování a úniku. Vysoký podíl vydatných bohatých 

výživných látek v náplních DISHES zajistí i při častém mytí jemné, pěstěné 

ruce a zároveň vysoké odmašťující účinky a účinné rozpouštění špíny.
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HYGIENA kuchyně
 integral COMPACT čistící přípravek.

integral CLEAN
Obsah balení 4 x 4 kg Art.-č. 4220100119

Tuhý, vysoce koncentrovaný prostředek na strojové mytí nádobí. Extrémě hospo-
dárný. Vhodný při tvrdosti vody do 15°dH. Při vyšší tvrdosti vody doporučujeme 
přídavnou aplikaci od integral LC. 

HYGIENA kuchyně
 integral COMPACT přípravek 
   k sušení do vysokého lesku.

integral BRITE N
Obsah balení 2,6 kg Art.-č. 4220200119

Neutrální přípravek k sušení do vysokého lesku pro mytí nádobí a skla, vhodný do 
tvrdosti vody 15°dH.

* Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81. 

integral CLEAN ALU
Obsah balení 4 x 3,8 kg Art.-č. 4220100619

Pevný, vysoce koncentrovaný čisticí prostředek v tuhé konzistenci pro strojové mytí 
nádobí. Obzvláště vhodný k odstraňování úporných znečištění z hliníkových hrnců, 
pánví, plechů na pečení, atd. Obsahuje speciální ochranné prvky pro hliník a barevné 
kovy.

integral CLEAN CL
Obsah balení 4 x 4 kg Art.-č. 4220100419

Pevný, vysoce koncentrovaný čisticí prostředek v tuhé konzistenci pro strojové mytí 
nádobí. Vhodný při tvrdosti vody do 10°dH. Obsahuje bělící prostředek a je proto 
nejlépe vhodný pro úporná znečištění např. od kávy a čaje. Působí dezinfekčně. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu.*

integral CLEAN WS
Obsah balení 4 x 4 kg Art.-č. 4220100519

Tuhý, vysoce koncentrovaný čistící prostředek pro mytí nádobí. Vhodné pro tvrdé 
vody do 5°dH.  Působí obzvlášť silně a intenzivně. Snižuje interval základního čištění 
nádobí na minimum.

integral BRITE S
Obsah balení 2,6 kg Art.-č. 4220200219

Kyselý přípravek k sušení do vysokého lesku pro mytí nádobí a skla, vhodný pro 
tvrdost vody od 15°dH.
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HYGIENA kuchyně
integral COMPACT přídavné produkty.

integral LC
Obsah balení 3,1 kg Art.-č. 4220300219

Tekutý koncentrát změkčovač vody. Kompletuje tvořící se tvrdé ionty a tím zabraňuje 
vzniku vápna. Strojní součásti jsou chráněny a prodlouží životnost stroje. Může být 
použit jen s integral CLEAN čištičem. 

integral FC
Obsah balení 2,5 kg Art.-č. 4220300119

Tekutý vysokovýkonný odpěňovač k použití do myček na nádobí. Zabraňuje nadměrné 
tvorbě pěny, zlepšuje mechaniku v myčce na nádobí a zabraňuje přepěnění popř. 
šmouhám ze zbytků pěny. Používá se v kombinaci s integral CLEAN čističem.
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HYGIENA kuchyně
 Ruční tekutý čistič na nádobí.

XIBU senseDISHES
V x Š x H                                 277 x 135 x 108 mm Art.-č. 4210800250

   bezdotykový dávkovač k určité a přesné dávce ručního prostředku na nádobí 
„DISHES“ do průmyslových dřezů

  individuálně nastavitelné množství dávky 
  elektronický ukazatel pro kontrolu stavu náplně a baterie 
  nekape
   rezervní tank  
   uzamykatelný 
    zásobování energií skrze baterie (systémové baterie C-Typ, strana 16) nebo 

zásuvku (XIBU powerPACK foam/disinf, strana 16) 
   10 let záruka funkčnosti

DISHES
Obsah balení 6 x 700 ml Art.-č. 4210800103

Koncentrovaný mycí prostředek pro ruční mytí nádobí. Ideální proti mastnotě a 
znečištění bílkovinami. Obsahuje pečující látky, které jsou příznivé pro pokožku. Der-
matologicky testováno!



42

 

HYGIENA kuchyně
 ecosol PROFESSIONAL 
 strojové mytí nádobí.

ecosol PLUS
Obsah balení 13 kg Art.-č. 4210300111

Obsah balení 33 kg Art.-č. 4210300813

Obsah balení 80 kg Art.-č. 4210300115

Tekutý čistící prostředek pro průmyslové mycí stroje. Zvláště vhodný k odstranění
problematických znečištění (kofein, škrob, atd.). Použitelný do tvrdosti vody 25°dH.
Při nasazení přípravku ecosol PLUS musí být mycí lázeň vyměněna jen výjimečně.
Pro nádobí z hliníku a barevného kovu doporučujeme přípravek ecosol ALU.

HYGIENA kuchyně
 ecosol PROFESSIONAL
 strojové mytí skla.

ecosol GLASS 
Obsah balení 1 kg Art.-č. 4210500508

Obsah balení 12 kg Art.-č. 4210500611

Tekutý čistící prostředek pro průmyslové myčky na sklo k manuální nebo automatické 
aplikaci. Odstraňuje bez námahy úporná znečištění, jako je rtěnka nebo čaj. Přináší 
zářivý lesk pro všechno sklo vhodné pro mytí v myčkách. Šetří dekor a materiál. Je 
použitelný pro tvrdost vody do 15°dH.

ecosol ALU
Obsah balení 30 kg Art.-č. 4210300313

Tekutý čisticí prostředek pro průmyslové myčky hrnců. Zvláště vhodný pro odstranění 
neústupných znečištění (hrnce, pánve, pečící plechy, míchací nářadí, atd.).
Se speciální ochranou hliníku a barevných kovů, z toho důvodu optimální pro čištění 
pečicích přístrojů v pekárnách, cukrárnách, domovech důchodců a pečovatelských 
domech. Mohou být používány i při vysoké tvrdosti vody do 25°dH, aniž by vzniklo 
zavápnění stroje.

ecosol R
Obsah balení 30 kg Art.-č. 4210300213

Tekutý čisticí prostředek pro průmyslové mycí stroje. Vysoce účinný na povlaky a silná 
znečištění. Použitelný do tvrdosti vody 10°dH. Pro nádobí z hliníku a barevného kovu 
doporučujeme přípravek ecosol ALU.

 

Tajemství čistě umytého nádobí leží na perfektním souladu mechaniky, výměny vody, 
době praní a optimální dávky chemie. ecosol PROFESSIONAL systém je první volbou 
tekutého dávkování.

HYGIENA kuchyně
 ecosol PROFESSIONAL systém.
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ecosol NEUTRAL
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4210600108

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4210600111

Obsah balení 25 kg Art.-č. 4210600113

Obsah balení 60 kg Art.-č. 4210600115

Tekutý leštící přípravek pro myčky nádobí, zabraňuje vzniku stop po stékajících kap-
kách, má zjasňovací účinky, zanechává zářivý lesk. Nepění. Je použitelný pro tvrdost 
vody do 15°dH. Pro tvrdší vodu doporučujeme ecosol CIT.

HYGIENA kuchyně
 ecosol PROFESSIONAL 
 sušení do vysokého lesku.

HYGIENA kuchyně
 ecosol PROFESSIONAL desinfekce.

ecosol BIO DES
Obsah balení 30 kg Art.-č. 4210700513

Tekutý, vysoce koncentrovaný dezinfekční prostředek na bázi kyslíku do průmyslových 
myček nádobí. Zamezuje tvorbě choroboplodných zárodků v době mytí. Dezinfekční 
účinek je důležitý především u strojů bez možnosti tepelné dezinfekce, se znaleckým 
posudkem pro jedno a vícenádržové myčky. Ideální pro chemickotermickou dezin-
fekci nádobí a předmětů z hliníku. Dezinfekční prostředek používejte bezpečně. Před 
použitím si přečtěte označení a informace o produktu.*

* Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81.

ecosol SPECIAL
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4210600311

Tekutý leštící přípravek pro myčky nádobí. Pro velmi vysoké tvrdosti vody, speciálně 
vhodný při vysoké uhličitanové tvrdosti vody. Zamezuje vzniku vodních skvrn a 
solných okrajů na nádobí. ecosol SPECIAL je šetrný ve spotřebě a zaručuje vysoký 
lesk.

ecosol CIT

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4210600211

Obsah balení 25 kg Art.-č. 4210600213

Obsah balení 60 kg Art.-č. 4210600215

Tekutý leštící přípravek pro myčky nádobí, zabraňuje vzniku stop po stékajících kap-
kách, má zjasňovací účinky, zanechává zářivý lesk. Nepění. Je použitelný pro tvrdost 
vody od 15°dH. Pro měkčí vodu doporučujeme ecosol NEUTRAL.

H
Y

G
IE

N
A

 k
u

c
h

yn
ě

HYGIENA kuchyně
 ecosol prášek pro strojové mytí nádobí.

ecosol PULVER
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4210400230

Obsah balení 25 kg Art.-č. 4210400231

Vysoce koncentrovaný čisticí prostředek pro ruční dávkování ve formě prášku pro 
všechny myčky nádobí a skla. Zvláště vhodný pro odstranění neústupných znečištění. 
Je možno použít jako namáčecí přípravek k základnímu čištění nádobí za účelem 
odstranění již zaschlých skvrn (káva, čaj). Je použitelný do tvrdosti vody 25°dH.
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HYGIENA kuchyně
 ecosol produkty pro údržbu.

ecosol ENTKALKER
Obsah balení 6 x 1,3 kg Art.-č. 4210200608

Obsah balení 13 kg Art.-č. 4210200611

Rychle účinkující tekutý rozpouštěč vápenatých usazenin z myček na nádobí, 
kávovarů apod. Odvápnění přípravkem ecosol ENTKALKER podstatně prodlužuje 
životnost strojů.

ecosol TAUCHREINIGER
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4210200211

Tekutý, namáčecí čisticí prostředek s rychlým účinkem. Na základní mytí nádobí a 
příborů, na odstraňování bílkovinových povlaků apod. Nádobí získá opět vzhled zářící 
novotou. Nedráždí a v porovnání s výrobky v prášku nehrozí nebezpečí vdechnutí.

ecosol STÄRKE EX
Obsah balení 15 kg Art.-č. 4210200311

Tekutý přípravek pro strojové odstraňování škrobu. I připečené, staré povlaky škrobu 
se odstraní jednorázovým umytím v průmyslové myčce s ecosol STÄRKE EX. Protože 
je přípravek tekutý, působí ihned po naplnění do mycí lázně, aniž by byl agresivní k 
myčce. Nádobí znečištěné matným nánosem škrobu získá opět svůj původní zářivý 
vzhled. Použití a dávkování stanoví školený technik podle individuálních vlastností 
myčky. Proto, aby se odstranili povlaky škrobu na příborech, hliníku nebo alkalicky cit-
livých materiálech, doporučujeme použít ecosol TAUCHREINIGER. Je vhodný pouze 
pro mytí předmětů, které jsou rezistentní vůči zásaditému prostředí. Není vhodný pro 
hliníkové předměty, sklo a příbory.

ecosol REGENERIERSALZ TABS
Obsah balení 25 kg Art.-č. 4210200431

Speciální tablety pro regeneraci myček, nádobí a kávovarů, přispívá k delší životnosti 
přístrojů. Doporučujeme automatické dávkování dle odborného seřízení podle 
 tvrdos  ti vody.

ecosol REGENERIERSALZ
Obsah balení 7,5 kg Art.-č. 4210200532

Speciální sůl pro regeneraci myček, nádobí a kávovarů, přispívá k delší životnosti 
přístrojů. Doporučujeme automatické dávkování dle odborného seřízení podle 
 tvrdos ti vody.
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ecosol TABS
Obsah balení 140 kusů Art.-č. 4210400332

Vysoce výkonné, multifázové tablety ve voděrozpustné fólii pro myčky na nádobí a 
sklo v domácnostech. Recept „vše-v-jednom“ přináší kromě standardních funkcí  
„mytí, oplachování a regenerace myčky“ další výhody: Tablety obsahují ochranu pro 
aktivní sklo, kov a dekóry, poskytují zářivý lesk na nerezové oceli, odstraňují díky 
speciální síle i ty nejnáročnější krusty a usazeniny, i umělá hmota schne rychle a bez 
kapek, zajišťují dokonalou hygienu uvnitř myčky a díky inovativnímu nízkoteplotnímu 
aktivátoru jsou plně účinné i při teplotách pod 60°C.
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HYGIENA kuchyně
 Výrobky pro čištění & péči.

fox ANTIBAC
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4210100108

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4210100111

Tekutý mycí prostředek k ručnímu mytí nádobí, kuchyňských ploch a předmětů, s 
antibakteriálními účinky. Zabraňuje rozmnožování bakterií v oblasti celého dřezu, 
čímž nevznikají nepříjemné zápachy. Zanechává příjemnou vůni, chrání pokožku ru-
kou před vysoušením. Používejte tento mycí prostředek bezpečně. Před použitím si 
vždy přečtěte označení a informace o produktu.

RADIKALIN
Obsah balení 6 x 1 kg* Art.-č. 4210100208

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4210100211

Vysoce koncentrovaný odmašťovač. Odstraňuje bez námahy znečištění s obsahem 
mastnot ze všech omyvatelných ploch a předmětů jako např. podlah, kuchyňských 
odsávačů atd. Nepění, proto je vhodný i pro čištění pomocí vysokotlakých strojů. 
Nepoužívejte na hliníkové předměty!

bellaVIT
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4210100308

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4210100311

Čisticí mléko k očistě tvrdých hladkých povrchů, sporáků apod., skvěle odstraňuje 
připáleniny, mastnoty apod. Zanechává příjemnou vůni. Doporučujeme použít se 
zelenou houbou na mytí.

STEAMER
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4210100411

Tekutý přípravek na manuální čištění horkovzdušné trouby (konvektomatu). Dobře 
odstraňuje nečistoty a připáleniny. Má zjasňující účinky, je neparfémovaný, příjemný 
na používání neboť nedráždí dýchací cesty. Neředí se. Doporučení: používat s lahví 
s tlakovou pumpičkou.  

combiCLEAN
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4210100511

Tekutý mycí prostředek pro termická pečící zařízení s automatickým čistícím pro-
gramem. Bez námahy odstraňuje připečené zbytky pokrmů, aniž by poškodil povrch. 
Zabraňuje v pečícím prostoru vzniku vápenatých usazenin, čímž toto čištění v soula-
du s HACCP zajišťuje nejvyšší kvalitu pokrmů a dlouhou životnost pečícího zařízení. 
K dodatečnému opláchnutí pečícího zařízení doporučujeme náš přípravek k sušení 
do vysokého lesku ecosol NEUTRAL. Nepoužívejte na hliníkové předměty!

grillBLITZ
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4210100608

Vysoce účinný gel na čištění grilu. Rozpouští samovolně a bez silného drhnutí 
zkornatělé a připálené zbytky po grilování, pečení a smažení z grilovacích pánví, 
pečících trub a sporáků. Příjemný na používání, neboť nedráždí dýchací cesty. 
Nepoužívejte na hliníkové plochy!

niroGLANZ
Obsah balení 6 x 0,8 kg Art.-č. 4210100708

Velmi hodnotný prostředek k ošetřování nerezových povrchů. Vytváří rovnoměrný 
ochranný film proti opětovnému znečištění. Povrchy získávají zářivý, udržovaný 
vzhled.

* Při odběru 6 x 1 kg – jedna pěnová pistole zdarma!
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S green efficiency a efektivním dávkováním k čistému, 

hospodárnému a ekologickému výsledku mytí. 

Se systémem havon SYSTEM – kompetentním 

mycím konceptem firmy HAGLEITNER – zvládnete 

každý problém při praní s využitím know-how. Ať s 

manuálním nebo automatickým dávkováním – péče 

a čistota při optimálním poměru ceny a kvality stojí u 

firmy HAGLEITNER ve středu pozornosti.

havon SYSTEM se dělí do dvou oblastí použití:

havon PROFESSIONAL – systémové prvky

 tekutých pracích prostředků pro automatické

 dávkování 

havon MANUAL – manuální prací prostředek – 

 tekutý nebo jako prášek

Bezplatná analýza nákladů na mytí jako součást 

systému havon SYSTEM Vám ukáže na první pohled, 

která oblast použití je pro Vás vhodná. Z toho 

vyplývající plán mytí umožňuje vždy správnou volbu 

programu, resp. dávkování.

HYGIENA prádla
Pro zářivé barvy.

www.hagleitner.com
Platforma znalostí.
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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
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Wäschetipps

Richtiges Sortier

Wäschetipps

WartungsarbeitenWartungsarbeiten

Wäschetipps

Türe/Bullauge offen Maschine Trommelinnenseite 

HYGIENA prádla
 green efficiency.

HYGIENA prádla
 Perfektní servis.
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Zářivé barvy a nádherná vůně – za to ručí systémy firmy HAGLEITNER. S umístěním 

koncepce green efficiency je zajištěno mimoto využití dlouho působících obsažených 

látek. Veškeré produkty, které přijdou u havon PROFESSIONAL System k využívání 

jsou bez NTA, EDTA a fosfátů.

Ale havon PROFESSIONAL nabízí ještě další výhody: 

Nejmodernější, inteligentní čerpácí systémy umožní přesné dávkování šetrné k 

životnímu prostředí.

State-of-the-art technologie jistí pohodlnou, bezchybnou obsluhu, bez zásahu do 

ovládání myček.

A kvalitní obsažené látky šetří myčky a podporují dlouhou životnost prádla.

K ručnímu dávkování nabízí HAGLEITNER s havon MANUAL prášek na praní a tekutý 

prášek na praní s kvalitními, výkonnými materiály šetřící životní prostředí.

Právě prádlo je velmi citlivá oblast profesionální hygieny. Zde je zapotřebí partnera, 

který je Vám k dispozici s odbornou kompetencí. Úmyslně vyškolení HAGLEITNER 

specialisti na prádlo umístí Vaše know-how den co den u zákazníka. Bezplatná analýza 

nákladů objasňuje celkové náklady a dává doporučení k optimálnímu výběru produktů 

a systému. Individuální prací plán usnadňuje pracovní chod ve Vaší prádelně.

S HAGLEITNER setem na odstraňování skvrn odstraníte šetrně neústupné skvrny. 

Vlastní spony na prádlo dodávají cenné tipy pro správné praní prádla. Konzultace a 

školení dávají personálu jistotu při používání.

Plán praní pro pračku Miele, obsah 10 kg havon MANUAL tvrdost vody: < 10° dH

Druh prádla, znečištění, prací program, teplota
Předpírání

produkt dávkování/ml
Hlavní praní

produkt dávkování/ml
Poslední máchání

produkt dávkování/ml
Číslo pracího

programu

froté, bílé, normální, bez předpírání, 60-90°C havon PERFECT       xxx havon SOFT4             xxx 2

wellness prádlo, normální, s předpíráním, 60-90°C havon PERFECT      xxx havon PERFECT       xxx havon SOFT4             xxx 1

jemné prádlo, lehké, bez předpírání, 30-60°C havon FEIN               xxx 5

barevné ubrusoviny, silné, s předpíráním, 60-90°C havon COLOR         xxx havon COLOR          xxx havon P6 PLUS         xxx 1

havon ACTIVE          xxx

bílé prádlo, normální, bez předpírání, 60-90°C havon PERFECT      xxx 2

01.03.2014
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Innovative Hygiene.Innovative Hygiene.

HYGIENA prádla
 havon PROFESSIONAL.

8 základních pracích prvků.
havon PROFESSIONAL obsahuje 8 základních pracích prvků, které se mohou 
vzájemně kombinovat podle Vašich požadavků. Jeden z prvků můžete použít i mimo 
systém havon PROFESSIONAL: havon V8 pro posílení pracího účinku. Všechny ostat-
ní tekuté prací prostředky můžete použít pouze v rámci systému havon PROFESSIONAL.

havon V8
Obsah balení 1 kg Art.-č. 4310100108

Obsah balení 25 kg Art.-č. 4310100113

Tekutý, vysoce koncentrovaný zesilovací prací prostředek. Je také vhodný jako 
prostředek k předpírání v kombinaci s ostatními pracími prostředky. Vynikající k 
praní silně znečištěného kuchyňského oblečení a pracovního oblečení znečištěného 
minerálními oleji. Pro teploty praní od 30-70°C.

havon B1
Obsah balení 25 kg Art.-č. 4310100813

Obsah balení 60 kg Art.-č. 4310100815

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo s příjemnou vůní, součást havon SYSTEMu. 
Vhodný na praní a péči o barevné prádlo, prádlo ze smíšených vláken a jemné prádlo 
při 30-95°C. Není vhodný pro vlnu a hedvábí. Má vynikající odmašťující účinky. Je šetrný 
k barvám textilií díky speciálním prostředkům na ochranu barvy. Opětovné znečištění 
prádla je omezováno díky novým, inovativním látkám. Je proto ideální pro barevné 
stolní, ložní a froté prádlo. Neobsahuje žádné bělící prostředky a optické zesvětlovače. 
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Analýza nákladů praní havon PROFESSIONAL tvrdost vody:  9° dH

%-ní podíl Druh prádla Znečištění Prací program Finální ošetření Teplota
Cena/

kg prádla

20 % froté bílé normální bez předpírání aviváž 60-90°C xxx

15 % wellness prádlo normální s předpíráním aviváž 60-90°C xxx

5 % jemné prádlo lehké bez předpírání žádné 30-60°C xxx

30 % barevné ubrusy apod. silné s předpíráním aviváž 60-90°C xxx

30 % bílé prádlo normální bez předpírání žádné 60-90°C xxx

Průměrná cena za kg prádla: EUR xxx       celkové náklady/rok:  EUR 
xxx

Použité produkty:

   sůl na skvrny univerzál prací prostř. prostř. na barevné prádlo aviváž škrob
prostředek na jemné 

prádlo

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

                                                             01.03.2014



50 * Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81.

havon U9 PLUS
Obsah balení 25 kg Art.-č. 4310100913

Obsah balení 60 kg Art.-č. 4310100915

Tekutý, koncentrovaný základní prací prostředek pro předpírku a hlavní praní při 
teplotách 30-95°C, obsahuje optické zesvětlovače a enzymy. Pečuje o zářivě bílé 
prádlo s čerstvou vůní. Vyznačuje se obzvlášť silným odmašťovacím účinkem. 
Opakované znečištění je omezeno díky novým inovativním látkám. Díky tomu je 
optimální pro praní kuchyňského prádla a prádla z wellness oblastí.

havon D10
Obsah balení 30 kg Art.-č. 4310101313

Tekutý, vysoce účinný přostředek k bělení prádla a jeho dezinfekci. Působí spolehlivě 
proti veškerým známým původcům nemocí, proto je zvláště vhodný pro domovy seniorů 
s pečovatelskou službou a nemocnice. Zaručuje úplnou dezinfekci prádla, aniž by k 
němu byl agresivní. Doporučeno zvláště na prádlo na mop-potahy, utěrky a oblečení 
kuchyňského personálu. Pomocný prací prostředek používejte bezpečně. Před použitím 
si přečtěte označení a informace  o produktu. Uveden v seznamu DGHM/VAH a 
ÖGHMP.*

havon F12
Obsah balení 25 kg Art.-č. 4310101213

Neutralizující prostředek pro textílie a oplachovací vodu. Odkyselení textílií v posledním 
vypláchnutí zabraňuje zašednutí a zežloutnutí prádla od alkálií popř. zbytky pracího 
prostředku a/nebo karbonový obsah vody. Prádlo je příjemně hřejivý na omak, barvy 
budou opět zářivé a vůně prádla se zlepší. Odstraní se podráždění pokožky a zlepší se 
snesitelnost pokožky na prádlo.

havon K5
Obsah balení 27 kg Art.-č. 4310101413

Obsah balení 64 kg Art.-č. 4310101115

Tekutý změkčovač vody. Zabraňuje usazování vodního kamene v myčce a na prádle, 
prádlo zachovává zářivě bílé.

havon E4
Obsah balení 30 kg Art.-č. 4310100513

Obsah balení 65 kg Art.-č. 4310100515

Tekutý bělící prostředek na kyslíkové bázi. Jako základní prvek je v havon 
PROFESSIONAL systemu nezbytný. Výborně působí na všechny vybělitelné fleky 
(např. červené víno, guláš, ovoce a zeleninu) a zabraňuje šednutí. Prací prostředek 
používejte bezpečně. Před použitím si přečtěte informace o produktu.

havon A3
Obsah balení 32 kg Art.-č. 4310101013

Obsah balení 75 kg Art.-č. 4310101015 

Tekutý, alkalický prostředek na zvýšení účinnosti praní. Základní jednotka v systému 
havon PROFESSIONAL. Zvyšuje účinnost praní a odstraňuje vynikajícím způsobem bíl-
koviny a mastná znečištění.
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Prací komponenty systému havon MANUAL.
Systém komponentů havon MANUAL reprezentuje oblast manuálního dávkování tekutých a práškových pracích prostředků speciálně pro 

malé a střední podniky. Systém se skládá dle volby z univerzálních pracích prostředků havon INTEXO, havon PERFECT nebo havon ULTRA, 

z pracích prostředků pro barevné prádlo havon INTEXO COLOR a havon COLOR a pracího prostředku pro jemné prádlo havon FEIN, jako 

i doplňkových komponentů. HAGLEITNER používá výhradně vysoce kvalitní, ekologické suroviny, které činí prací prostředky velmi účinnými 

a šetrnými, aby dosáhly nejlepších výsledků při praní.

Vedle čistoty a péče za optimální cenu v poměru k účinku dává HAGLEITNER důraz na příjemnou, odpovídající, čerstvou vůni a jemný omak.

HYGIENA prádla
 havon MANUAL.

havon INTEXO
Obsah balení 5 kg Art.-č. 4310200510

Vysoce koncentrovaný, tekutý univerzální prací prostředek pro praní a péči o bílé 
prádlo, bavlněné prádlo nebo prádlo ze směsových a polyesterových tkanin. Pečuje 
o zářivě bílé prádlo zvlášť při nízkých teplotách. Díky speciální formulaci se rozpouští 
během krátké doby, dostává se na základě technologie intenseTEX hluboko do 
vláken a rozpouští skvrny efektivně a současně šetrně. Nepříjemné pachy a šedivé 
zabarvení zmizí.

havon INTEXO COLOR
Obsah balení 5 kg Art.-č. 4310200610

Vysoce koncentrovaný, tekutý prací prostředek pro barevné prádlo určený pro praní 
a péči o prádlo z bavlny, míchaných a polyesterových vláken. Díky speciální formu-
laci se rozpouští už i při nízkých teplotách během krátké doby, na základě inovativní 
intenseTEX technologie se dostává hluboko do vláken a rozpouští skvrny efektivně 
a současně šetrně. Obzvlášť ošetřující a inovativní látky barvy zjasňují a zabraňují 
přenosu barev na jiné textilie. 
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havon FEIN
Obsah balení 6 x 1 kg** Art.-č. 4310200408

Vysoce kvalitní, tekutý prací prostředek bez enzymů pro vlnu, hedvábí a citlivé syn-
tetické prádlo (Goretex, Microfaser). Zajišťuje sametově měkké prádlo s čerstvou 
květinovou vůní při teplotách 30-60°C. Je šetrný k barvám textilií díky dodatečným 
prostředkům pro péči o barvu. Neobsahuje žádné bělící prostředky a optické 
zesvětlovače.

havon ULTRA
Obsah balení 18 kg Art.-č. 4310200300

Univerzální práškový prací prostředek pro bílé a za varu stálé barevné prádlo. 
Vhodný pro všechny tvrdosti vody a teploty praní 30-95°C. Bělící účinek nastává již 
při 40°C. Poskytuje zářivě bílé, ošetřené a decentně vonící prádlo. K předchozímu 
odstranění silně ulpělých skvrn od tuků doporučujeme spray na skvrny havon FS.

havon SOFT4
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4310300111

Obsah balení 25 kg Art.-č. 4310300113

4násobně koncentrovaný, kvalitní avivážní prostředek. Zajišťuje jemné antistatické 
prádlo. Snižuje dobu sušení v sušičce prádla až  o 10 %. Účinné látky usnadňují 
žehlení a zlepšují dermatologickou snášenlivost. Přípravek havon SOFT 4 prodlužuje 
životnost Vašeho prádla a hýčká Vás svou nezaměnitelnou jemně ovocnou vůní. 
Může být použit jak u dávkovacích zařízení HAGLEITNER pro dávkování kapalných 
prostředků v systému havon PROFESSIONAL, tak i manuálně. Odborné nastavení 
dávkovacího zařízení HAGLEITNER je prováděno školeným servisním technikem.

havon PERFECT
Obsah balení 15 kg Art.-č. 4310200100

Práškový prací prostředek pro hygienické nároky. Optimálně vhodné pro všechny 
teploty praní, pro všechny tvrdosti vody a všechny textílie (kromě vlny a hedvábí). 
Optimální bělící účinek od 40°C. Prádlo je dezinfikované při 60°C, proto je zvláště 
doporučen na praní mop-potahů, utěrek a oblečení kuchyňského personálu. Účinně 
uvolňuje z tkaniny problematické skvrny, jako jsou skvrny od krve a znečištění bílko-
vinného původu. Je šetrný k vláknům. Poskytuje zářivé, ošetřené a čerstvě vonící 
prádlo. Případná šeď a nepříjemné pachy zmizí. ÖGHMP a DGHM/VAH výpis. Prací 
prášek používejte bezpečně. Před použitím si přečtěte označení a informace o pro-
duktu.*

havon COLOR
Obsah balení 15 kg Art.-č. 4310200200

Vysoce kvalitní práškovitý prací prostředek na praní citlivého barevného prádla. 
Neobsahuje žádné bělící komponenty ani optické zesvětlovací přísady, proto je 
šetrný k barvám i podkladu. Odstraňuje obtížně odstranitelné skvrny bílkovinného a 
tukového původu, a proto se zvláště hodí pro barevný stolní textil. Udržuje barvy 
svěží a pěkné. Vhodný pro všechny hodnoty tvrdosti vody a pro teploty prací lázně 
od 30-95°C. K předběžnému ošetření obtížně odstranitelných tukových skvrn 
doporučujeme použít přípravek (sprej na skvrny) havon FS.

HYGIENA prádla
 Přídavné komponenty.

* Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81.
** Při odběru 6 x 1 kg – jedna dávkovací pomůcka zdarma!
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53* Při odběru 6 x 1 kg – šest pěnových pistolí zdarma.

havon MILD
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4310300211

Kvalitní avivážní přípravek. Poskytuje jemné antistatické prádlo. Zkracuje dobu 
sušení v sušičce prádla až o 10 %. Ošetřující účinné látky usnadňují žehlení a 
zlepšují snášenlivost prádla pokožkou. Přípravek havon MILD prodlužuje životnost 
Vašeho prádla a poskytuje mu nezaměnitelnou jarní vůni.

havon CALC
Obsah balení 6 kg Art.-č. 4310300732

Práškovitý prostředek na změkčování vody. Eliminuje vznik vápenných usazenin v 
pračce a na prádle. Prodlužuje životnost pračky a prádlo nešedne. Použitím 
přípravku havon CALC od hodnoty tvrdosti vody 16°dH se snižuje spotřeba pracího 
prostředku.

havon ACTIVE
Obsah balení 5 kg Art.-č. 4310300632

Práškovitá, univerzálně použitelná sůl na skvrny. Odstraňuje již od 30°C barevné 
bělitelné skvrny, jako jsou skvrny od kávy, červeného vína, ovoce apod., tak i 
veškeré smíšené skvrny např. skvrny od omáčky z pečeně, rtěnky, ovocného tvarohu 
apod. Zažloutlé prádlo je po ošetření tímto přípravkem opět zářivě bílé.

havon FS
Obsah balení 6 x 1 kg* Art.-č. 4310300508

Rozprašovač k důkladnému odstranění skvrn od mastnot, omáček, make-upu,   
strojových olejů apod., decentně parfémovaný, doporučuje se aplikovat před 
praním přímo na nečistoty. 

havon CHLOR TABS
Obsah balení 1 kg Art.-č. 4310300428

Vysoce koncentrovaný bělící prostředek ve formě tablet, který se samočinně 
rozpouští a okamžitě intenzivně působí. Doporučuje se přidávat k praní pro 
odstranění skvrn od papriky, ovoce, oleje apod. Používejte pomocné prací 
prostředky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o 
produktu.

havon P6 PLUS
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4310300811

Tekutý škrob na prádlo pro všechny druhy tkanin mimo hedvábí. Stabilizuje 
opotřebovanou tkaninu a zvyšuje elastičnost. Ideálně vhodný pro stolní prádlo a 
povlečení, záclony a košile, i jako postřikový škrob před žehlením. Může být použit 
jak u dávkovacích zařízení HAGLEITNER pro dávkování kapalných prostředků v 
systému havon PROFESSIONAL, tak i manuálně. Odborné nastavení dávkovacího 
zařízení HAGLEITNER je prováděno školeným servisním technikem.

havon POWER
Obsah balení 1 kg Art.-č. 4310300908

Tekutý speciální bělidlo na bázi aktivního kyslíku. Odstraňuje již od 30°C odolné, 
bělitelné skvrny jako skvrny od červeného vína, curry, ovoce atd. a působí 
antibakteriálně a fungizidně již od 20°C. Také optimálně vhodné pro textílie, které 
jsou náchylné k nepříjemným pachům, jako sportovní oblečení, inkontinenční prád-
lo atd. Není vhodné pro hedvábí, polyamidy popř. elastomery.
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HYGIENA objektů
Náskok díky inovacím.

www.hagleitner.com
Platforma znalostí.
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V objektové hygieně jde o šetrné čištění a efektivní 

práci za optimálních nákladů. K tomu je třeba perfektně 

na sebe sladěných čistících systémů. 

Naše řešení jsou odpovědí na všechny otázky v

moderní hygieně objektů. Promyšlené systémy náplní, 

výkonná dávkovací zařízení a servis jsou naší nabídkou 

každému uživateli. 

Barevný systém Vám nabízí přehlednost a ulehčuje 

tím práci v profesionální oblasti housekeepingu. 

integral & una

HYGIENA podlah

sanitární HYGIENA

univerzální HYGIENA

dezinfekce
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Tři kompletně na sebe navazující čistící systémy:

integral SYSTEM
havon SYSTEM

safetyMOP SYSTEM

Vám v budoucnu nabízí perfektní hygienu bez rizika infekce při nepa-
trných nákladech na čištění a značné úspoře času při úklidu podlah a 
inventáře.

integral SYSTEM zaručuje přesné dávkování dezinfekčních prostředků.

havon SYSTEM zaručuje, že pracovní pomůcky pro čištění, jako safe-
ty-WIPES a safetyMOP opouští pračku vydezinfikované a silně savé.

Nový safetyMOP SYSTEM zaručuje, se zvláště pro to vyvinutými pra-
covními pomůckami, nářadím a čistícími výrobky, že nedojde k přenosu 
choroboplodných zárodků díky jednostupňové metodě utírání.

www.hagleitner.com
Platforma znalostí.

Systémový koloběh je uzavřen – bezchybně
a vše z jedné ruky.

HYGIENA objektů
 i.h.s. systém.
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integral – koncentrovaná hygiena.

Patentovaný system integral dávkovačů přináší nová měřítka do hygieny objektů 
na základě jednoduchosti při použití jako i použité inteligentní dávkovací techni-
ky. Společně se systémem doplňování prostřednictvím multiFILL patrony a různých 
čistících a dezinfenkčních prostředků představuje perfektní kombinaci chemie a dáv-
kovací techniky.

Optimální užitkovost:

 Jedna multiFILL patrona vystačí až pro zhotovení 500 litrů roztoku připraveného k  
použití (viz údaje u koncentrátu).

Bezpečnější zacházení s chemií:

 Zapuštěný nástavec pro dávkování zabraňuje přímému kontaktu koncentrátu s 
pokožkou, nekontrolovanému vytékání koncentrátu z patrony a úbytku produktu.

Aktivní ochrana životního prostředí:

 Optimalizovaný objem pro přepravu, skladování a balení – nepřepravuje se a ne-

skladuje žádná voda, tím se chrání naše životní prostředí.

Hospodárnost:

 Exaktní dávkování garantuje nízkou spotřebu a nedochází k předávkování.

HYGIENA objektů
 integral dávkovače.

integral MIX dávkovač
V x Š x H     520 x 288 x 242 mm Art.-č. 4410100550

Dávkovač integral MIX Vám umožní jisté a přesné dávkování hotových čistících
roztoků z koncentrátů a vody k okamžitému použití. Výhodou jsou:

fixní poměr směsi 
kalkulovatelné náklady
stále správné dávkování

Výdej čistícího roztoku je možný do litrových systémových lahví nebo do velkých 
nádob (kbelíku, čistících strojů). Je jedno, jaké množství čistícího roztoku si připravíte, 
vždy ho budete mít přesně dávkované. Všechny integral koncentráty je možné dávko-
vat přes jeden dávkovač, tzn. výměna multiFILL patron s různými přípravky je kdykoliv 
možná. Průtok vody je 10 l/min., což garantuje rychlé a správné dávkování. Připojení 
vody v blízkosti zařízení je nevyhnutelné.

HYGIENA objektů
integral koncentráty – hlavní produkty.

integral SANITARY
Obsah balení 4 x 2,5 l Art.-č. 4410200519

Sanitární čistící prostředek k dennímu udržovacímu čištění typických znečistění 
koupelen. Vhodný na všechny povrchy rezistentní vůči vodě a odolné vůči kyse-
linám, jako např. dlaždice, armatury, WC, sprchové kabiny, vany ke koupání, atd. 
1 = 166 – jedna multiFILL patrona vystačí na zhotovení 166 litrů roztoku hotového k použití.

integral ACTIVE
Obsah balení 4 x 2,5 l Art.-č. 4410200219

Rozpouštědlo mastnot pro objektovou a kuchyňskou hygienu. Vhodný pro všechny po-
vrchy rezistentní vůči vodě (mimo hliníkových).*

* 1 = 500 – jedna multiFILL patrona vystačí na zhotovení 500 litrů roztoku hotového k použití. 
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HYGIENA objektů
integral koncentráty – speciální produkty.

integral DISINFECT
Obsah balení 4 x 2,5 l Art.-č. 4410300219

Povrchový dezinfekční prostředek se širokým spektrem působení proti všem v praxi re-
levantním choroboplodným bakteriím: Bakterie, houby, viry. Certifikováno dle ÖGHMP & 
DGHM/VAH. (** a ***) Při aplikaci v integral MIX dávkovači je automaticky podána připravená 
dávka dezinfekčního roztoku, čímž se zabraní nesprávnému dávkování.*

integral GLASS
Obsah balení 4 x 2,5 l Art.-č. 4410300319

Tento čistící přípravek na sklo a okna odstraňuje typická znečištění, jako jsou např. otisky 
prstů, exkrementy hmyzu, mastný film atd. Ideální pro všechny hladké a vůči vodě rezis-
tentní povrchy, jako jsou např. okna, zrcadla, kachlíky apod.*

HYGIENA objektů
 Startovací balíček integral.

S praktickým Starterkitem si pozvete pořádek do domu. Láhve jsou popsány a na 
praktickém držáku umístěny na dosah ruky.

integral SANITARY
1 pěnová pistole, držák systémových láhví 7 x 1 kg Art.-č. 4410400108

integral ACTIVE
3 stříkací pistole, držák systémových láhví 7 x 1 kg Art.-č. 4410400208

integral NEUTRAL
1 stříkací pistole, držák systémových láhví 7 x 1 kg Art.-č. 4410400308

integral DISINFECT
3 střikací pistole, 1 držák systémových láhví 7 x 1 kg Art.-č. 4410400408

integral GLASS
7 pěnových pistolí, držák systémových láhví 7 x 1 kg Art.-č. 4410400508

integral NEUTRAL
Obsah balení 4 x 2,5 l Art.-č. 4410200319

Univerzální čisticí prostředek pro každodenní udržovací čištění v objektové a kuchyňské 
hygieně. Vhodný pro všechny povrchy rezistentní vůči vodě.*

integral POWER
Obsah balení 4 x 2,5 l Art.-č. 4410200419

Prostředek pro údržbu bezpečnostní dlažby v prostorách wellness a koupelen. Speciální 
účinné látky se starají o lesknoucí se čistotu. Čistí všechny mikroporézní plochy jako ob-
klady z jemného a přírodního kamene. Je vhodný pro běžnou údržbu a základní čištění. 
Ideální je použití v kombinaci s safetyMOP POWER.*

* 1 = 500 – jedna multiFILL patrona vystačí na zhotovení 500 litrů roztoku hotového k použití.
** Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81.
*** Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu.
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K dispozici jsou již preparované návleky mopu a safetyWIPES k čištění a dezinfek-
ci podlah či inventáře v jednostupňovém postupu umývání. Nový safetyMOP system 
se vyznačuje úsporou času, ergonomickou prací a hospodárností. safetyMOP systém 
patří vedle systému integral a havon ke stálým částem systému i.h.s.

HYGIENA objektů
 safetyMOP systém.

safetyTROLLEY
V x Š x H     1230 x 650 x 1140 mm  Art.-č. 4431100500

safetyTROLLEY je optimálně vybavený čistící vozík pro system safetyMOP. Všechny 
nádoby vozíku jsou uzavíratelné, což umožňuje optimální hygienický průběh práce. 
Vytváří inteligentní řešení pro hygienu objektů a díky tomu se ideálně hodí do oblasti 
zdravotnictví. Naráz mohou být přemístěny nejen mopy na čištění, ale také utěrky 
napuštěné čistícím roztokem, vhodným pro danou oblast čištění. Lze je dopředu 
připravit do 4 x 4 l safetyBOX SMALL s uzavíratelným krytem a později je na místě 
použití jednoduše odebrat. 

Doplňující ergonomickou výhodou je odejímatelný transportTROLLEY pro pohodl-
nou přepravu plných safetyBOXů. Dohromady můžete přepravit až 60 připravených 
safetyMOPů, stejně jako 72 mikrofaser utěrek. S pomocí obou dodaných safetyBOXů 
mohou být safetyMOPy jednoduše připraveny a použity. Dva odpadkové pytle pro 
90 a 30 litrů.* 

* Rozsah nabídky, jak je uvedeno. 
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safetyBOX
V x Š x H     270 x 560 x 240 mm  Art.-č. 4431201300

safetyBOX s objemem 20 l slouží k tomu, aby byly, až do použití, připravené sa-
fetyMOPy bezpečně a hygienicky skladované a aby byla zajištěna rovnoměrná im-
pregnace safetyMOPů čisticím roztokem. Za pomoci k tomu vhodného safetyMOP 
krytu se může safetyBOX těsně uzavřít. Z toho důvodu se může otáčet a tím rozdělit 
čistící roztok rovnoměrně na obsažené safetyMOPy. Do safetyBOXu se vejde 20 
safetyMOPů naskládaných na sobě. 

safetyTROLLEY ROOM
V x Š x H     1280 x 530 x 1570 mm  Art.-č. 4431100800

Velkorysé safetyTROLLEY pro etážové zaopatření v hotelích a ubytovacích zařízeních. 
Pomocí vybavení čtyřmi odkládacími plochami zaručuje perfektní přepravu prád-
la, nápojů, papírových a čistících potřeb. Vozík je vybaven závěsným pytlem pro 
špinavé prádlo, třídícím systémem odpadu a držákem na kbelík, kde nacházejí své 
místo napuštěné mopy i.h.s. systému.*

safetyTROLLEY TRANSPORT
V x Š x H     1200 x 650 x 350 mm  Art.-č. 4431100700

SafetyTROLLEY TRANSPORT slouží k dopravě safetyBOXů. Může být připevněn 
jak na safetyTROLLEY, tak na vlastní trolley. Do obou přepravovaných safetyBOXů 
je možno umístit 20 safetyMOPů. V ideálním případě zůstane jeden box prázdný, 
tam je možno odkládat zašpiněné mopy. SafetyTROLLEY je dodáván společně s 
připevňovací svorkou pro safetySPRAYER tak, aby mohl být použit zvlášť pro čištění 
podlahy.*
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safetySPRAYER 40 cm Art.-č. 4431201200

safetySPRAYER je dávkovací systém pro ergonomické a ekonomické čištění 
veškerých podlahových povrchů. Je vhodný pro čištění vstupních prostor, schodišť 
atd. Speciálně použitelný v kombinaci se systémem safetyMOP. S pomocí nasazené 
láhve s obsahem 650 ml se dávkuje stisknutím knoflíku čistící roztok přímo tam, kde 
může být optimálně mopem roztírán. Vyklápěcí nádržka široká 40 cm má svorku, 
díky které je možné bez přímého kontaktu a bez ohýbání mop nasadit či odejmout. 

safetyMOP držák 40 cm Art.-č. 4431202000

Skládací držák z umělé hmoty pro safetyMOP, safetyMOP POWER a safetyMOP 
PARKETT. Použitelný spolu s hliníkovou násadou. 

safetyMOP 40 cm Art.-č. 4431201100

safetyMOP se skládá ze 100 %ního vysoce kvalitního mikrovlákna, které se vyznačuje 
velmi dobrou schopností sání. Výrobek neobsahuje absolutně žádná bavlněná nebo 
viskózní vlákna, a proto je hygienicky a optimálně vhodný pro dezinfekci a čištění. 
safetyMOP se dá univerzálně použít na všechny hladké podlahy. Na rubové straně je 
přišitý barevný kódovací systém usnadňující přiřazení jednotlivým oblastem použití. 
Produkt se vyznačuje dlouhodobou pevností, jako i vysokým výkonem při čištění 
plochy. Pratelné a dezinfikované při 60°C.

safetyMOP POWER 40 cm Art.-č. 4431201800

Pro kamenné podlahy jako mramor, granit a dlažbu. Odstraňuje také silná znečištění 
z mikroporézních kamenných obkladů, obzvlášť z bezpečnostních dlažeb. U silně 
neústupných znečištění nebo silně strukturovaných obkladů umožňuje lišta z žíní 
ještě vyšší stupeň působení při odstraňování nečistot oproti obvyklému textilnímu 
mopu. Pratelné a dezinfikované do 60°C. Prát roztříděné a bez aviváže. Ideální 
použití v kombinaci s integral POWER.

safetyMOP PARKETT 40 cm Art.-č. 4431201900

Vhodné pro všechny dřevěné podlahy, speciálně pro olejované, voskované nebo 
neošetřené dřevěné podlahy. Optimální výkon čištění a optimální klouzavost na 
povrchu díky hnědým aktivním pruhům z vláken. Odolná směs bavlny/polyesteru, 
kterou lze prát a dezinfikovat až do 60°C. Prát nesmíšené a bez aviváže. Ideální v 
kombinaci s integrálem NEUTRAL. 
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safetyBOX SMALL modrý + 1 x víko k odklopení  Art.-č. 4431201400

safetyBOX SMALL červený + 1 x víko k odklopení  Art.-č. 4431201500

safetyBOX SMALL zelený + 1 x víko k odklopení  Art.-č. 4431201600

safetyBOX SMALL žlutý + 1 x víko k odklopení Art.-č. 4431201700

V x Š x H     200 x 255 x 165 mm  

V safetyBOXech SMALL s odklápěcím víkem jsou připraveny safetyWIPES namočené 
v čistícím roztoku. Mohou tak být použity jednotlivě v každé místnosti. Barevné kó-
dování umožňuje přiřazení pro každou oblast čištění. V každém boxu (4 litry) je místo 
pro 18 safetyWIPES.

safetyBOX kryt Art.-č. 4431203200

Hermeticky utěsněné víko k uzavření safetyBOXu. S pomocí 8 úchytek na víku je 
možno akusticky zkontrolovat, zda se kryt safetyBOX správně uzavřel. Použitelné jen 
v kombinaci se safetyBOX.
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una SANITARY
Obsah balení 6 x 1 kg* Art.-č. 4420100108

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4420100111

Tekutý přípravek, univerzálně využitelný v sanitární oblasti – pro WC, pisoáry, 
dlaždičky, armatury, sprchové kabiny a vany. Odstraňuje bez námahy vápenné usa-
zeniny, špínu a zbytky mýdla i z obtížně přístupných míst. Nepoužívejte na mramor.

una ACTIVE
Obsah balení 6 x 1 kg** Art.-č. 4420100208

Univerzálně využitelný prostředek na mastnoty k čištění pracovních ploch, podlah, 
krytů, stěn, digestoří, odtokových filtrů, mikrovlnných trub atd. Odstraňuje bez námahy 
zbytky tuku, bílkovin a špínu i z obtížně přístupných míst. Vhodné i pro grily, kombi-
nované napařováky a pečící trouby k odstranění připečených nečistot. Nepoužívejte 
na hliník, pro který jsou určeny přípravky una ALLROUND nebo una NEUTRAL.

una NEUTRAL
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4420100308

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4420100311

Univerzální čisticí prostředek pro kuchyně ve formě gelu. Rozpouští tuky a špínu, a je 
vhodný k čištění všech ploch rezistentních vůči vodě. Vytváří bohatou pěnu, a proto 
se výborně hodí k manuálnímu omývání. Kvalitní účinné substance chrání pokožku 
rukou před vyschnutím. Vhodný pro všechny materiály rezistentní vůči vodě.

una FLOORSTAR
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4420100411

Ke stírání, čištění a péči o podlahy rezistentní vůči vodě (linoleum, PVC, kaučuk, 
cotto apod.). Při každém použití dochází k ošetření škrábanců. U neošetřených po-
dlah proniká hluboko do pórů, takže znečištění podlahy je možné snadněji odstranit. 
Nevytváří vrstvy. Má vynikající smáčivé vlastnosti, a je proto vhodný i pro podlahy 
odpuzující vodu. Pro laminátové podlahy, antistatické podlahové krytiny a naolejo-
vané dřevěné podlahy doporučujeme přípravek una ALLROUND.

una ALLROUND
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4420100511

Koncentrovaný intenzivní čistící přípravek k čištění všech povrchů rezistentních vůči 
vodě, jako jsou podlahy, dlaždice, okna apod. Lehce pění a má silný rozpouštěcí 
účinek. Je proto zvláště vhodný k čištění pomocí vysokotlakých přístrojů a strojů na 
čištění podlah, šetrný vůči čištěnému materiálu, díky tomu vhodný také pro citlivé 
povrchy, jako jsou například hliníkové kryty v kuchyních. Přípravek una ALLROUND 
má odmašťovací účinek. Při vlhkém čištění naolejovaných dřevěných podlah dbejte 
proto na to, aby bylo zajištěno dodatečné opětovné naolejování.

una GLASS
Obsah balení 6 x 1 kg* Art.-č. 4420100608

Tekutý prostředek pro pohodlné čištění všech hladkých ploch, jako např. oken, skla, 
zrcadel, kachlíků a armatur. Odstraňuje otisky prstů i mastné a olejové skvrny a zaručuje 
lesk bez šmouh. Čisticí prostředek una GLASS zaručuje přirozeným způsobem zářivou 
čistotu. Úsporný při použití.

Produkty una jsou označené rakouskou značkou životního prostředí a EU-Ecolabel – 
oficiální značkou životního prostředí Evropské unie. Toto označení mohou získat jen ty 
produkty, které splňují přísná kritéria, jsou ohleduplné k životnímu prostředí a vyznačují 
se vysokou kvalitou.

HYGIENA objektů
 una – Ekologická. Přírodní. Aktivní.

*  Při odběru 6 x 1 kg – jedna pěnová pistole zdarma!
**  Při odběru 6 x 1 kg – jedna stříkací pistole zdarma!
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Tajemství pečlivě udržované podlahy spočívá jednak v optimálně sladěných produk-
tech a pomůckách, jednak ve správném a důkladném vykonání jednotlivých pracovních 
postupů. 
HAGLEITNER poskytuje rozsáhlou paletu výrobků a školení, pro splnění všech 
požadavků i v této oblasti. 

HYGIENA podlah
 Řešení pro lesknoucí se vzhled.

HYGIENA podlah
 Základní čistící prostředky pro podlahy.

HYGIENA podlah
 Voskování podlah.

SKAT
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4430100108

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430100111

Tekutý čistící prostředek pro čištění všech vodostálých tvrdých podlah. Dobře 
odstraňuje i staré zašlé nečistoty a staré vrstvy podlahových vosků, je vhodný k 
ručnímu i strojovému použití na linolea, gumu, PVC, přírodní i umělý kámen, op-
racované dřevo apod. Pro základní čištění necitlivých a voděodolných materiálů 
doporučujeme ZACK.

ZACK
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430100211

Tekutý čistící prostředek pro čištění všech vodostálých tvrdých podlah s výjimkou 
linolea a dřeva. Dobře odstraňuje i staré zašlé nečistoty a staré vrstvy podlahových 
vosků, je určen hlavně ke strojovému použití. Úsporný ve spotřebě. Před použitím si 
vždy přečtěte návod a informace o výrobku.

stoneCLEAN
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430100311

Tekutý čistící prostředek zejména pro povrchy s mikropóry, jako jsou povrchy jemné 
kameniny a přírodního kamene. Vhodný pro údržbu podlah, které nejsou citlivé na 
zásady. Speciální tenzidy poskytují zářící čistotu.

utilitULTRA
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430200111

Povrchová vrstva pro vodostálé druhy podlah. Vytváří čirý, lesknoucí se, udržovací 
film, resistentní vůči poškrábání, proto je ideální pro extrémně namáhané plochy. 
Velmi vhodný také pro světlé podlahy, neboť tato vrstva nežloutne. Má protiskluzový 
efekt. A zabraňuje vytváření šmouh od podpatků. Vhodný pro aplikaci metody UHS 
(ultravysokorychlostní). Dlouho přetrvávající lesk nanesené vrstvy zajišťuje udržovací 
čištění přípravkem una FLOORSTAR.

tsWACHS
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430200211

Tekutý vosk pro péči a ochranu všech vodostálých tvrdých podlah. Má protiskluzové 
účinky, vytváří mírně lesklý film. Hodí se pro tělocvičny, taneční sály, nemocnice, do-
movy důchodců, apod. Abychom zajistili protiskluzové účinky, doporučujeme použít 
pro pravidelnou údržbu wp3.
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HYGIENA podlah
 Průběžná údržba podlah.

wp3
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430300111

Péče s protismykovým účinkem pro všechny druhy voděodolných podlah. Čistí, do-
dává lesk a ošetřuje podlahu. Zvlášť vhodný na vrstvené podlahy a povrchové vrstvy, 
které vyžadují protismykovou úpravu, např. tělocvičny, domovy důchodců, domovy 
sociální péče. Zanechává příjemnou vůni.

schmierSEIFE
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430300311

Tekutý čistící prostředek na bázi mýdla. Nezatěžuje životní prostředí, protože je vyro-
bený na čistě rostlinné bázi. K manuálnímu čištění povrchů neošetřených ochrannou 
vrstvou, jako jsou např. naolejované dřevěné podlahy, kamenné podlahy atd.

hartex2000
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430200311

Extrémně pevná, trvanlivá ochranná vrstva na všechny voděodolné podlahové kryti-
ny. Vytváří vysokolesklý ochranný film. Použití UHS metody je možné. Dlouhotrvající 
lesk ochranné vrstvy zachová prostředek na udržovací čištění una FLOORSTAR.

BASIS
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430200511

Přípravek vyplňující póry savých povrchů, jako je linoleum, přírodní kámen a beton. 
Není vhodný pro leštěné, glazované plochy a jemnou kameninu.

SIVEX
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430200611

Tekutý vosk pro péči a ochranu podlah z přírodních materiálů (mramor, dřevo, kámen, 
cotto atd.). Vytváří jemný hedvábný lesk, lehce se rozlešťuje, určen pro ruční i strojové 
použití. Pro pravidelnou údržbu navoskovaných podlah doporučujeme una FLOOR-
STAR nebo wp3.

HYGIENA podlah
 Čistící prostředky pro podlahy a koberce.

carpetSPRAY
Obsah balení 6 x 1 kg* Art.-č. 4430400208

Přípravek carpetSPRAY, neobsahující tenzidy, odstraňuje veškerá znečištění koberců 
a čalouněného nábytku. Ihned po použití zasychá. Odstraňování skvrn: nastříkejte 
přípravek carpetSPRAY na skvrnu a odstraňte jemnými dotyky hadříku z mikrov-
lákna. Použití přípravku na velkých plochách: stejnoměrně nastříkejte přípravek a 
plochu vyčistěte jednokotoučovým čistícím strojem s carpetPRO PADem.

*  Při odběru 6 x 1 kg – šest stříkacích pistolí zdarma!
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HYGIENA podlah
                Speciální čistící prostředky pro podlahy.

hacoMARMOR
Obsah balení 6 x 1 kg* Art.-č. 4430600108

Speciální prostředek pro krystalizaci mramorů a jiných vápenatých podlah. Tvoří 
zářivý lesk. Zatvrzuje povrchové plochy a chrání podlahy před poškrábáním. 
Údržbové čištění je podstatně zjednodušené roztíráním povrchových ploch. Vhodný 
jen ve spojení s čistícím strojem a produktem PAD ze zušlechtěné oceli.

carpetPRO
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430400311

Koncentrovaný preparát k čištění koberců bez tenzidů a enzymů. Vhodný pro všechny 
kobercové podlahy, které nepouštějí barvu. Koncentrát zřeďte v poměru 1:10 a získaný 
roztok nastřikujte na koberec pomocí láhve s tlakovým rozstřikovačem nebo nastřikovacím 
přístrojem (přitom koberec nepromáčejte) vyčistěte jednokotoučovým čistícím strojem s car-
petPRO PADem. Výborně se hodí i k aplikaci metody nastřikovací extrakce. 

carpetSHAMPOO
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430400411

Tekutý čistící prostředek pro koberce a čalouněný nábytek. Silně pěnivý. Absorbuje 
špínu, vrací vláknu původní vzhled a propůjčuje mu antistatické vlastnosti. Chrání 
koberec nebo čalouněný nábytek před opětovným zašpiněním. Po použití zanechává 
příjemnou čerstvou vůni.

HYGIENA podlah
 Strojové čištění podlah.

hacoGLANZ
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430500111

Tekutý čistící prostředek k čištění všech vodostálých podlah. K ručnímu použití, 
ideální pro očistu silně znečištěných podlah v průmyslu, zaručuje vysoký lesk, 
používá se i k očistě navoskovaných podlah. Uzavírá póry, nenarušuje vosky, nezane-
chává šmouhy.

hacoAUTOMAT
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430500211

Tekutý čistící prostředek k čištění všech vodostálých neošetřených podlah dílen, sklado-
vých hal atd. K strojovému vysokotlakovému čištění. Ideální pro očistu silně znečištěných 
povrchů. Nedoporučuje se k očistě navoskovaných podlah. Nepěnivý, uzavírá póry, ne-
zanechává šmouhy. Pro manuální čištění doporučujeme přípravek hacoGLANZ.

hacoALCOHOL
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4430500311

Tekutý čistící prostředek pro čištění všech vodostálých podlah. K strojovému čištění 
ošetřených i neošetřených podlah. Dobře rozpouští mastnoty, rychle zasychá. Uza-
vírá póry, nezanechává šmouhy, zaručuje vysoký lesk.

mopSPRAY
Obsah balení 6 x 0,8 kg* Art.-č. 4430600208

Čistící prostředek ve formě spreje pro všechny druhy podlah. Váže jemnou špínu a
usnadňuje tím suché čištění mopem systému uniMOP. Úsporný ve spotřebě. Za-
nechává čistý povrch bez prachu. K rovnoměrnému a ergonomickému rozdělení 
produktu na stírací utěrce doporučujeme použití výrobku láhev s tlakovým 
rozprašovačem.
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***

***

***

HYGIENA podlah
 Přehled použití pro běžnou údržbu.

*  Např. mramor, teraso, agglo mramor, betonový kámen     **  Např. granit, břidlice, křemenec, tera cota     *** Platí pouze pro nepovrstvené povrchy podlah 

HYGIENA podlah
 Přehled použití základní čištění & napouštění a navoskování podlah.

vhodné 
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Základní čištění Povrstvení

SKAT
(alkalický)

ZACK
(alkalický)

stone
CLEAN
(alkalický)

BASIS
(alkalický)

SIVEX
(neutrální)

ts
WACHS
(alkalický)

utilit
ULTRA
(alkalický)

hartex
2000

(alkalický)

PVC

Linoleum

Guma

Přírodní a umělý kámen
(citlivý na kyseliny)* 
Žádné sanitární čističe!

Přírodní a umělý kámen
(odolný proti kyselinám)**

Jemný kámen a
keramické obklady
Nenanášet vrstvy!

Dřevo napuštěné voskem
Žádné základní čištění!

Dřevo surové nebo napuštěné
olejem. Vlhké čištění!

Průběžná údržba

haco
AUTOMAT

(alkalický)

haco
GLANZ
(neutrální)

haco
ALCOHOL

(neutrální)
wp3

(alkalický)

schmier
SEIFE

(alkalický)

una
FLOORSTAR

(neutrální)

integral
NEUTRAL
(neutrální)

integral
POWER
(alkalický)

PVC

Linoleum

Guma

Přírodní a umělý kámen
(citlivý na kyseliny)* 
Žádné sanitární čističe!

Přírodní a umělý kámen
(odolný proti kyselinám)**

Jemný kámen a
keramické obklady
Nenanášet vrstvy!

Dřevo napuštěné voskem
Žádné základní čištění!

Dřevo surové nebo napuštěné
olejem. Vlhké čištění!
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HYGIENA podlah
 Profi smetáky professional.

jemný smeták hygiene 40 cm  Art.-č. 4430700100

Smeták na jemné nečistoty na velké prostory s měkkými, nedělenými štětinami z 
polyesteru. Zvlášť efektivně zametá jemné nečistoty.

univerzální smeták hygiene 33 cm Art.-č. 4430700300

Plochý, univerzálně použitelný smeták s pracovní šířkou záběru 33 cm, 2 m dlouhou 
teleskopickou násadou a šroubovým závitem. Osazen vysokými dělenými štětinami, 
proto je optimální pro vymetání rohů a schodů. Bez násady jej lze v oblasti kuchyně 
použít i jako ruční smeták.

kartáč hygiene 28 cm  Art.-č. 4430700400

Kartáč s pracovní šířkou záběru 28 cm a velmi tvrdými štětinami, které šetří sílu při práci.

kartáč na mytí hygiene 22 cm Art.-č. 4430700500

Zaoblený kartáč s pracovní šířkou záběru 22 cm k vyplachování velkých nádob a náčiní. 
Má přesahující štětiny, proto je optimální k čistění rohů.

stěrka vody hygiene 61,5 cm Art.-č. 4430700600

Vodní stěrka s pracovní šířkou 61,5 cm. Bílá gumová čelist na potraviny odstraňuje 
rychle a efektivně vodu a zbytky čistícího prostředku a nezanechává žádné gumové 
proužky na podlaze.

lišta na umístění nářadí 51,7 cm Art.-č. 4430700800

Hliníková lišta se třemi zavěšovacími držáky násad. Optimální pro smetáky s měkkými 
štětinami, které se tak neohýbají, popřípadě k zavěšení mokrého nářadí k oschnutí. 
Včetně připevnění pro vlastní montáž.

systémová násada 1,45 m Art.-č. 4430700900

Velmi stabilní, eloxovaná hliníková trubka délky 1,45 m. Uživatelsky příjemná díky 
svému ergonomickému, snadno ovladatelnému držadlu. Nasazovací systém kombi-
novaný s převlečnou maticí spolehlivě udrží každý nasazený smeták.

HYGIENA podlah
 Profi smetáky Housekeeping.

smeták na venkovní cesty profi 40 cm Art.-č. 4430800100

Velmi stabilní smeták na venkovní použití s pracovní plochou 40 cm a velmi tvrdý-
mi štětinami z polypropylenu. Hrubou špínu tak lze odstranit vynaložením malého 
množství energie. 

univerzální smeták profi 30 cm Art.-č. 4430800200

Univerzálně použitelný smeták s pracovní plochou 30 cm a středně tvrdými štětinami 
z polypropylenu. Vhodný zejména pro nerovné plochy a schody.

smeták z koňských žíní profi 29 cm Art.-č. 4430800300

smeták z koňských žíní profi 40 cm Art.-č. 4430800400

smeták z koňských žíní profi 60 cm Art.-č. 4430800500

Kombinace tělesa z umělé hmoty a čistých koňských žíní umožňuje zvlášť snadné 
zametání, při maximální životnosti smetáku.

H
Y

G
IE

N
A

 p
o

d
la

h



67

kartáč profi 23 cm Art.-č. 4430800600

Rýžový kartáč s pracovní šířkou 23 cm a tvrdými štětinami pro lehčí práci.

smeták na vytírání profi 40 cm Art.-č. 4430800700

Stěrka s pracovní šířkou 40 cm a velmi tvrdými štětinami k čištění podlah pomocí 
žebrovaného hrubého hadru nebo k drhnutí značně velkých ploch.

ruční smetáček profi 15 cm Art.-č. 4430800800

Ruční smetáček s pracovní šířkou 15 cm, stabilním držadlem z umělé hmoty a vla-
sem (štětinami) ze směsi žíní a vláken z umělé hmoty k odstraňování prachu a jem-
ných nečistot.

kovová zametací lopatka profi Art.-č. 4430800900

Praktická kovová zametací lopatka, lakovaná s gumovou hranou.

HYGIENA podlah
 uniMOP systém.

uniMOP držák 60 cm Art.-č. 4430900200

uniMOP držák 80 cm Art.-č. 4430900300

uniMOP držák 110 cm Art.-č. 4430900400

Držák mopu z protikorozně ošetřené oceli určený pro univerzální mop. V pracovních 
šířkách od 60 do 110 cm. Až do šířky 80 cm je vybaven flexibilním otočným kloubem 
(ideální pro obtížně dosažitelné plochy). Použitelný s hliníkovou násadou. 

uniMOP 60 cm Art.-č. 4430900600

uniMOP 80 cm Art.-č. 4430900700

uniMOP 110 cm Art.-č. 4430900800

Mop z pratelné bavlny k suchému mopování i mokrému stírání podlah. V pra-
covních šířkách od 60 do 110 cm. Jako pomocný prostředek při suchém mopování 
doporučujeme přípravek mopSPRAY. Použitelný s držákem uniMOPu. Lze prát v 
pračce do 90°C.

držák voskovaných hadrů 55 cm Art.-č. 4430900900

Držák voskovaných hadrů z robustní umělé hmoty. Vybaven flexibilním otočným 
kloubem (ideální pro obtížně dostupné plochy) a pěnovou vrstvou. Použitelný s hliní-
kovou násadou.

voskované hadry  100 ks/balení Art.-č. 4430901000

Měkké hadry, odolné proti přetržení (30 x 60 cm), povoskované. Vynikajícím 
způsobem absorbují prach a lehké nečistoty a propůjčují otřené ploše lehký lesk. 
Ideální k suchému udržujícímu úklidu.

držák mopu na schody 40 cm  Art.-č. 4430901100

Speciální držák mopu z robustní umělé hmoty pro mop na schody. Vybaven flexi-
bilním otočným kloubem. Mop lze snadno upevnit pomocí suchého zipu. Použitelný 
s hliníkovou násadou.

mop na schody 40 cm Art.-č. 4430901200

Mop z vysoce absorbujících mikrovláken. Se zásobníkem vody a suchým zipem na 
rubové straně. Určen k mokrému otírání schodů nebo pro metodu nástřiku a setření.

hliníková násada bez závitu 1,4 m  Art.-č. 4430901300

Použitelný v kombinaci s profiMOP, cleanPAD, wetMOP, stiegenMOP, držákem vos-
kovaných hadrů a uniMOP držákem.
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HYGIENA podlah
 mop systém.

profiMOP držák 45 cm Art.-č. 4431200100

Skládací držák z umělé hmoty pro profiMOP ECO a pro profiMOP MICRO. Použitelný 
s hliníkovou násadou.

profiMOP ECO 45 cm Art.-č. 4431200200

Mop z pratelné bavlny k vlhkému a mokrému otírání podlah rezistentních vůči vodě. 
Při ždímání (vymačkávání) mopu v multilisu profiMOP lisu může zůstat mop napnutý 
v držáku. Lze prát v pračce do 90°C.

profiMOP MICRO 45 cm Art.-č. 4431200300

Mop z pratelné bavlny s mikrofázovým doplňkem. Pro vlhké a mokré stírání vodě 
odolných podlah. Speciálně zapracované žíně odstraňují špínu, kterou mikrovlákna 
váží do kapilár. Po použití jednoduše mop vymáchat. Lze prát v pračce do 90°C.

cleanPAD držák 25 cm Art.-č. 4431200400

Držák z robustní umělé hmoty pro profesionální čistící polštářky. Je vybaven flexi-
bilním otočným kloubem. Polštářek (rouno) lze snadno připevnit pomocí suchého 
zipu. Použitelný s hliníkovou násadou.

cleanPAD 25 cm Art.-č. 4431200500

Robustní oděrové rouno ke kartáčování nesnadno přístupných míst (například okrajů 
podlahy) v rámci základního čistění.

wetMOP držák Art.-č. 4431200600

Držák z umělé hmoty pro mop na mokré stírání. Použitelný s hliníkovou násadou.

wetMOP Art.-č. 4431200700

Mop z pratelné bavlny k mokrému stírání podlah rezistentních vůči vodě. Tento mop 
lze snadno vyždímat lisem z umělé hmoty.

HYGIENA podlah
 mop – lisy.

lis wetMOP Art.-č. 4431000200

Robustní, proti úderu odolný, ždímací lis s čelistmi z umělé hmoty, zvlášť vhodný k 
vyždímání mopu wetMOP. Může být použit na vozíky mopTROLLEY START, objekt- 
TROLLEY 1 a objektTROLLEY 2.

lis profiMOP Art.-č. 4431000500

Nově vyvinutý ždímací lis s válečky z umělé hmoty, odolný proti úderu, zvlášť vhodný k 
efektivnímu vyždímání potahu mopu profiMOP s nízkou nutností vynaložit fyzickou energii. 
Může být použit na vozíky mopTROLLEY START, objektTROLLEY 1 a objektTROLLEY 2.
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HYGIENA podlah
 Systém TROLLEYS.

mopTROLLEY START
V x Š x H     57 x 40 x 50 cm  Art.-č. 4431100100

Vysoce kvalitní čistící vozík se dvěma 15 l kbelíky pro účinné ošetřování podlah. Ze 
dvou lisů si zákazník může vybrat podle jeho požadavků osvědčený lis wetMOP nebo lis 
profiMOP. Optimální vstup do profesionální údržby podlah. Patnáctilitrový kbelík modrý 
a patnáctilitrový kbelík červený mohou být dodatečně objednány.*

objectTROLLEY 1
V x Š x H     95 x 68 x 105 cm  Art.-č. 4431100200

Vysoce kvalitní čistící vozík pro účinné ošetřování podlah s možností ukládání od-
padu, jako i s úložným košíkem pro spotřební materiál. Zákazník si může vybrat ze 
dvou lisů podle vlastních požadavků. Osvědčený lis wetMOP nebo lis profiMOP. 
Profesionální vstup do oblasti čištění podlah a objektů. Objem kbelíku je 15 l (dole) 
a 8 l (nahoře).*

objectTROLLEY 2
V x Š x H     110 x 60 x 105 cm  Art.-č. 4431100300

Plně vybavený čistící vozík pro profesionální čištění podlah jako i pro hygienu 
objektů. Pro zásobování a i odstranění odpadu jsou k dispozici přihrádky a sběrný 
systém v dostatečně velkých rozměrech. Zákazník si může vybrat podle vlastních 
potřeb ze dvou lisů osvědčený lis wetMOP, nebo také lis profiMOP. Optimální řešení 
pro všechny požadavky v oblasti hygieny objektů. Objem kbelíku je 15 l (dole) a 8 l 
(nahoře).*

HYGIENA podlah
 Pads universal.

PAD zelený 43 cm Art.-č. 4431300100

Oblast použití – mezičištění.

PAD hnědý 43 cm Art.-č. 4431300200

Oblast použití – základní čištění.

PAD červený 43 cm Art.-č. 4431300300

Oblast použití – údržba.

PAD bílý 43 cm Art.-č. 4431300400

Oblast použití – leštění s vysokým leskem.

HYGIENA podlah
 Pads speciál.

carpetPRO PAD 43 cm Art.-č. 4431400100

Speciální pad pro system carpetPRO, účinné čištění Vašich kobercových podlah.

PAD ze zušlechtěné oceli 43 cm Art.-č. 4431400300

Speciální pad pro krystalizaci mramorových a terakotových podlah. 

* Rozsah nabídky, jak je uvedeno
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Čistota v sanitární oblasti je vizitkou každého podniku – a to denně nová. Paleta produktů 
zahrnuje optimálně sladěný sortiment čisticích prostředků, prostředků obohacených o 
vonné komponenty, sanitárních vonných olejů, a také speciálních produktů. Díky tomu 
můžete také Vy úspěšně čelit požadavkům sanitární oblasti. 

sanitární HYGIENA
 Sanita – denní potřeba.

sanitární HYGIENA
 Tekuté čistící prostředky.

easySPRAY

Obsah balení 6 x 1 kg* Art.-č. 4440100108

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4440100111

Tekutý prostředek pro čištění van, sprch, apod. I na těžko dostupných místech lehce 
odstraňuje vápenité usazeniny, nečistoty a zbytky mýdla. Šíří svěží vůni moře a zane-
chává zářivý lesk bez drhnutí. Důkladně čistí všechny povrchy, jako např. armatury, 
obklady, sprchovací kouty a vany.

perlGLANZ

Obsah balení 6 x 1 kg** Art.-č. 4440100208

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4440100211

Tekutý sanitární čisticí prostředek pro denní udržovací čištění. Bez námahy odstraňuje 
vápenné usazeniny a usazenou špínu. Má dezinfekční účinek a jedinečný perlový efekt. 
Zanechává povrch bez kapiček, proto není nutné plochu do sucha otírat. Při pravidel-
ném použití zabraňuje vzniku černé plísně. K důkladnému čištění silně ulpělých usaze-
nin (např. solí kyseliny močové) doporučujeme použít přípravek UROPHEN. Používejte 
tento sanitární čisticí prostředek bezpečně. 

UROPHEN

Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4440100308

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4440100311

Tekutý silný koncentrát pro čištění velmi silně znečištěných toalet, pisoárů, obkladů a 
keram. podlah. Odstraňuje močový a vodní kámen a jiné nečistoty. Zabraňuje vytváření 
nepříjemných zápachů. Má klasicky elegantní vůni s květinovými prvky. K denní 
potřebě doporučujeme perlGLANZ nebo hagodorFICHTE/FLIEDER. Nepoužívejte k 
čištění armatur a jiných pochromovaných povrchů. Používejte tento sanitární čisticí 
prostředek bezpečně.

K FORTE

Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4440100408

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4440100411

Tekutý, silný čistící koncentrát. K důkladnému čištění WC, pisoárů, stavebních strojů 
a dlaždicových povrchů. Rozpouští bez námahy i silné vápenné usazeniny, usazené 
sole kyseliny močové, rez a v rámci závěrečného úklidu stavby i minerální nánosy, 
jako jsou např. zbytky cementu, betonu a malty. Odstraňuje i nánosy vodních řas a 
rozpouští vrstvy kysličníků (patinu) na mědi a mosazi. Používejte tento sanitární čisticí 
prostředek bezpečně.

hagodorFICHTE

Obsah balení 6 x 1 kg** Art.-č. 4440100508

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4440100511

Tekutý intenzivní parfémovaný čisticí prostředek. Odstraňuje snadno znečištění (kromě 
řas, vápence, močového kamene) i ve všech sanitárních a mokrých prostorách jako 
i na mramoru. Zvláště oblíbený k čištění převlékacích kabin, saun, halových a ven-
kovních bazénů apod. Dlouhodobě brání vzniku nepříjemných pachů. K odstraňování 
silně ulpělých nánosů doporučujeme použít přípravek UROPHEN.

*  Při odběru 6 x 1 kg – šest pěnových pistolí zdarma!
** Při odběru 6 x 1 kg – jedna pěnová pistole zdarma!
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hagodorFLIEDER
Obsah balení 6 x 1 kg* Art.-č. 4440100608

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4440100611

Tekutý intenzivní parfémovaný čisticí prostředek pro péči o sanitární oblast a univer-
zální péči. Odstraňuje snadno znečištění (kromě řas, vápence, močového kamene) i ve 

všech sanitárních a mokrých prostorách jako i na mramoru. Zvlášť vhodný pro čištění a 

provonění převlékacích kabin, domovů pro seniory, pokojů pro hosty, lékařských ordi-

nací apod. Díky dezinfekčnímu účinku dlouhodobě brání vzniku nepříjemných pachů. 

K odstraňování silně ulpělých usazenin doporučujeme použít přípravek UROPHEN.

toilettenÖL CLASSIC
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4440100708

Svěží vonný olej pro sanitární oblast. Zabraňuje obtěžování zápachem. Složení vůní 
ze senných květů uvolňuje příjemnou vůni a zprostředkovává pěstěné prostředí. To-
aletní olej CLASSIC používejte nezředěný v oblasti toalet (WC kartáč, WC mísa). 
Alternativou je toaletní olej FRESH se svěží vůní moře. Z důvodu zachování kvality 
skladujte při pokojové teplotě. 

toilettenÖL FRESH
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4440100808

Intenzivní vonný olej pro toaletní potřeby, vhodný k aplikaci na okraje toaletních mís 
nebo do držáku toaletních kartáčů. Šíří příjemnou svěží mořskou vůni a překrývá 
staré pachy. Pomáhá udržovat příjemné klima.

X PRESS
Obsah balení 6 x 1,3 kg Art.-č. 4440101208

Tekutý samoaktivní čistič odpadů. Odstraňuje rychle a účinně tvrdá ucpání a usa-
zeniny, jejichž příčinou jsou vlasy, usazeniny mýdla, tuk, zbytky zeleniny a jídla. 
Současně se odstraní bakterie a nepříjemný zápach, aniž by bylo zasaženo odpadní 
potrubí. Příjemný pro použití, neboť nevznikají žádné nebezpečné výpary.

sanitární HYGIENA
 Pevné čistící prostředky.

CLOSOL
Obsah balení 6 x 1,3 kg Art.-č. 4440200322

Práškový sanitární čistič. Odstraňuje usazeniny, rozpouští vodní a močový kámen, 
váže nepříjemné pachy, omezuje tvorbu bakterií. Vhodný především pro čištění WC 
mís, pisoárů apod. Šíří příjemnou vůni jedle. K odstraňování špíny, popřípadě k 
čištění jiných prostor koupelny doporučujeme přípravek hagodorFICHTE/FLIEDER.

whiteMARINES
Obsah balení 6 x 0,7 kg Art.-č. 4440200233

Speciální výrobek k čištění a provonění pisoárů, zabraňuje vzniku vápenatých vrstev 
a vytváří trvalou čerstvou vůni květů.
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*  Při odběru 6 x1 kg – jedna pěnová pistole zdarma!
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Pro mnohostrannost profesionálního čištění nabízí firma HAGLEITNER rozsáhlou paletu 
čistících a speciálních produktů. Odpovídající pomocné prostředky a také příslušenství 
uzavírají program a pečují o čistotu ve všech oblastech.

univerzální HYGIENA
 Pro každou příležitost.

univerzální HYGIENA
 Univerzální čistící prostředky.

FOX
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4450100108

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4450100111

Obsah balení 25 kg Art.-č. 4450100113

Univerzální tekutý čistič, s dobrou odmašťovací schopností, silně pěnivý, vhodný 
především k ručnímu mytí nádobí a sklenic, ale i k běžné očistě veškerých tvrdých 
povrchů, podlah, obkladů, oken apod. S decentní vůní po citronech. Pro mimořádně 
citlivou pokožku a pro nároky HACCP doporučujeme fox ANTIBAC.

orangePOWER
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4450100311

Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4450100708

Tekutý, koncentrovaný, účinný čisticí prostředek k ručnímu čištění všech 
voděodolných ploch (podlah, dlažby, oken atd.). Působí šetrně vůči materiálu a je 
proto vhodný pro choulostivé materiály. Čistí bez zanechání šmouh (také na tmavé 
lesklé plochy) a dodá vynikající hluboký lesk. Přírodní pomerančové oleje, které jsou 
zde obsaženy, dodají příjemnou čerstvou vůni ovoce. 

allzweckPASTA
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4450100527

Univerzální přípravek ve formě pasty k čištění dveří, okenních rámů, podlah, nábytku 
apod. Vhodný především k ručnímu použití, díky lesklé sněhobílé krémové konzis-
tenci velmi příjemný na použití. Používá se neředěný nebo ředěný dle potřeby, jako 
předpírací lázeň na košilové límce apod. Zanechává čerstvou vůni po citrónu.

essigREINIGER
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4450100608

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4450100611

Univerzální tekutý čisticí prostředek vhodný na denní čistění všech povrchů odolných 
proti kyselinám jako obklady, sprchovací kouty, dřezy, odtoky atd. Pomocí přírodního 
octa bezproblémově odstraňuje usazeniny v sanitárních a kuchyňských prostorech. 
Čistí ekologickým způsobem a trvale odstraňuje nepříjemné pachy. Se svěží vůní 
jabloňových květů.
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*  Při odběru 6 x 1 kg – šest stříkacích pistolí zdarma!
**  Při odběru 6 x 1 kg – jedna pěnová pistole zdarma!

univerzální HYGIENA
 Speciální výrobky.

metallGLANZ
Obsah balení 6 x 1 kg Art.-č. 4450200108

Tekutý čistící a pečující přípravek k očistě kovových povrchů, čistí bez nebezpečí 
poškrábání předměty z chromu, bronzu, niklu, mědi a mosazi, vytváří zářivý lesk a na 
ošetřených předmětech zanechává ochranný film, ošetřené předměty vypadají jako 
nové. Neředí se.

eisFRESSER
Obsah balení 22 kg Art.-č. 4450200231

Granulát ve tvaru kuliček. Ke snadnému odstranění ledu z chodníků, schodů, cest, 
vjezdů, parkovišť, přistávacích ploch pro vrtulníky (nemocnice). Rozpustí led až 
8krát rychleji než posypová sůl a je podstatně ekologičtější. Zabraňuje opětovnému 
vytváření ledové vrstvy na vyčištěné ploše do teploty minus 30°C.

möbelPOLITUR
Obsah balení 6 x 0,8 kg Art.-č. 4450200308

Vysoce kvalitní olejová politura na nábytek, která regeneruje strukturu dřeva. Dřevo získá 
trvalý hedvábně matný lesk. Politura zabraňuje rychlému opakovanému znečištění a za-
nechává příjemnou vůni. Politura se nanáší neředěná a stírá se. 

deoFRESH
Obsah balení 6 x 1 kg* Art.-č. 4450200408

Rychle působící sprej, připravený na použití, který neutralizuje pachy. Spolehlivě a 
trvale odstraňuje nežádoucí pachy (v kuchyni, z cigaret, pot, pach z odpadu, atd.) 
z ovzduší a z textilií (závěsy, pohovky, koberce, autopotahy, šaty). deoFRESH šíří 
decentní květinovou svěží vůni. 

sunFRESH
Obsah balení 6 x 0,5 kg Art.-č. 4450200507

Osvěžovač vzduchu v rozprašovači s okamžitým účinkem, šíří květinově svěží vůni, 
která překrývá pachy cigaret, jídel apod. Vhodné k rozprášení do prostoru, na 
odstranění pachů z textilií použijte deofresh.

glasEFFEKT
Obsah balení 6 x 1 kg** Art.-č. 4450200708

Obsah balení 10 kg Art.-č. 4450200711

Tekutý přípravek k očistě oken, pomocí čpavkových přísad velmi dobře odstraňuje 
mastnoty z okenních tabulí, zrcadel a jiných tvrdých lesklých ploch, vhodný 
především k ručnímu použití, za pomoci rozprašovače vytváří hustou pěnu, která 
ani po vertikálních plochách nestéká, dobře se rozlešťuje, nezanechává šmouhy, je 
úsporný ve spotřebě.
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hup DRY 3 x 90 kusů Art.-č. 4450301300

V x Š     305 x 320 mm

Suché, extra silné utěrky na stírání z velmi kvalitní vliesové látky, která nezanechává 
útržky, k napouštění dezinfekčními prostředky pro rychlou, nekomplikovanou dezin-
fenkci a čištění ploch.

hup DISINFECT 3 x 90 kusů Art.-č. 4450301400

V x Š     305 x 320 mm

Hotové k použití, vlhké, extra velké, odolné proti roztržení, okamžitě použitelné, pro 
profesionální rychlou dezinfekci všech ploch a předmětů odolných proti alkoholu. 
Jsou napuštěny hygienicDES FORTE, evidováno VAH/ÖGHMP, zamezují výskytu 
virů, norovirů (MNV) a TBC, dermatologicky testováno.*

hup ALLROUND 3 x 90 kusů Art.-č. 4450301500

V x Š     305 x 320 mm

Hotové pro použití, vlhké, extra velké, nezanechávají útržky, víceúčelové utěrky odol-
né proti roztržení, okamžitě použitelné, pro rychlé čištění všech tvrdých povrchů, 
také dřeva a akrylového skla, antibakteriální, zabraňují vytváření zápachů a přenosu 
choroboplodných bakterií.

hup GLASS 3 x 90 kusů Art.-č. 4450301600

V x Š     305 x 320 mm

Okamžitě použitelné, vlhké, extra velké, nezanechávají žádná vlákna, odolné proti 
protržení, utěrky na skla a zrcadla. Zvláště vhodné pro rychlá odstranění lehkých 
znečištění jako jsou otisky prstů na vchodových dveřích, skleněných pultech, zrcad-
lových plochách atd. Také ideální pro TV přijímače s LCD nebo plazmovým display-
em (potvrzeno nezávislým znaleckým posudkem společnosti Panasonic).
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* Přehled dezinfekčních produktů najdete na str. 80-81.

univerzální HYGIENA
 hup – vlhké utěrky se systémem.

Jednoduché použití – úsporné při spotřebě

S hup systémem si zajistíte hygienicky dokonalé čištění a dezinfekci. Vlhké utěrky jsou 
až do použití uloženy v praktickém dávkovacím hup BOXu. Víko s možností opakova-
ného zavření chrání utěrky před vyschnutím a kontaminací. Role rounových utěrek se 
skládá z 90 extra velkých utěrek, které odeberete z boxu pohodlně jednu po druhé. 
S každým použitím vyčistíte popř. vydezinfikujete 4 až 6 m². 

hup BOX modrý + 1 x víko s křížovým otvorem Art.-č. 4431202700

hup BOX červený + 1 x víko s křížovým otvorem Art.-č. 4431202800

hup BOX zelený + 1 x víko s křížovým otvorem Art.-č. 4431202900

hup BOX žlutý + 1 x víko s křížovým otvorem Art.-č. 4431203000

V x Š x H     200 x 255 x 165 mm

Znovu naplnitelné zásobní vědro pro praktické jednotlivé vyjmutí vlhkých hup utěrek 
Víko s křížovým otvorem zamezuje jejich vysychání. Obdélníkový tvar šetřící místo. 

hup držák na zeď Art.-č. 4431203100

Pochromovaný držák pro hygienickou a místo šetřící montáž na zeď pro hup BOX. 
Praktický pro dezinfekci ve veřejných prostorách,  protože hup BOX může být díky 
držáku na zdi uzamčen.
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univerzální HYGIENA
 Utěrky.

univerzální HYGIENA
 Houby & pomůcky k drhnutí.

houbová utěrka – role růžová běžný metr Art.-č. 4450400100

houbová utěrka – role modrá běžný metr Art.-č. 4450400200

Savá pratelná měkká houbová utěrka v modré nebo růžové barvě, ideální pro ruční 
mytí nádobí, nebo k omývání stolů, pracovních ploch apod. Šířka role 1260 mm.
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hrubý hadr 10 kusů Art.-č. 4450300100

V x Š     600 x 800 mm

Pro efektivní čištění hrubých podlahových povrchů jako např.: dlažba, kámen a beto-
nové podlahy. Vynikající čistící účinek díky silně strukturovanému povrchu hadru. Je 
možné prát při teplotě 60 stupňů. 80% bavlna. 

jemný hadr 5 kusů Art.-č. 4450300200

V x Š     500 x 800 mm

Čistící hadr pro univerzální použití 90% bavlny/viskózy. Ideální pro běžné čištění hlad-
kých podlah a vodě odolných ploch. Lze prát v pračce do 40°C.

utěrka na nádobí 3 kusů Art.-č. 4450300300

V x Š     500 x 700 mm

Utěrka na nádobí ze směsového materiálu (50% bavlna, 50% len), pratelná, odolná. 
Lze prát v pračce do 90°C.

utěrka na okna VITAL 5 kusů Art.-č. 4450300400

V x Š     400 x 400 mm

Utěrka na čištění oken z mikrovlákna. Pro všechny hladké povrchy jako je sklo, zrcadla, 
okna. Extrémně savá na základě husté techniky tkaní. Obzvlášť hebká a skladná, čistí 
bez zanechávání šmouh a zbytků vláken. Lze prát v pračce do 90°C.

univerzální hadr 4 x 8 kusů Art.-č. 4450300500

V x Š     390 x 550 mm

Savé, měkké hadry z viskózového rouna na utírání a umývání všech povrchů. Díky 
barevnému rozlišení lze hadry používat odděleně a jednotlivě podle konkrétní oblasti 
čištění. Lze prát v pračce do 90°C.

safetyWIPES modrý 4 kusů Art.-č. 4450300800

safetyWIPES červený 4 kusů Art.-č. 4450300900

safetyWIPES žlutý 4 kusů Art.-č. 4450301000

safetyWIPES zelený 4 kusů Art.-č. 4450301100

V x Š     400 x 400 mm

Univerzální pratelná utěrka z mikrovlákna, ve 4 barvách, k rozlišení různých druhů 
úklidu (vhodné pro HACCP). Barevné kódování umožňuje přiřazení pro každou oblast 
čištění. Je možné prát do teploty 95 stupňů. 

drátěnka k drhnutí 9 kusů Art.-č. 4450400700

Kulatá snadno ovladatelná pomůcka k drhnutí z tenkých nerezavějících ocelových 
drátků. Bez námahy odstraňuje nesnadno odstranitelné nečistoty a usazeniny, aniž 
by poškrábala povrchy čištěných předmětů. 40g.

power aktivní houba 10 kusů Art.-č. 4450400900

V x Š x H     140 x 59 x 29 mm

Power aktivní houba na odstraňování nečistot a skvrn z melaminové živice, která fun-
guje jako „guma“ a dá se využít téměř při každé příležitosti. Je vhodná pro všechny 
tvrdé povrchy. Snadno odstraňuje skvrny bez použití čisticích prostředků. Jednoduše 
navlhčit vodou, lehce vyždímat a skvrnu „vygumovat“. Nepoužívat na lakované po-
vrchy. 
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papírová utěrka wischPERFEKT W3                           Art.-č. 4450500700

Vysoce savá bílá trojvrstvá papírová utěrka, která je i v mokrém stavu odolná proti 
roztržení (ze 100%ní buničiny, bělené bez přítomnosti chlóru). 50 listů na 1 roli, 32 
rolí/balík.

pytle na odpad 4 x 10 ks. à 120 l Art.-č. 4450500600

Pytle na odpad z modré velmi odolné umělé hmoty. Obsah cca 120 litrů.
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univerzální HYGIENA
 Speciální výrobky.

odkapávací síto běžný metr Art.-č. 4450500200

Omyvatelné odkapávací síto na nádobí, z PE, šířka role 750 mm.

gumové rukavice 12 párů Art.-č. 4450500300

Vysoký komfort nošení díky vnitřní vrstvě veluru. Jednotná velikost.

univerzální houba modrá 10 kusů Art.-č. 4450401100

V x Š x H         145 x 70 x 45 mm

Modrá, čisticí houba, která nepoškrábe,  je vhodná k univerzálnímu čištění celé-
ho Housekeepingu. Natištěný piktogram zobrazuje navíc oblast použití. Lze prát v 
pračce do 60°C.

houba pro sanitu žlutá 10 kusů Art.-č. 4450401200

V x Š x H     145 x 70 x 45 mm

Žlutá, čistící houba, která nepoškrábe,  je vhodná výlučně k čištění v sanitární oblasti. 
Natištěný piktogram zobrazuje navíc oblast použití. Lze prát v pračce do 60°C.

houba na mytí zelená 10 kusů Art.-č. 4450401300

V x Š x H     145 x 80 x 45 mm

Zelená houba k použití v kuchyních. Zdrsnělá strana se nesmí  používat na citlivé 
povrchy. Natištěný piktogram zobrazuje navíc oblast použití. Lze prát v pračce do 
60°C.

houba pro toalety červená 10 kusů Art.-č. 4450401400

V x Š x H     140 x 110 x 32 mm

Červená, čisticí houba, která nepoškrábe,  je vhodná výlučně  k čištění toalet. 
Natištěný piktogram zobrazuje navíc oblast použití. Lze prát v pračce do 60°C.

houbová utĕrka ECO 10 kusů Art.-č. 4450401000

V x Š     180 x 200 mm

Suché, silně sající houbové utěrky nepouštící nitky. Pratelné do 95°C. V suchém 
stavu se nelámají, ale zůstavají flexibilní  a vyznačují se dlouhou životností. Houbo-
vé utěrky se mohou odstraňovat skrze bio odpad, protože jsou 100 % biologicky 
rozložitelné. K dostání v různých barvách, proto jsou použitelné v různých oblastech 
čištění. Ideální pro ruční mytí nádobí a k otírání všech hladkých povrchů.
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multiKEY Art.-č. 4450701400

Univerzální otvírač uzávěrů umožňuje jednoruční otvírání všech HAGLEITNER 
šroubovacích uzávěrů.

univerzální HYGIENA
 Pomůcky pro dávkování & příslušenství.

univerzální HYGIENA
 Mytí oken.

teleskopická tyč až 2,5 m Art.-č. 4450600100

Teleskopická hliníková tyč, vytažitelná do délky 2,5 m.

stojan „Nebezpečí uklouznutí“ Art.-č. 4450701600

Stojan "Nebezpečí uklouznutí" varuje před rizikem kluzké podlahy. 

ochranné brýle Art.-č. 4450701500

Ochranné brýle odpovídají požadavkům evropské směrnice 89/686/EEC ochranné vy-
bavení personálu a ochrana očí podle EN 166:2001.

kombi stěrka 35 cm Art.-č. 4450600800

Stěrka s gumou, bavlněným návlekem a držákem pro výsuvnou násadu v jednom setu.

vědro Art.-č. 4450600700

V x Š x H       270 x 560 x 240 mm

Podélný kbelík z umělé hmoty s odměrkou a 22 l obsahem.

návlek na stěrku 35 cm Art.-č. 4450600500

Skládá se ze 100% trvanlivého umělého vlákna, který nezanechává nitky a je pratelný 
do 60°C.

gumová stěrka na okna 35 cm Art.-č. 4450600300

Výměnné gumové pásky do stěrky na okna.

stěrka na okna 35 cm Art.-č. 4450600200

Hliníková stěrka s plastovým úchytem pro snadnou očistu okenních tabulí.
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easy2MIX Art.-č. 4450702300

V x Š x H       422 x 277 x 105 mm

Čisticí a dezinfekční stanice pro 1 nebo 2 výrobky. Tyto se ředí vodou na požadovanou 
koncentraci a pomocí stříkací trysky se nastříkají na čištěný povrch a nakonec se op-
láchnou čistou vodou. Průtok 13 l/min s tlakem max. 3 bar. Požadován přívod vody. 
Stříkací tryska a 15 m dlouhá hadice jsou zahrnuty v ceně.  

držák kanystru Art.-č. 4450702400

V x Š x H       200 x 245 x 220 mm

Držák pro 10 litrový kanystr pro upevnění na zeď.
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dávkovací pomůcka na 1 l Art.-č. 4450700200

Se závitem, k použití se systémovou láhví o objemu 1 litr. Stisknutím láhve vys-
toupá požadované množství kapaliny do dávkovacího zásobníku a může být odtud 
pohodlně vylito. Maximální dávkovací objem: 100 ml.

dávkovací pumpička na 1 l Art.-č. 4450700300

dávkovací pumpička na 5/10 l Art.-č. 4450700400

dávkovací pumpička na 25 l Art.-č. 4450700500

Snadno obsluhovatelná dávkovací pumpička pro různé velikosti nádob, v nichž jsou do-
dávány výrobky firmy HAGLEITNER. Našroubujte dávkovací čerpadlo na hrdlo nádoby 
a přečerpejte jím z nádoby požadované množství kapaliny. Dávkované množství: 4 ml 
při použití dávkovací pumpičky na 1 l, 30 ml při použití na 5/10 l a 25 l.

stříkací pistole bílá Art.-č. 4450702100

pěnová pistole modrá Art.-č. 4450702200

Ruční nástavec pro čerpání z litrové systémové láhve. Je vhodný pro nastříkání nebo 
napěnění čistících prostředků.

výtokový kohout na 5/10 l Art.-č. 4450700700

výtokový kohout na 25 l Art.-č. 4450700800

Snadno obsluhovatelný výtokový kohout k čistému a bezztrátovému přepouštění 
čisticích přípravků z nádob o objemu 5, 10 a 25 litrů.

odměřovací pohárek Art.-č. 4450700900

Pohárek z umělé hmoty s měřítkem. K přesnému dávkování do objemu 175 ml.

držák systémových lahví Art.-č. 4450701050

Držák pro tři systémové láhve firmy HAGLEITNER o objemu 1 litr se sympatickým 
designem. Ideální pro vybavení pracovišť v kuchyních čisticími a dezinfekčními 
přípravky. Pro časově úspornou a pohodlnou kuchyňskou hygienu podle metody 
HACCP.

láhev s tlakovým rozprašovačem Art.-č. 4450702500

K efektivnímu a úspornému rozprášení čisticích a dezinfekčních prostředků na povr-
chy a stěny. Jemnost rozprašování lze regulovat otáčením matice trysky. Snášenlivý 
k výrobkům obsahujícím rozpouštědla. Maximální plnící množství je 1,3 litru.

rozstřikovací nástavec s pěnovou tryskou Art.-č. 4450701200

Slouží k prodloužení výstupu láhve s tlakovým rozprašovačem, aby bylo možné 
pohodlně čistit i obtížně přístupná místa (například kombinované napařováky). 
Pěnová tryska produkuje stabilní pěnu, která zůstává lpět i na svislých plochách a 
zvyšuje tak účinek použitého čisticího přípravku.

systémová láhev o objemu  1 l Art.-č. 4450700100

Základem dávkovacího systému je průhledná systémová láhev z ekologické umělé 
hmoty a našroubovaným vystřikovacím uzávěrem a univerzální etiketou. Pro plnění 
výrobků z větších nádob.

univerzální etiketa 170 x 125 mm Art.-č. 4450702000

Tato inovativní dvouvrstvá etiketa slouží k řádnému popisu hotových pracovních 
řešení nebo plnění z větších obalů. Ručně použité označení je chráněno průhlednou 
fólií před oddělením a rozmazáním. Uživatel vidí okamžitě, o kterou láhev se jedná.
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Dezinfekce ploch – preventivní ošetření.
Přenos a rozmnožování původců chorob představuje velké riziko. HAGLEITNER má 
ty správné produkty na čištění a dezinfekci a ví, jak natrvalo prosadit nutná opatření.

Chyby při aplikaci mívají dlouhodobé následky. Shrnuli jsme pro Vás nejdůležitější 
body, na které je třeba při dezinfekci dbát:

Plochy před dezinfekcí vždy vyčistit.
Zbytky po čištění pořádně umýt vodou.
Nechat řádně uschnout.
Dezinfekční prostředek správně dávkovat.
Dodržovat dobu působení.
Opláchnout a nechat uschnout.

Používejte tyto dezinfekční prostředky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o produktu. Všechny následující produkty jsou certifikovány podle normy 
ÖGHMP/DGHM/VAH. Přehled dezinfekčních produktů najdete na straně 80-81.

HYGIENA objektů
 Dezinfekce – správně prováděná.

hygienicDES FORTE 
Obsah balení 6 x 0,9 kg* Art.-č. 4460100808

Připravený ihned k použití, rychlá dezinfekce na bázi alkoholu pro všechny povrchy 
odolné alkoholu. K rychlé dezinfekci také během pracovního procesu. Nanést neředěný 
na plochu, jednorázovou utěrkou rozetřít a nechat uschnout. Nezanechává žádné zbyt-
ky, takže není nutné žádné oplachování vodou. Účinný proti norovirům během jedné 
minuty! K rychlé dezinfekci s předem namočenými utěrkami doporučujeme hup DIS-
INFECT.

hygienicPERFECT 
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4460100211

Dezinfekční prostředek na dezinfekci ploch s čistícím efektem. Je ideální pro zdra-
votnické oblasti, zařízení pečující o děti, masážní salony, kuchyně a potravinářský 
průmysl (systém HACCP). Při použití v oblasti potravin po použití důkladně 
opláchněte.

hygienicPLUS 
Obsah balení 6 x 1 kg** Art.-č. 4460100308

Dezinfekční prostředek s rychlým účinkem. Čistí a dezinfikuje všechny povrchy. Zvlášť 
vhodný pro použití na plochách, na kterých se leží (solária, masážní stoly, přístroje ve 
fitness). Zanechává příjemnou vůni Karibiku. Testované vedoucím výrobcem solárií Röhm 
ohledně snášenlivosti na akrylátové materiály. 

hygienic3000 
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4460100411

Tekutý, vysoce koncentrovaný dezinfekční prostředek. Vhodný k prevenci v nemoc-
nicích, veřejných zařízeních pro děti, bazénech, provozních kuchyních, potravinářském 
průmyslu a zvláště oblasti wellness a saun. Testováno jedním z vedoucích výrobců 
saun ohledně snášenlivosti na dřevo. 

hygienicVIRUZID 
Obsah balení 10 kg Art.-č. 4460100511

Virucidní efektivní povrchní dezinfekční prostředek s čistícím účinkem. Evidováno 
RKI, účinnost testována a potvrzena, a.j. proti norovirům, chřipce A virus H1N1, 
clostridium difficile a tuberkulóze. Ideální v kombinaci s hup DRY, aby zabránil 
přenosu choroboplodných zárodků. 

*  Při odběru 6 x 1 kg – jedna stříkací pistole zdarma!
** Při odběru 6 x 1 kg – šest stříkacích pistolí zdarma!

D
e

zi
n

fe
k

c
e



80
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LIQUID SENSITIVE

sept

LIQUID PLUS

sept

GEL
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Dezinfekce správně prováděná.

Použití

Dezinfekce
rukou

Základní mytí
rukou

Dezinfekce
nádobí

Oblast sanity

Oblast kuchyně

Dezinfekce
prádla

Bakterie

Tuberkuloza

MRSA

Spory

Plísně

Chřipkové viry

Částečná
dezinfekce

Dezinfekce

Noroviry
(1 min) (15 sek)

Alkoholy

Kváternérní
sloučeniny
amonia

Oxidační
prostředek

Odlučovač
chloru

Připravený pro
použití

Dávkování 1,3 g/l 0,7 g/l 3 g/l
25 ml/kg 
suchého
prádla

Doba působení 
(ÖGHMP/VAH/DGHM)

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

RKI 
Podle § 18 lfSG

Dezinfekce je rozhodující součástí profesionální firemní hygieny. HAGLEITNER nabízí ve všech jejích základních oblastech – hygieně koupelen, 
kuchyní, prádla a objektové hygieně – produkty pro moderní hygienu managementu. Následující tabulka Vám dá přehled o našich produktech, 
jejich oblastech použití, působení a účinných látkách. Pro podrobnější informace se obraťte na Vašeho příslušného poradce pro hygienu.
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hygienic

PERFECT

hygienic

3000

hygienic

PLUS

hygienic

DES FORTE

hygienic

VIRUZID

integral

DISINFECT

hup

DISINFECT

wc

DISINFECT

Dezinfekce správně prováděná.

Použití

Dezinfekce
ploch

Čištění ploch

Inventář

Velké plochy

Malé plochy/
Rychlá
dezinfekce

Povrstvené
podlahy

Plochy citlivé na
kyseliny
(mramor)

Solária

Hračky pro děti

Oblast sanity

Oblast kuchyně

Bakterie

Tuberkuloza

MRSA

Spory

Plísně

Chřipkové viry

Dezinfekce

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

Alkoholy

Aldehydy

Kváternérní
sloučeniny
amonia

Alkylaminy

Připravený pro
použití

Ředění 2% 2% 2%

Doba působení 
(ÖGHMP/VAH/DGHM) 15 min. 15 min. 60 sek. 60 sek. 15 min. 15 min. 60 sek. 60 sek.

RKI 
Podle § 18 lfSG
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Správné ubrousky jsou vždy korunou každé slavnost-

ní tabule. Firma HAGLEITNER dodává ideální 

ubrousky pro každou příležitost. 

Vyberte si z vysoce kvalitního standardního sorti-

mentu v mnoha barvách, nebo se rozhodněte pro 

Vámi individuálně sestavený ubrousek.

Ubrousky 
Pro každou příležitost.

www.hagleitner.com
Platforma znalostí.
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Ubrousky
          Standardní provedení potištěné.

Ubrousky
          Standardní provedení bílé.

dispo ubrousky

24 x 31 W1 9.000 ks v kartonu Art.-č. 4810200100

ubrousky standard bílé

24 W2 1/4 2.400 ks v kartonu Art.-č. 4810201200

33 W1 1/4 5.000 ks v kartonu Art.-č. 4810200300

33 W2 1/4 2.500 ks v kartonu Art.-č. 4810200400

33 W3 1/4 2.000 ks v kartonu Art.-č. 4810200500

40 W2 1/4 2.000 ks v kartonu Art.-č. 4810200600

40 W3 1/4 1.500 ks v kartonu Art.-č. 4810200700

40 W3 1/8 1.500 ks v kartonu Art.-č. 4810200800

33 W2 1/8 2.500 ks v kartonu Art.-č. 4810200900

Ubrousky slouží jako malý služebník u každého jídla.

My u firmy HAGLEITNER máme k dispozici velký počet ubrousků, tím můžeme splnit 

jakýkoli požadavek v této oblasti. Označení ubrousků v předloženém katalogu je 

označeno čísly a písmeny. Tyto zkratky vysvětlujeme následovně:

Ubrousky 
          Pro každou příležitost.

33 = Fomát 33 x 33 cm

Barva ubrousků

W = bílé; F = barevné

1/8 = Přehýbání

2 = Počet vrstev

Happy kids 33 W3 1/4 

600 ks v kartonu Art.-č. 4810100800

Welcome 33 W2 1/8 

3.000 ks v kartonu  Art.-č. 4810100600

Nice day 33 W2 1/8 

3.000 ks v kartonu Art.-č. 4810100700
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Ubrousky
          Standardní provedení barevné.

ubrousky standard champagne

33 F3 1/4 2.000 ks v kartonu Art.-č. 4810300100

40 F3 1/4 1.500 ks v kartonu Art.-č. 4810300200

ubrousky standard terrakotta

33 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810300500

40 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810300600

ubrousky standard bordeaux

33 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810300900

40 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810301000

ubrousky standard červené

33 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810301100

40 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810301200

ubrousky standard žluté

33 F3 1/4 2.000 ks v kartonu Art.-č. 4810301300

40 F3 1/4 1.500 ks v kartonu Art.-č. 4810301400

ubrousky standard tmavě modré

33 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810301500

40 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810301600

ubrousky standard zelené

33 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810301700

40 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810301800

ubrousky standard kiwi

33 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810302100

40 F3 1/4 1.000 ks v kartonu Art.-č. 4810302200
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HAGLEITNER ubrousky Vlies se skládají z jedinečného materiálu jsou vyráběny paten-

tovaným postupem z měkkého Tissue. Navenek jsou díky textilnímu charakteru velmi 

dekorativní, vnitřní strana je velmi měkká a příjemná pro ústa. Jsou vyráběny speciál-

ním Airlaid způsobem bez vody a tím velmi ekologické. Plošná hmotnost od 55 g/m2

je výrazně vyšší než u všech ostatních alternativ z vliesu.

HAGLEITNER airlaid ubrousky jsou k dostání v pěkném výběru barev a designu a 

ozdobí každý stůl bez záhybů, s dojmem látkového ubrousku.

Ubrousky
          Standardní provedení Vlies.

ubrousky vlies bílé

41 W1 1/4 60 ks/balení Art.-č. 4810400100

ubrousky vlies champagne

41 W1 1/4 60 ks/balení Art.-č. 4810400200

ubrousky vlies žluté

41 W1 1/4 60 ks/balení Art.-č. 4810400500

ubrousky vlies bordeaux

41 W1 1/4 60 ks/balení Art.-č. 4810400400
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Vaše individuální ubrousky pro zdařilé vystoupení!

   

Nabídněte Vašim hostům něco zcela zvláštního a zůstanete v dobré paměti. Ubrousek 

nabízí perfektní povrchy pro Vaší reklamu. 

Jedno zda logo, foto nebo slogan – my Vám pomůžeme vytvořit pro Vás individuální 

design pro Vaše ubrousky. Můžete vybírat ze všech kvalit, barev a formátů!

Objednávané množství od 30.000 kusů.

Ubrousky
         potištěné.
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S pěti jednoduchými kroky k individuálně 
navrženému ubrousku

Výběr velikosti, kvality a skladu ubrousku. 

 

Volba základní barvy ubrousku.

 

Defi nování obsahu (např. motivy, fi remní logo, reklamní slogan) a pozice 

požadovaného potisku, i stanovení, zda má být potištěn jedno nebo vícebarevně. 

U bílých ubrousků je možné 5 tiskových barev, u barevných ubrousků mohou být 

vybrány maximálně 3 tiskové barvy. 

 Předání již dostupných tiskových motivů (např. fi remní logo) v digitální formě 

Vašemu příslušnému poradci pro hygienu.

Dle přání obdržíte ke korektuře buď barevný výtisk nebo PDF-data. Kontrola a 

schválení Vašich nových ubrousků e-mailem na crm@hagleitner.at nebo faxem 

na +43 (0)5 0456 7777.

Dodávka nově vytvořených ubrousků následuje během příštích 6 až 8 týdnů po schválení 

tisku.

 

Doobjednávka: Máte již individuálně vytvořené ubrousky? Potom nám pošlete jednoduše 

Vaši novou objednávku. Po zadání objednávky se s Vámi bezprostředně spojíme, abychom 

stávající data poslední objednávky ještě jednou zkontrolovali.  
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ubrousky tištěné bíle

ks v kartonu jednobarevný potisk vícebarevný potisk

24 W2 1/4 4.000* Art.-č. 4820103700 Art.-č. 4820102300

33 W1 1/4 5.000** Art.-č. 4820103900 Art.-č. 4820102500

33 W1 1/8 5.000** Art.-č. 4820104000 Art.-č. 4820102400

33 W2 1/4 3.000 Art.-č. 4820104100 Art.-č. 4820102600

33 W2 1/8 3.000 Art.-č. 4820104200 Art.-č. 4820102700

33 W3 1/4 2.000 Art.-č. 4820103800 Art.-č. 4820102800

33 W3 1/8 2.000 Art.-č. 4820104300 Art.-č. 4820102900

40 W2 1/4 2.000 Art.-č. 4820103600 Art.-č. 4820103000

40 W2 1/8 2.000 Art.-č. 4820103500 Art.-č. 4820103100

40 W3 1/4 1.500 Art.-č. 4820103400 Art.-č. 4820103300

40 W3 1/8 1.500 Art.-č. 4820104400 Art.-č. 4820103200

ubrousky tištěné barevně

ks v kartonu jednobarevný potisk vícebarevný potisk

champagne, 33 F3 1/4 2.000 Art.-č. 4820212800 Art.-č. 4820200600

champagne, 40 F3 1/4 1.500 Art.-č. 4820212200 Art.-č. 4820211500

žluté, 33 F3 1/4 2.000 Art.-č. 4820212500 Art.-č. 4820200800

žluté, 40 F3 1/4 1.500 Art.-č. 4820211900 Art.-č. 4820211200

bordeaux, 33 F3 1/4 2.000 Art.-č. 4820212300 Art.-č. 4820200500

bordeaux, 40 F3 1/4 1.500 Art.-č. 4820211700 Art.-č. 4820211600

červené, 33 F3 1/4 2.000 Art.-č. 4820212400 Art.-č. 4820200700

červené, 40 F3 1/4 1.500 Art.-č. 4820211800 Art.-č. 4820211100

tmavě modré, 33 F3 1/4 2.000 Art.-č. 4820212700 Art.-č. 4820211000

tmavě modré, 40 F3 1/4 1.500 Art.-č. 4820212100 Art.-č. 4820211400

zelené, 33 F3 1/4 2.000 Art.-č. 4820212600 Art.-č. 4820200900

zelené, 40 F3 1/4 1.500 Art.-č. 4820212000 Art.-č. 4820211300

Obecně minimální objednávka 30.000 ks

*  Minimální objednávka 52.000 ks 

**  Minimální objednávka 40.000 ks

Ubrousky
         Barvy pro tiskové motivy.
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strojové čištění

ruční čištění

ruční/strojové 
čištění

První skupina piktogramů Vás informuje, 
jak se výrobek používá

hygiena podlah

ruční mytí

strojové mytí

osobní hygiena

sanitární hygiena

univerzální hygiena

hygiena prádla

kuchyňské zařízení

dezinfekce

Druhá skupina Vás informuje, kde se 
výrobek používá

alkalická

neutrální

kyselá

Třetí skupina Vás informuje o hodnotě
pH výrobku



Tento generální katalog platí v obchodním roce 2014/15 a nahrazuje všechny dosavadní generální katalogy. Tiskové chyby vyhrazeny.
Vytištěno na papíře s nulovým obsahem chlóru.
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  HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.

 251 01 Říčany, Nupaky 465 
 Tel: +420 272 680614, Fax: +420 272 680617
 E-Mail: praha@hagleitner.cz

www.hagleitner.com

Innovative Hygiene.


