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Innovative Hygiene.
To je náš příspěvek k Vašemu úspěchu.

Budoucnost hygieny blízko jako na dotyk

Jak vypadá hygiena zítřka? To Vám ukazuje fa HAGLEITNER už 
dnes - v tomto katalogu. Neboť u nás má budoucnost tradici.

Mnoho stránek zde zdobí QR a čárové kódy. Zdobí? Vlastně jsou 
to brány: za nimi se otevírá vlastní svět. A Váš smartphone je k 
němu klíčem. Stáhněte si jednoduše HAGLEITNER scanME aplika-
ci a ponořte se do něj, budoucnost hygieny je blízko jako na dotyk.

Asi tak:
Představte si, že kuchyně mytí nádobí probíhá téměř jako sama 
od sebe: 24 hodin denně s výsledným zářivým nádobím, sklem, 
bez poruch; 7 dní v týdnu brilantně; bez výpadků 365 dnů v roce. 
HAGLEITNER si to představil a vyvinul integral 4PLUS: dávkovací 
systém – tak inteligentní, že zmizí všechny starosti.

Nebo následovně:
Představte si, že chcete uklidit 108.333 qm podlah. Kolik pro to 
potřebujete chemie? 2,6 l. Z nich připravíte čisticí prostředek 
automaticky na místě. Z 2,6 l udělá integral 2G0 až 1.300 l ho-
tového aplikačního roztoku. Je to přesné dávkovací zařízení své 
třídy. A jen 6 koncentrovaných prostředků pokryje celou oblast 
housekeepingu.

Nebo takhle:
Představte si, že Vaše dávkovače na toaletě nebo v koupelně ne-
budou nikdy prázdné. Protože to máte jednoduše pod dohledem. 
Opět stačí krátký pohled na smartphone a všechny informace po 
ruce: o stavu plnosti, velikosti dávek nebo počtu návštěv. Neboť u 
dávkovačů je to dobře zařízeno; mohou posílat svá provozní data 
do cloudu.

Tajemství, které stojí za těmito inovacemi? To jste Vy - s Vaši-
mi potřebami: Že nikdy nedojde hygienický papír.  Že spravovat 
housekeeping lze i bez těžkých kanystrů. Že může mytí nádobí 
fungovat spolehlivě. Že prádlo se může nejen vidět ale také cítit, 
dotýkat se ho- a více. Že bezpečnost pacientů ve zdravotnické 
oblasti nemá obdoby.

Zde jde o Vás  - o to, že jste nadšení jako Vaši zaměstnanci a 
hosté, Vaši návštěvníci a zákazníci. Proto je tu HAGLEITNER už 
více než 45 let.  A proto se na nás spoléhají tisíce partnerů - po 
celém světě. Ale náš výchozí bod zůstává v Zell am See v Rakous-
ku. Zde zkoumáme, vyvíjíme, zde vyrábíme. Kvalita je náš požada-
vek. Jakožto majitel se cítím zodpovědný: HAGLEITNER je rodinný 
podnik, stabilní a udržitelný po celé generace.

Objevte nás v tomto katalogu. A Vaše výzvy v oblasti hygieny: pře-
neste na nás, abychom je pro Vás mohli vyřešit.

Váš

Hans Georg Hagleitner

Innovative Hygiene.
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HAGLEITNER scanME apli-

kace: Váš digitální hygi-

enický poradce.

Vše rychle po ruce.

Potřebujete Bezpečnostní list nebo informace o 
výrobku? Pak jednoduše pomocí HAGLEITNER  
scanME aplikace naskenujte čárový kód daného 
výrobku – a už máte vše po ruce.  

Mnohojazyčná.

Údaje o dávkování, správném použití, oblasti použití: 
všechny tyto informace si můžete v HAGLEITNER  
scanME aplikaci v požadovaném jazyce stáhnout 
nebo jakkoliv sdílet – a zajistit tak správné použití 
výrobku.

Jednoduše objednat.

Chcete rychle doobjednat nějaký produkt? 
Naskenujte jednoduše čárový kód na výrobku nebo 
v katalogu, zadejte požadované množství a objed-
návku odešlete. Nemáte žádný kód po ruce? Pak 
aplikace nabízí výkonné fulltextové vyhledávání.

Vaše historie výrobků.

Naše XY-aplikace ukládá Vámi kupované výrobky a 
nabízí na startovací obrazovce jejich historii. Tím je 
zaručen super rychlý přístup.
Již jste objednali v našem webshopu? Pak se Vám 
budou po registraci, popř. přihlášení  zobrazovat také 
tyto výrobky.

Stav skladu pod kontrolou.

V historii můžete také zadat optimální stav skladu. 
Tak budete vždy vědět, kolik zboží má být na skladě, 
a nedostanete se nikdy do úzkých.

Zažít katalog.

V tomto roce najdete v katalogu poprvé také čárový 
kód. Jednoduše ho naskenujte – a už máte na dis-
pleji všechny dostupné podklady a videa k produktu.

Právě proto jsme pro Vás HAGLEITNER scanME 
aplikaci vyvinuli.  Hodně zábavy s dalším chytrým 
produktem od firmy HAGLEITNER!

Přímo ke stažení

Naskenujte QR kód na pravé straně a dostanete se 
tak přímo na stránku ke stažení HAGLEITNER  
scanME aplikace.

 

    XIBU touchTOWEL white

V × Š × H    43,2 × 33,1 × 22,8 cm č. výr. 4110201250

    XIBU touchTOWEL black

V × Š × H    43,2 × 33,1 × 22,8 cm č. výr. 4110203767

  mechanický dávkovač papírových ručníků
  nastavitelný časový interval pro přísun papíru
  ukazatel stavu náplně
  k dispozici dalších 5 variant dekoru 

    XIBU senseTOWEL white

V × Š × H     43,2 × 33,1 × 22,8 cm č. výr. 4110201150

    XIBU senseTOWEL black

V × Š × H     43,2 × 33,1 × 22,8 cm č. výr. 4110203667

   bezdotykový dávkovač papírových ručníků
   LED-ukazatel stavu náplně
  k dispozici dalších 5 variant dekoru
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér

XIBU TOWEL

  dávkovač papírových ručníků
  systém 2 rolí
  automatické posunutí 2. role
  výdej odděleného papíru
  uzamykatelný
  10 let záruky funkčnosti

    XIBU inoxTOWEL

V × Š × H     58,7 × 35,2 × 23,5 cm č. výr. 4131100566

  bezdotykový nerezový dávkovač ručníků 
  LED-ukazatel stavu náplně
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér

Možnosti 
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HYGIENA koupelny –
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  Chemické výrobky  

HAGLEITNER vyvíjí a vyrábí všechny chemické či-
sticí a hygienické prostředky sám. Výroba chemi-
kálií probíhá na plně automatizovaných výrobních 
a plnicích linkách. Více než 150 vlastních receptur 
je chráněno patenty a zaručuje zákazníkům při 
jejich použití ty nejlepší výsledky. Díky průzkumu 
trhu, intenzivnímu výzkumu a neustálé kontrole 
kvality, pokračuje další vývoj našich výrobků a vý-
voj nových inovativních čisticích prostředků stále 
vpřed.

  Oceněná smršťující se nádoba je o 60 procent 
lehčí než běžné náhradní náplně mýdla a během 
spotřeby se redukuje až na 10 procent svého pů-
vodního objemu. Ten tak nemůže být znečištěn 
zárodky nemocí a ani vysychat. Vývoj výrobku va-
cuumBAG byl oceněn ženevskou Cenou za inova-
ci. 

Patentovaná patrona multiFILL pro dávkovací 
systém integral usnadňuje svou malou hmotností 
a velikostí nádoby hledání nových řešení užití.

3 pilíře inovace.

Výroba inteligentních dávkovačů, efektivní řešení 
úklidu a výroba nejkvalitnějšího papíru - to vše umí 
HAGLEITNER. Proč? Protože už několik desetiletí 
máme vlastní vývoj. Protože se soustředíme na uži-
tek pro zákazníky. Protože chceme být jiní - lepší 
než ostatní.

Díky těmto nárokům a odvaze hledat nové cesty se 
ze sídla firmy HAGLEITNER v Zell am See stalo vý-
robní místo, které nemůže být modernější ani ino-
vativnější.

Tři pilíře podporují úspěch hygienických řešení, která 
dává HAGLEITNER svým zákazníkům k ruce:

- Chemické výrobky
- Zpracování papíru
- Výroba zásobníků/Odlitek

 Vyvíjíme a vyrábíme je sami
 Věnujeme se intenzivnímu výzkumu
  Ručíme za ty nejlepší výsledky při používání

  Výroba zásobníků  

Od plastového granulátu až po hotový zásobník 
HAGLEITNER je to dnes jen 25 metrů. Na 2.000 
čtverečních metrech jsme vybudovali nejmoder-
nější výrobnu dávkovačů v celé Evropě.

  Výroba, která je prováděna dle LEAN konceptu, 
vyniká efektivností a kvalitou. Od ledna 2015 je v 
Zell am See v provozu tato výrobna, kde se vůbec 
neplýtvá.

  Skutečnost, že HAGLEITNER realizuje sám vše od 
vývoje přes výrobu jednotlivých dílů až po kom-
pletní dávkovač, způsobuje neporazitelnost na-
šich dávkovacích systémů. 

  Při sestavování je vyžadována maximální přes-
nost. Jen tak budou výrobky později fungovat u 
zákazníků bez jakékoliv závady.

   Zpracování papíru
  HAGLEITNER  žije udržitelností přírodních zdrojů. 

Ta začíná už při výběru dodavatelů potřebných 
surovin. Několik certifikací kvality papíru, které 
firma HAGLEITNER získala potvrzují, že už při 
nákupu surovin věnujeme pozornost ekologické 
odpovědnosti. 

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

  Papíry multiROLL do dávkovačů na toalety a do 
hotelových pokojů jsou celé navinuté na úzkém 
plastovém jádru. Oproti běžným rolím papíru to 
znamená až čtyřikrát více papíru. To zákazníkovi 
značně snižuje nároky na místo pro uskladnění a 
počet servisních zásahů. Malý přepravní objem 
tak znovu bere ohled na životní prostředí.

 Nabízíme nejmodernější výrobu zásobníků
 Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme na jednom místě
 Usilujeme o co největší přesnost

 Certifikace potvrzují ekologičnost
 Zdokonalujeme se na té nejvyšší úrovni
 Doručujeme 4x více papíru/role
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Kompletní servis bez  

starostí.

Jak se definuje inovativní hygiena? Tak, že Vám 
přináší užitek.

Neboť dělá to, co jste si vždy představovali:  
HAGLEITNER Vás může doprovázet; Vás osobně – 
od počátku. Ne teprve, až když Vám něco prodáme.

Nicméně nejpozději v té chvíli byste měli být kom-
pletně spokojeni – např. na toaletě. Zde musí být 
jednoduše vše v souladu: forma, estetika a v nepos-
lední řadě funkčnost.

À propos funkčnost: Znáte Industrie 4.0?  
HAGLEITNER vybavuje své dávkovače senso-
ry, které podobně jako v autě hlásí, kdy je nutný  
servis. Nebo vložte organizaci a provádění  
servisu do našich rukou a využívejte výhody  
smlouvy o údržbě, abyste se mohli soustředit na 
jádro Vašeho obchodu.
À propos soustředit se: Dávkujete správně  
prostředky? Při mytí nádobí? V prádelně? Tam 
i tady pomůže transparentnost. Smíme Vám  
nabídnout analýzu? Zcela nezávazně – jako další 

servisní službu? Nechte nás nahlédnout na fakta: 
Co perete? Co umýváte? Jsou Vaše stroje správně 
naplněny? Dávkujete vhodně vzhledem k tvrdosti 
vody? A k programu? – Co je tedy možné změnit? 
Kolik můžete výhledově uspořit? Rádi nastavíme 
Vaše přístroje, rádi poradíme Vašim zaměstnancům.
À propos poradit: Dělá vám flek starosti? Nevíte, 
jak ho odstranit? Kontaktujte nás. Rychle a rádi Vám 
poradíme. Buď Vám dáme doporučení nebo s Vámi 
vypracujeme Plán na odstraňování skvrn - v soula-
du s Vašimi požadavky. Někdy uděláme laboratorní 
analýzu. Abyste měli jistotu, kterou potřebujete.
À propos jistota: Máte gastronomický provoz 
a hledáte podporu pro Váš HACCP koncept?  
HAGLEITNER Vám ho nabízí. Jste zodpovědná 
osoba za hygienu v průmyslovém provozu a pracu-
jete na Plánu na ochranu rukou a pokožky?
HAGLEITNER Vám pomůže inteligentním systémo-
vým řešením. Rádi také proškolíme Vaše zaměst-
nance.
À propos školit:  Vědomost je tu, aby byla sdíle-
na. Proto si vyměňujeme různé nápady - s partnery, 
zákazníky a všemi ostatními. Chcete nás navštívit? 
Napr. v Head Office v Zell am See? Rezervujte si 
osobní prohlídku firmy a ponořte se do fascinujícího 
světa hygieny.

Brzy na shledanou
Váš tým na hygienu od HAGLEITNERa

 Máte dotazy? Jednoduše nám zatelefonujte a  
 nechte si poradit: +420 272 680 614.

  Využijte vždy znalostí HAGLEITNER.
  Váš poradce v hygieně od HAGLEITNERa Vás 

rád osobně navštíví.

Záruka funkčnosti

Provozní záruka je důkazem důvěry. To má za násle-
dek permanentní úsilí o vyšší kvalitu ve výrobě.

Záruka funkčnosti platí pro všechny dávkovače 
XIBU a LUNA série, které jsou označeny v katalogu 
poznámkou „10 roků záruka funkčnosti“ a předsta-
vuje výhradně znovuobnovení funkčnosti přístroje. 
Je poskytována HAGLEITNER HYGIENE ČESKO 
s.r.o., a to vždy koncovému odběrateli při koupi 
dávkovačů značky HAGLEITNER. Platí pro všechny 
defektní součásti, které se poškodí při běžném pou-
žívání v průběhu 10 let od data vyfakturování, s vý-
jimkou obalů dávkovačů a škod, které jsou způso-
bené třetí stranou, jako i škod způsobených 
chybnou montáží.

Předpokladem pro platnost této záruky je používání 
výhradně originálních náplní a součástí společnosti 
HAGLEITNER. Tisíce spokojených zákazníků z nej-
různějších oblastí souhlasí s tímto oprávněním.

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 pře-
svědčuje HAGLEITNER inovací a servisem. V sou-
časné době má HAGLEITNER ve 12 zemích Evropy 
zřízen přímý prodej. To znamená, že můžete všude 
profitovat ze stejných výrobků, systémů a řešení.

Vy, jako partner firmy HAGLEITNER, dostanete 
v každé zemi stejnou kvalitu péče a služeb. Zboží 
je dodáváno od hodnoty objednávky 1.360 Kč bez 
DPH zdarma. Tým našich vysoce kvalifikovaných 
techniků montuje a servisuje zařízení a školí Vaše 
zaměstnance v používání výrobků.

Při volbě správných systémů Vám kompetentně po-
radí Váš osobní poradce pro hygienu.

 Nejvyšší kvalita a záruka funkčnosti 10 let
 Důvěra tisíců zákazníků

 Zaměření na zákaznický užitek
 Přesvědčíme Vás našimi inovacemi a službami
 Doručení domů zdarma od hodnoty zakázky 

 1.360 Kč.
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Elektronický obchod - rychlý 

a nabitý informacemi.

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 dohodnutých podmínek.

Vaše poslední objednávky jsou na první kliknutí vidi-
telné. Výrobky jsou pomocí vyhledávací lišty během 
vteřiny na displeji. Bezpečnostní a technické infor-
mace k vašim výrobkům jsou kdykoliv ke stažení ve 
formátu PDF.

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

S Newsletterem HAGLEITNER jste trvale informo-
váni. Seriózně a srozumitelně zpracované aktuální 
novinky zasíláme jednou měsíčně našim zákazníkům, 
kteří o to mají zájem.

Zaregistrujte se na www.hagleitner.com a zajistěte 
si výhody.

 Neztrácejte čas díky rychlé objednávce
 Otevřete si své dokumenty s bezpečnostními údaji
 Podívejte se na svou statistiku nákupů
 Ušetřete díky neustálým akcím

Individuální plány použití.

Naše plány úklidu, ochrany pokožky a dezinfekce 
jsou individuálně přizpůsobovány Vašim potřebám. 
Pro každou aplikační oblast lze vytvořit samostatný 
plán.

Každý hygienický produkt, který používáte, je v něm 
zahrnut. Díky názorným ilustracím a jasným údajům 
o způsobu a frekvenci aplikace jsou naše plány ka-
ždému srozumitelné.

Požadavky HACCP nebo nařízení PSA tak zvládnete 
splnit s bravurou. V oblasti hygieny ložního prádla 
a objektů usnadňují plány každodenní práci perso-
nálu. Optimálního výsledku tak dosáhnete snadno.
 

 Srozumitelné pro každého
 Obrázkové znázornění

Jednoduchá orientace.

Veškeré dávkovací výrobky pro kuchyňskou hygi-
enu a hygienu prádelen jsou označené barevným 
systémem. S jasným barevným označením kany-
stru a odpovídajícím uzávěrem, může být záměna 
výrobků prakticky vyloučena. To zaručí bezpečnost 
každému uživateli.

Piktogramy jsou symboly, které prostřednictvím 
grafického zobrazení sdělují důležité informace. Na 
poslední straně katalogu naleznete seznam pikto-
gramů, který vám pomůže při čtení textů o produk-
tech.

 Přehledné barevné značení
 Už žádná záměna výrobků
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Kontrola: náš servis pro 

Vás osobně & individuálně.

Jak se definuje inovativní hygiena? Tak, že Vám 
přináší užitek. Vám jako nikomu jinému.
Neboť tak jste si to vždy představovali: HAGLEITNER 
Vás může doprovázet; Vás osobně – od počátku. 
Nabízíme Vám individuálně řešení, která jsou šitá 
na Vaše potřeby - pro všechny oblasti, ve kterých 
hraje hygiena nějakou roli. Pro koupelny a toalety, 
kuchyně, prádelny, ve věcech objektové hygieny 
tak i dezinfekce rukou a povrchů. Zde náš postup 
práce:
-  Návštěva s analýzou u Vás ve firmě
-  V souladu s Vašimi potřebami Vám poradíme s 

výběrem správného produktu
-  Produktové školení naším HAGLEITNER  

hygienickým poradcem

Inovace potřebuje vzdělání.

HAGLEITNER ví: Inovativní hygiena vyžaduje fundo-
vané vzdělání a postupné doškolování HAGLEITNER 
zaměstnanců. Neboť: „Učení je jako plavání proti pro-
udu: Nečinnost znamená krok vzad“ (Erich Kästner)
Proto HAGLEITNER školí své zaměstnance ve vlastní 
firemní akademii. Aby jim předal přesně ty znalosti, 
které zajistí permanenentní inovace a optimální  uži-
tek pro zákazníka.   

Protože vědomosti jsou tu, aby byly sdíleny, nabízí 
HAGLEITNER Akademie také školení po partnery, zá-
kazníky a všechny, které zajímá téma hygieny. Využij-
te také Vy našeho po desetiletí  nastřádaného know-
how! Naše kurzy k tématům jako „Dobrá hygienická 
praxe“, Úspěšný housekeeping“,  „Odstraňování 
škrobového povlaku“, „Ochrana rukou a pokožky“ 
a „Hygienický management ve zdravotnických zaří-
zeních“ jsou vedeny osvědčenými experty. 

Chcete se Vy a Vaši zaměstnanci udržovat v těchto 
tématech fit? Pak se informujte o naší aktuální nabíd-
ce školení na http://academy.hagleitner.com

 Máte otázky? Jednoduše nám zavolejte a  
 nechte si poradit: +420 271 680 614

 Kdykoliv profitujte z nashromážděných  
 HAGLEITNER znalostí.

 Váš hygienický poradce od HAGLEITNERa se  
 u Vás rád osobně staví. 

 Koupelny, toalety, kuchyně, prádelny,  
 objektová hygiena, dezinfekce
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VAH
ÖGHMP

Neuvěřitelné rozsahy.

Prostřednictvím systému i.h.s. poskytuje společnost 
HAGLEITNER profesionální management úklidu pro 
denní čištění ploch v objektech.

Použití předem vlhčených potahů na mop a utěrek 
zajišťuje perfektní hygienu bez rizika infekce. Náklady 
na úklid jsou minimální, ušetříte výrazně více času 
a manipulace je ergonomická.

Čisticí a dezinfekční prostředky je možné díky integro-
vanému dávkovači používat vždy ve správném dávko-
vání a množství. Předejdete tak nadměrnému nebo 
nedostatečnému dávkování, chráníte povrch a budete 
mít přehled o svých výdajích.

Všechny textilie na úklid perte v pračce a dezinfikujte 
v produktech havon, doporučených společností  
HAGLEITNER. Barevné rozlišení mopů umožňuje po-
užití na správnou oblast úklidu. Nelze je zaměnit, a plo-
chy jsou proto ošetřeny správnou chemií. Tak v každé 
místnosti budete moci používat čerstvě připravené 
textilie na úklid. To Vám zaručí nejen čistotu a hygienu, 
ale nemusíte mít ani strach z přenosu choroboplodných 
zárodků.

Díky definovaným postupům je používání systému 
snadné i pro personál. V porovnání s původními úkli-
dovými postupy ušetříte až 30% času. Textilie na úklid 
máte vždy po ruce a nemusíte se namáhat a trávit čas 
ždímáním.

Cyklus systému i.h.s. znamená lehce spočitatelnou 
hospodárnost, praktickou a snadnou manipulaci i čis-
tý a hygienický výsledek.

 Bez rizika choroboplodných zárodků
 Zabraňte kontaktu patron s pokožkou
 30% úspora pracovního času

Certifikováno.

Rakouská ekologická známka a EU Ecolabel jsou ne-
spornými znaky vysoce užitečných výrobků, které 
chrání životní prostředí.

FSC® značka kvality se rovněž zaměřuje na kritéria, 
která zaručují zodpovědné lesní hospodářství. Mnoho 
inovativních produktů v tomto katalogu obdrželo ne-
jeden z těchto certifikátů a podtrhují tak požadavky 
společnosti HAGLEITNER jednat uvědoměle a udrži-
telně

S konceptem „green efficiency“ je si HAGLEITNER 
jistý, že veškeré chemické dávkované produkty z 
HYGIENY kuchyně i prádla pocházejí ze surovin, které 
jsou šetrné k životním prostředí a neškodí zdraví. Ev-
ropské nařízení o biocidních produktech zajišťuje vy-
sokou úroveň ochrany pro zdraví člověka a životního 
prostředí. S těmito povolenými účinnými látkami máte 
jistotu: výrobky jsou neškodné. ISEGA produktové 
označení garantuje u rukavic bezrizikové použití v 
potravinářství. Mnohé dezinfekční prostředky na ruce, 
prádlo, povrchy jsou certifikovány u VAH a i ÖGHMP. 
A nezávislý Zkušební a výzkumný institut Hohen- 
stein zjistil, že prací dezinfekční prostředky od  
HAGLEITNERa jsou obzvláště šetrné k pokožce.

Udržitelnost je ve společnosti HAGLEITNER vysoce 
ceněna, což potvrzuje také vlastní železniční přípojka 
na veřejnou železniční přepravu. Fotovoltaická elek-
trárna na střeše výrobny dávkovačů dodává energii do 
vstřikovacích lisů.
Certifikace TÜV v souladu s normou ISO 9001 svědčí 
o neustálém procesu vývoje našeho systému řízení 
kvality, který se řídí požadavky zákazníků i nároky na 
kvalitu produktů a služeb.

 S HAGLEITNERem máte jistotu.

Zalistováno u

Cítíte se dobře ve své kůži?

Tak by to mělo zůstat (nebo se stát).
Proto jsou prostředky pro péči o tělo od 
 HAGLEITNERa vždy
- dermatologicky testovány,
- bez NTA, parabenů a silikonů,
- pokud možno bez látek, které vyvolávají alergie,
- velmi šetrné k pokožce.

À propos: neškodné jsou také použité vůně, neboť 
odpovídají všem standardům International Fragran-
ce Association (IFRA).
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Jste aktivní na sítích?

Naše produkty jsou.

Být na sítích je dnes důležitější než dříve. V oprav-
dovém životě nebo v sociálních médiích. Proto dává 
HAGLEITNER výrobky na sítě. Jste ve vzájemném 
kontaktu, připojeni k databázi a také často s Vaším 
smartphonem. Digitální možnosti se tak pro Vás 
stávají chytrou výhodou.

Vaše nádobí: čisté bez starostí. Jako navigace Vás 
vede integral aplikace k cíli: za lepšími výsledky: 24h/
den, 7 dnů/týden, 365 dnů/rok. Aplikace koná dříve, 
než se něco stane - vždy připravená k proaktivní 
údržbě. Kromě toho je ve smartphonu lexikon mytí. 
A malé problémy se dají snadno odškrtnout - aplikace 
si ví rady.
K tomu navíc: Vám nabízí jasná fakta tranparentnosti. 
Výdaje lze plánovat. Kolik se umyje nádobí? Kolik se 
spotřebuje chemie? Kolik protoče vody? Kolik se 
spotřebuje proudu? Aplikace ví. Kromě toho využívají 
zákazníci s aplikací HAGLEITNER VIP servis.

Přehled o hygieně na toaletách: XIBU dávkovače 
předávají každou činnost dávkovače, stav baterií atd. 
bezdrátově na datový cloud. Vaším mobilním telefo-
nem si pak všechna podstatná data vyvoláte. Víte, 
kdy a kde je potřeba servis. Můžete využívat svůj 
personál cíleně.

Vítejte ve světě digitální hygieny.
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Zdraví & péče

Vyvíjet řešení pro oblast zdraví & péče patří k základ-
ním kompetencím fy HAGLEITNER. Díky dlouholeté 
spolupráci se zdravotnickými zařízeními, nemocnice-
mi a pečovatelskými domy víme, které produkty jsou 
potřeba a a jak Vás můžeme podpořit při plnění Vašich 
úkolů. Řešení, která Vám nabízíme, splňují moderní 
hygienické standardy, ulehčují intuitivní obslužností 
každodenní práci a zvyšují také ochotu Vašich zaměst-
nanců a zaměstnankyň.  Dlouholetá spolupráce s 
externími experty nám umožnila, že Vám můžeme 
nabídnout rozšířené hygienické služby jako individuální 
školení a hygienické kontroly. 

Průmysl & veřejná  

zařízení

Společnost HAGLEITNER nabízí pro průmysl a ve-
řejná zařízení velmi rozmanitý sortiment produktů: 
od dávkovacích systémů pro ochranu pokožky a 
hygienu (dle PSA) až po profesionální čištění povrchů, 
vybavení koupelen a toalet na míru či atraktivní vůně 
- vše z jediného zdroje. Naše náhradní náplně, jako 
např. vacuumBAG šetří nejen úložný prostor, ale 
vedou také k menšímu množství a lepšímu třídění 
odpadu. S našimi efektivními a hospodárnými řeše-
ními nabízíme kompletní řešení s komplexní službou.

Hotely & gastronomická 

zařízení

Hygienická řešení HAGLEITNER jsou speciálně při-
způsobena potřebám hotelů & gastronomii. Ať toa-
leta, koupelna, kuchyně, objekt nebo ložní prádlo - díky 
našemu komplexnímu balíčku služeb skutečně zís-
káte čas. Na požádání Vašim zaměstnancům před-
vedeme správné zacházení s HACCP, prostředky pro 
péči o dům a dalšími našimi výrobky. Koncepce green 
efficiency zaručuje chemické produkty do dávkova-
čů bez látek ohrožujících životní prostředí a zdraví. 
Naše inteligentní hygienické koncepce nadchnou 
restauratéry i jejich hosty současně.

Plánovači & architekti

Plánovačům & architektům nabízí HAGLEITNER 
komplexní podporu projektů a poradenství. Vyberte 
si ze širokého sortimentu zařízení pro koupelny a 
toalety - z vysoce kvalitních dávkovačů z leštěné 
nerezové oceli nebo dávkovačů, které se sedmi 
různými dekóry přizpůsobí každé koupelně.
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HYGIENA koupelny
 První dojem je rozhodující.

Žádný koupelnový systém není tak kompletní a nenabízí

tolik výhod jako XIBU. Řada dávkovačů udělá dojem 

ušlechtilým designem a hodí se díky různým dekórům 

do každé koupelny. Inteligentní funkce náplní a rezervy 

garantují jednoduchou obsluhu a úspornou spotřebu. 

Bezdotyková obsluha zajišťuje maximální hygienu.

HAGLEITNER senseMANAGEMENT systém používá inteli-

genci dávkovače XIBU pro zcela novou formu řízení hygieny. 

Data spotřeby každého dávkovače lze v případě zájmu úk-

lidového nebo servisního personálu získat i zpětně.

Mnoho našich výrobků je označeno jako šetrné k život-

nímu prostředí! Byly jim uděleny nejrůznější certifikáty 

udržitelnosti, kterými se dokládá uvědomělost podnikatele 

vůči životnímu prostředí.

K
o

u
p

e
ln

a
/t

o
a

le
ta

Náš servis pro Vás

• Inspekce a analýza potřeb pro Vaše toalety a koupelny

• V souladu s Vašimi potřebami Vám poradíme při 

výběru správných produktů

• Produktové školení Vaším hygienickým poradcem
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SYSTÉM.HAGLEITNER senseMANAGEMENT 

Základna senseMANAGEMENT 
BASE přijímá data z dávkovačů. Ta 
budou bezpečně uložena v 
HAGLEITNER Cloud.

HsM XIBU dávkovač vysílá stav 
úrovně náplně do základny sen-
seMANAGEMENT BASE.

Informace jsou vyvolatelné na 
různých zařízeních a mohou 
být v každý okamžik kontro-
lovány. 

Přesné informace poskytují 
možnost aktivně jednat. 

Dávkovače budou doplněny.

prázdný dávkovač
plný dávkovač

Představte si, že byste kdykoli veděli, jaký je ve Vaší koupelně stav ná-
plně dávkovačů. S HAGLEITNER senseMANAGEMENT (HsM) vidíte v 
reálném čase, které oblasti jsou právě obsluhovány a kde je potřeba 
doplnění nutná.

Spotřeby nebudou tedy odhadovány, ale přesně vypočítány. Vítejte 
ve světě digitální koupelny!

Naše XIBU Spender dávkovače jsou vybaveny rádiovým systémem, 
který vysílá bezdrátově každou operaci dávkovače i stav baterie do 
centrální EDV spojovací jednotky. 

Generovaná data z prádelny se přenesou do úložiště dat Cloud, kde 
je možno všechna relevantní data přes zařízení Interface (mobil, tablet 
atd.) vyvolat. Váš odborný pracovník úklidu ví přesně, kde je požada-
vek servisu.

CO?

JAK?

Již žádné prázdné dávkovače 

 Znát stav náplně a aktivně jednat 

Neustálý tok informací 

 Nepřetržité informace v reálném čase pro optimální přehled

Cílené nasazení personálu 

 Snížení času nutných tras reagujících na poptávku pro krátké a efektivní trasy

Transparentnost nákladů 

 Díky objednávkám a plánování logistiky dle skutečné spotřeby

Skutečná data pro přesné analýzy 

 Individuálně přizpůsobené možnosti vyhodnocení pro Vaši toaletu 

 prostřednictvím informací o frekvenci a stavu

Zvyšování shody s předpisy  

 v oblasti zdravotnictví

  Přístroje uzpůsobené pro senseMANAGEMENT jsou označeny tímto 

 symbolem.
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    XIBU TISSUEPAPER white

V × Š × H     32,3 × 17 × 17 cm č. výr. 4110100650

    XIBU TISSUEPAPER black

V × Š × H     32,3 × 17 × 17 cm č. výr. 4110102267

  k dispozici dalších 5 variant dekoru

    XIBU inoxTISSUEPAPER

V × Š × H     40,2 × 20,9 × 17 cm č. výr. 4131100466

   dávkovač toaletního papíru z nerezové oceli

Náplně

multiROLL toaletní papír Z4*

425 listů na rolí č. výr. 4110801400

4vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí/karton, mikroražba s
pečetí kvality papíru. Pro vysoké nároky.

multiROLL toaletní papír V3*

560 listů na rolí č. výr. 4110801300

3vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí/karton, mikroražba s
pečetí kvality papíru. Pro vysoké nároky.

multiROLL toaletní papír B2*

850 listů na rolí č. výr. 4110801500

2vrstvý, jasně bílý, s modrým lepením, 32 rolí/kar-
ton, mikroražba s pečetí kvality papíru.

multiROLL toaletní papír W2*

950 listů na rolí č. výr. 4110800900

2vrstvý, čistě bílý, rýhovaný, 42 rolí/karton, bodo-
vá ražba.

powerPACK ex  č. výr. 4111202400

powerPACK in č. výr. 4111203100

Možnosti dekorů k XIBU TISSUEPAPER

steel č. výr. XXXXXXXX53

tech w č. výr. XXXXXXXX68

carbon č. výr. XXXXXXXX57

tech č. výr. XXXXXXXX59

wood č. výr. XXXXXXXX60

inox exFRAME tissue

V × Š × H  39,9 × 20,7× 8,9 cm č. výr. 4131200966

inox inFRAME tissue

V × Š × H  38,1 × 18,9 × 8,5 cm č. výr. 4131200866

inoxAURA tissue

č. výr. 4131200766

Možnosti

systémové baterie AAA-Typ

4 kusy/balení č. výr. 4111202700

   Dávkovač spotřebuje 1 balení
   Nutné jen při použití HsM

HYGIENA koupelny –
 XIBU DÁVKOVAČ NA TOALETNÍ PAPÍR.

XIBU TISSUEPAPER

   mechanický dávkovač na toaletní papír 
  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
  10 let záruky funkčnosti

Možnosti pro inox

2

2

1

1

Možnosti HsM 

XIBU TISSUEPAPER white s HsM č. výr. 4110101750

* Také vhodné pro dávkovač LUNA toilettPAPIER.
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    XIBU touchTOWEL white

V × Š × H    43,2 × 33,1 × 22,8 cm č. výr. 4110201250

    XIBU touchTOWEL black

V × Š × H    43,2 × 33,1 × 22,8 cm č. výr. 4110203767

  mechanický dávkovač papírových ručníků
  nastavitelný časový interval pro přísun papíru
  ukazatel stavu náplně
  k dispozici dalších 5 variant dekoru 

    XIBU senseTOWEL white

V × Š × H     43,2 × 33,1 × 22,8 cm č. výr. 4110201150

    XIBU senseTOWEL black

V × Š × H     43,2 × 33,1 × 22,8 cm č. výr. 4110203667

   bezdotykový dávkovač papírových ručníků
   LED-ukazatel stavu náplně
  k dispozici dalších 5 variant dekoru
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér

XIBU TOWEL

  dávkovač papírových ručníků
  systém 2 rolí
  automatické posunutí 2. role
  výdej odděleného papíru
  uzamykatelný
  10 let záruky funkčnosti

    XIBU inoxTOWEL

V × Š × H     58,7 × 35,2 × 23,5 cm č. výr. 4131100566

  bezdotykový nerezový dávkovač ručníků 
  LED-ukazatel stavu náplně
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér

Možnosti dekorů

k: XIBU senseTOWEL steel č. výr. XXXXXXXX53

XIBU touchTOWEL tech w č. výr. XXXXXXXX68

carbon č. výr. XXXXXXXX57

tech č. výr. XXXXXXXX59

wood č. výr. XXXXXXXX60

systémové baterie D-Typ

2 kusy/balení č. výr. 4111201300

Možnosti

   dávkovač spotřebuje 3 balení

Náplně

multiROLL papírové ručníky X Premium

90 metrů/role č. výr. 4110901400

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

multiROLL papírové ručníky X2

 160 metrů/role č. výr. 4110900900

2vrstvé, bílé, lepené, 5 rolí/karton, mikroražba s 
pečetí kvality papíru.

multiROLL papírové ručníky XB2

145 metrů/role č. výr. 4110901000

2vrstvé, modré, lepené a celistvé za mokra, 5 rolí/
karton, mikroražba s pečetí kvality papíru, ISEGA 
prohlášení o potravinářské nezávadnosti.

multiROLL papírové ručníky X1

205 metrů/role č. výr. 4110901100

1vrstvé, bílé, 5 rolí/karton, mikroražba s pečetí 
kvality papíru.

powerPACK ex č. výr. 4111202400

powerPACK in č. výr. 4111203100

inox exFRAME towel

V × Š × H  61 × 35,2 × 12,7 cm č. výr. 4131201066

inox inFRAME towel

V × Š × H  55,2 × 32,6 × 12,4 cm č. výr. 4131201166

inoxAURA towel

  č. výr. 4131201266

Možnosti pro inox

2

32

1

1

Možnosti HsM

XIBU senseTOWEL white s HsM č. výr. 4110201950

HYGIENA koupelny –
 XIBU DÁVKOVAČ PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ.

powerpackADAPTER towel

č. výr. 4111206900

3
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septDES FOAMSOAP

6 × 600 ml č. výr. 4110709603

Dezinfekční prostředek na ruce. Přesný popis 
výrobku naleznete na stráně 101. (** a ***)

    XIBU touchFOAM white

V × Š × H     30 × 13,3 × 11,9 cm č. výr. 4110201450

    XIBU touchFOAM black

V × Š × H     30 × 13,3 × 11,9 cm č. výr. 4110203567

   mechanický dávkovač mýdla
   optický ukazatel množství náplně
  k dispozici dalších 5 variant dekoru

    XIBU senseFOAM white

V × Š × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm č. výr. 4110201050

    XIBU senseFOAM black

V × Š × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm č. výr. 4110203467

   bezdotykový dávkovač mýdla
  LED-ukazatel stavu náplně
   k dispozici dalších 5 variant dekoru
 napájení přes baterie nebo síťový adapté

XIBU FOAM

 dávkovač mýdla
 rezervní tank
 nastavitelné množství dávky
 uzamykatelný
 10 let záruky funkčnosti

    XIBU inoxFOAM

V × Š × H     41,6 × 17 × 11,5 cm č. výr. 4131100366

 bezdotykový nerezový dávkovač pěnového mýdla
 LED-ukazatel stavu náplně
 napájení přes baterie nebo síťový adapté

foamSOAP PREMIUM*

6 × 0,6 kg č. výr. 4110705403

Luxusní, velmi účinné mýdlo. Zvláště vhodné pro 
citlivou a suchou pleť. Výborně čistí a nabízí pocit 
extra sametové pleti. Vitalizující vůně pomerančo-
vých květů. Dermatologicky testováno!

foamSOAP PURE*

6 × 0,6 kg č. výr. 4110708003

Vysoce kvalitní a účinné mýdlo na ruce bez vůně 
a barvících látek. Vhodné ideálně pro kuchyně 
v hotelnictví & gastronomických provozech i 
pro potravinářský průmysl. Zvláště jemné mýdlo 
pro citlivou a suchou pleť. Vhodné pro alergiky. 
Výborný mycí výkon.

Náplně

foamSOAP*

6 × 0,6 kg č. výr. 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. Der-
matologicky testováno!

septDES FOAM

6 × 600 ml č. výr. 4110708703

septDES FOAM

50 ml č. výr. 4120102209

Dezinfekční prostředek na ruce. Přesný popis 
výrobku naleznete na stráně: 100. (** a ***)

HYGIENA koupelny –
 XIBU DÁVKOVAČ MÝDLA.

2

2

3

3

1

1

* 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. 94.

Možnosti

   Dávkovač spotřebuje 2 balení

Možnosti pro inox

systémové baterie C-Typ

2 kusy/balení č. výr. 4111201200

Možnosti HsM

XIBU senseFOAM white s HsM č. výr. 4110201850

Možnosti dekorů

  k: XIBU senseFOAM steel č. výr. XXXXXXXX53

XIBU touchFOAM tech w č. výr. XXXXXXXX68

carbon č. výr. XXXXXXXX57

tech č. výr. XXXXXXXX59

wood č. výr. XXXXXXXX60
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upevňovací svorka

č. výr. 4111200800

Upevňovací svorka k upevnění multifunkční 
schránky nebo XIBU sense/touchFOAM (1 kus) 
k úklidovému vozíku.

XIBU CROWN č. výr. 4111206367

XIBU CROWN Table č. výr. 4111206450

XIBU disinfectTABLE

V × Š × H     44,5 × 15,5 × 21,5 cm č. výr. 4110600450

   stolní stojan na dávkovač XIBU senseFOAM 
  s integrovanou mističkou na odkapávání
   ideální pro recepce, bankovní přepážky, lékaře, 

atd.

XIBU disinfectFLOOR

V × Š × H     130 × 39,5 × 38,5 cm č. výr. 4110601050

   stojan pro dávkovač XIBU senseFOAM
    pro mobilní umístění pěnových mýdel
  ideální v kombinaci s náplní septDES FOAM

Další možnosti

XIBU LABEL foamSOAP

č. výr. 4111205700

XIBU LABEL foamSOAP PREMIUM

č. výr. 4111205600

XIBU LABEL foamSOAP PURE

č. výr. 4111205500

XIBU LABEL septDES FOAM

č. výr. 4111205800

XIBU LABEL septDES FOAMSOAP

č. výr. 4111206600

powerPACK ex č. výr. 4111202400

powerpackADAPTER foam

č. výr. 4111206800

powerPACK in č. výr. 4111203100

inox exFRAME foam

V × Š × H  41,6 × 16,9 × 5,8 cm č. výr. 4131200666

inox inFRAME foam

V × Š × H  40,2 × 15,5 × 5,5 cm č. výr. 4131200566

inoxAURA foam   

č. výr. 4131200466
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HYGIENA koupelny –
 XIBU DÁVKOVAČ VŮNÍ.

Možnosti dekorů k XIBU senseFRESHAIR 

steel č. výr. XXXXXXXX53

tech w č. výr. XXXXXXXX68

carbon č. výr. XXXXXXXX57

tech č. výr. XXXXXXXX59

wood č. výr. XXXXXXXX60

Náplně

XIBU senseFRESHAIR white

V × Š × H     21,9 × 13,5 × 9,2 cm č. výr. 4110201350

XIBU senseFRESHAIR black

V × Š × H     21,9 × 13,5 × 9,2 cm č. výr. 4110203867

  high-tech dávkovač vůní
  individuálně programovatelný
  dávkování parfému v časovém intervalu a/nebo s čidlem pohybu
  náplně bez plynu
  napájení přes baterie nebo elektrický proud
  k dispozici dalších 5 variant dekoru
  uzamykatelný
  10 let záruky funkčnosti
  LED-ukazatel stavu náplně

systémové baterie D-Typ

2 kusy/balení č. výr. 4111201300

XIBU senseFRESHAIR mobile white

V × Š × H  22,3 × 12,2 × 8,8 cm     č. výr. 4111202361

XIBU senseFRESHAIR mobile black

V × Š × H  22,3 × 12,2 × 8,8 cm č. výr. 4111202362

XIBU senseFRESHAIR je inova-
tivním osvěžovačem vzduchu v 
místnosti. Podstavec umožňuje, 
aby dávkovač byl mobilní a fle-
xibilní.

* Také vhodné pro dávkovač LUNA airFRESH.

Možnosti

powerPACK ex č. výr. 4111202400

powerPACK in č. výr. 4111203100

   Dávkovač spotřebuje 1 balení

Možnosti HsM 

XIBU senseFRESHAIR white s HsM č. výr. 4110202150

Další možnosti
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HYGIENA koupelny –
 XIBU NÁDOBA NA ODPADKY.

XIBU PAPERBOX 

 nádoba na odpadky
 obsah 45 l 
 integrovaná odkládací plocha pro role sáčků na odpadky
 vhodný pro montáž na zeď nebo jako samostatně stojící

    XIBU inoxPAPERBOX 

V × Š × H     78,5 × 35,5 × 25,5 cm č. výr. 4131100166

 nádoba na odpadky z ušlechtilé oceli 
 sběrné nádoby z umělé hmoty
 ergonomické ovládání
 LED-ukazatel stavu náplně
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér

    XIBU sensePAPERBOX white

V × Š × H      70 × 34 × 23,7 cm č. výr. 4110201761

    XIBU sensePAPERBOX black

V × Š × H      70 × 34 × 23,7 cm č. výr. 4110201761

 kompaktní kryt z odolného plastu
 skrytý otvor pro vhazování
 LED-ukazatel stavu náplně
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér

    XIBU touchPAPERBOX white

V × Š × H    70 × 34 × 23,7 cm č. výr. 4110201661

    XIBU touchPAPERBOX black

V × Š × H    70 × 34 × 23,7 cm č. výr. 4110201662

 kompaktní kryt z odolného plastu
 skrytý otvor pro vhazování

Náplně

odpadkový pytel XIBU 45 l

6 × 25 kusů č. výr. 4111101000

Pytle na odpadky s praktickým stahovacím pás-
kem a 45l objemem pro koš XIBU inox/sense/tou-
chPAPERBOX.

systémové baterie D-Typ

2 kusy/balení č. výr. 4111201300

Možnosti

  Jsou potřeba 3 balení

powerPACK ex č. výr. 4111202400

powerPACK in č. výr. 4111203100

systémové baterie AAA-Typ

4 kusy/balení č. výr. 4111202700

  Je potřeba 1 balení

Možnosti pro inox

Volba inox maxVOLUME

Při funkci maximálního objemu je v koši XIBU inoxPAPERBOX 
vytvořeno vakuum. To posune pytel na odpadky na vnitř-
ní stranu a maximalizuje objem odpadu v koši. Koš na papír 
XIBU inoxPAPERBOX tak může pojmout o 40% více papíru. 
Provoz s připojením k síti (powerPACK) a na systémové bate-
rie typu AAA a D.

inox maxVOLUME

č. výr. 4131201366

Funkce pro maximalizaci objemu odpadků v koši na papír 
XIBU inoxPAPERBOX.

Možnosti HsM

XIBU sensePAPERBOX white s HsM č. výr. 4110202050

Volba sense

V XIBU inox/sensePAPERBOXu umožní sense-technologie 
rozmístit odpadkový pytel na vnitřní stěnu PAPERBOXu, a 
optimalizuje tak objem odpadu. XIBU inox/sensePAPERBOX 
pak může pojmout o 40 % více papíru.

2

321

1

airFRESH GREEN*

8 × 290 ml č. výr. 4110700306

Jarní vůně – jemná, osvěžující doba rozkvětu.

airFRESH YELLOW*

8 × 290 ml č. výr. 4110700406

Letní vůně – ovocná, svěží a lehká.

airFRESH RED*

8 × 290 ml č. výr. 4110700506

Podzimní vůně – vonící žně, zralé ovoce.

airFRESH BLUE*

8 × 290 ml č. výr. 4110700606

Zimní vůně – jasná svěžest, čistá voda.

airFRESH SPICE*

8 × 290 ml č. výr. 4110704106

Uvolňující a uklidňující vůně, složená z aro-
matických tónů bylinkové zahrady.

airFRESH greenTEA*

8 × 290 ml č. výr. 4110708306

Svěží, ovocná vůně. Vyvolává pocit pořádku 
a čistoty. Ovocné, jemné tóny vyvolávají pocit 
blaženosti a uvolnění. 

airFRESH whiteMUSK*

8 × 290 ml č. výr. 4110708206

Teplá, ušlechtilá vůně s ovocnými, orientální-
mi tóny. Vyvolává pocit blaženosti a uvolnění. 
Uklidňující vůně pro wellnes pur.

airFRESH WELLNESS*

8 × 290 ml č. výr. 4110709906

Ideální mix 4 x 2 vysoce kvalitních parfémů s vůní
SPICE, greenTEA, whiteMUSK a zenGARDEN.

airFRESH fourSEASONS*

8 × 290 ml č. výr. 4110700706

Kompozice z airFRESH GREEN, YELLOW, RED 
a BLUE.

airFRESH zenGARDEN*

8 × 290 ml č. výr. 4110709806

Příjemná vůně s himalájským cedrem, růží a ber-
gamotem. Uvolňující vůně, která zve k pozasta-
vení.

powerpackADAPTER freshair

č. výr. 4111206700

inox exFRAME paperbox

V × Š × H  78 × 35 × 12,8 cm č. výr. 4131200366

inox inFRAME paperbox

V × Š × H  76,9 × 34 × 12,5 cm č. výr. 4131200266

inoxAURA paperbox

  č. výr. 4131200166

3
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HYGIENA koupelny –
 XIBU DÁVKOVAČ NA DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK.

    XIBU inoxDISINFECT

V × Š × H     41,6 × 17 × 11,5 cm č. výr. 4131100266

  bezdotykový dávkovač dezinfekčního prostředku z nerezové oceli

XIBU DISINFECT

  Bezdotykový dávkovač na dezinfekční prostředek
  LED-ukazatel stavu náplně
  rezervní tank
  nastavitelné množství dávky
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér
  vzduchotěsná cesta produktu – žádná kontaminace náplní
  uzamykatelný
  10 let záruky funkčnosti

    XIBU senseDISINFECT

V × Š × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm č. výr. 4110600250

2
1

systémové baterie C-Typ

2 kusy/balení č. výr. 4111201200

Možnosti

   dávkovač spotřebuje 2 balení

Náplně

XIBU disinfectWALL

V × Š × H     19,6 × 10,8 × 12,3 cm č. výr. 4110600550

    mistička na odkapávání pro dávkovač  
XIBU senseDISINFECT

   pro montáž na zeď
    chrání Vaší podlahu před pokapáním dezin-

fekčním prostředkem

XIBU disinfectTABLE

V × Š × H     44,5 × 15,5 × 21,5 cm č. výr. 4110600450

  Stojánek na stůl pro dávkovač XIBU
  s integrovanou mističkou na odkapávání

XIBU disinfectFLOOR

V × Š × H     130 × 39,5 × 38,5 cm č. výr. 4110601050

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

fekce
  ideální pro vstupní zóny např. do restaurací, 

 pro hotely, pečovatelské ústavy, banky, 
 zábavná centra atd.
  k použití pouze v kombinaci s dávkovačem 

 XIBU senseDISINFECT a XIBU disinfectTABLE

2

1

septLIQUID SENSITIVE*

6 × 700 ml č. výr. 4110705804

septLIQUID SENSITIVE*

20 × 150 ml č. výr. 4120101012

Dezinfekční prostředek na ruce. Přesný popis 
výrobku naleznete na stráně: 100. 

septLIQUID PLUS*

6 × 700 ml č. výr. 4110704603

Dezinfekční prostředek na ruce. Přesný popis 
výrobku naleznete na stráně: 100. 

Další možnosti

Možnosti HsM 

XIBU senseDISINFECT white s HsM č. výr. 4110600850
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wcDISINFECT*

6 × 0,3 kg č. výr. 4110707901

wcDISINFECT*

50 ml č. výr. 4120102109

Dezinfekční prostředky na plochy. Přesný popis 
výrobku naleznete na stráně: 104.  

    XIBU senseSEATCLEANER white

V × Š × H    23 × 12,8 × 10,7 cm č. výr. 4110101450

    XIBU senseSEATCLEANER black

V × Š × H    23 × 12,8 × 10,7 cm č. výr. 4110101467

   bezdotykový dávkovač pro dezinfekci a pěnové čištění 
záchodových sedátek 

   LED-ukazatel stavu náplně
 napájení přes baterie nebo síťový adaptér

    XIBU touchSEATCLEANER white

V × Š × H    25 × 12,8 × 10,7 cm     č. výr. 4110101550

    XIBU touchSEATCLEANER black

V × Š × H    25 × 12,8 × 10,7 cm     č. výr. 4110101567

   Mechanický dávkovač pro dezinfekci a pěnové čištění 
záchodových sedátek 

  optický ukazatel množství náplně 

    XIBU inoxSEATCLEANER 

V × Š × H     41,6 × 17 × 11,5 cm č. výr. 4131100666

 bezdotykový dávkovač z ušlechtilé oceli pro dezinfekci a
  pěnové čištění záchodových sedátek 

 LED-ukazatel stavu náplně
 napájení přes baterie nebo síťový adaptér 

XIBU SEATCLEANER 

  pro dezinfekci a pěnové čištění záchodových sedátek
 rezervní tank 
 nastavitelné množství dávky 
 uzamykatelný
 10 let záruky funkčnosti

Náplně

XIBU LABEL wcDISINFECT

č. výr. 4111205900

Option powerPACK

powerPACK in č. výr. 4111203100

Možnosti

Možnosti pro inox

systémové baterie AA-Typ

4 kusy/balení č. výr. 4111204300

XIBU CROWN č. výr. 4111206367

  dávkovač spotřebuje 1 balení

HYGIENA koupelny –
 XIBU DEZINFEKCE ZÁCHODOVÉHO SEDÁTKA.

2

2 3

1

1

powerPACK ex č. výr. 4111202400

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

Další možnosti

Možnosti HsM 

XIBU senseSEATCLEANER white s HsM č. výr. 4110101850

powerPACK ex č. výr. 4111202400

powerPACK in č. výr. 4111203100

powerpackADAPTER foam

č. výr. 4111206800

inox exFRAME foam

V × Š × H  41,6 × 16,9 × 5,8 cm č. výr. 4131200666

inox inFRAME foam

V × Š × H  40,2 × 15,5 × 5,5 cm č. výr. 4131200566

inoxAURA foam

  č. výr. 4131200466

XIBU CROWN Table

č. výr. 4111206450

XIBU CROWN DISINFECT

č. výr. 4111206350

XIBU LABEL septLIQUID PLUS

č. výr. 4111206000

XIBU LABEL septLIQUID SENSITIVE

č. výr. 4111206100

inox exFRAME foam 

V × Š × H  41,6 × 16,9 × 5,8 cm č. výr. 4131200666

inox inFRAME foam 

V × Š × H  40,2 × 15,5 × 5,5 cm č. výr. 4131200566

inoxAURA foam

č. výr. 4131200466

3
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HYGIENA koupelny –
               XIBU DÁVKOVAČ PĚNY PRO NAVLHČENÍ TOALETNÍHO PAPÍRU.

Možnosti dekorů k XIBU senseMOISTCARE

steel č. výr. XXXXXXXX53

tech w č. výr. XXXXXXXX68

carbon č. výr. XXXXXXXX57

tech č. výr. XXXXXXXX59

wood č. výr. XXXXXXXX60

careMOUSSE

6 × 0,3 kg č. výr. 4110708501

careMOUSSE

50 ml č. výr. 4120102009

Pěna careMOUSSE k  navlhčení suchého toalet-
ního papíru. Výborně se hodí pro šetrnou intimní 
hygienu. Čisticí pěna careMOUSSE je obohacena 
o pečující účinné látky. Aloe Vera obsažená v pěně 
poskytuje maximální hydrataci. Dermatologicky 
testováno na dráždivost pokožky a alergie. K dis-
pozici také v cestovním balení s pumpičkou.

Náplně

systémové baterie AA-Typ

4 kusy/balení č. výr. 4111204300

Možnosti

   dávkovač spotřebuje 1 balení

XIBU senseMOISTCARE white

V × Š × H    23 × 12,8 × 10,7 cm č. výr. 4110101650

XIBU senseMOISTCARE black

V × Š × H    23 × 12,8 × 10,7 cm č. výr. 4110102167

  Bezdotykový dávkovač pěny pro navlhčení toaletního papíru
   LED-ukazatel stavu náplně
  rezervní tank
   nastavitelné množství dávky 
  napájení přes baterie nebo síťový adaptér
   uzamykatelný
  10 let záruky funkčnosti

powerPACK ex  č. výr. 4111202400

powerPACK in č. výr. 4111203100

Možnosti HsM 

XIBU senseMOISTCARE white s HsM č. výr. 4110101950

Další možnosti
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white

MOŽNOSTI DEKORŮ

black

XIBU CROWN  č. výr. 4111206367

XIBU LABEL careMOUSSE

č. výr. 4111206200

c
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careMOUSSE
for toilet paper moistening 



28 29

XIBU MULTIFOLD white

V × Š × H    39,5 × 33,6 × 14,8 cm č. výr. 4110201550

  zásobník na skládané papírové ručníky
  kompaktní tvar zásobníku
  univerzální pro všechny běžné typy velikostí a kvalit 

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

Náplně

Náplně

Cartemani V H3*

2.880 kusů/karton č. výr. 4111001500

3vrstvé, vysoký stupeň bělosti, pro náročné zákaz-
níky, 100% celulóza, V-skládání, formát 21 x 24 cm, 
x = 116 mm.

Cartemani V H2*

2.304 kusů/karton č. výr. 4111001100

2vrstvé, vysoký stupeň bělosti, pro náročné zákaz-
níky, 100% celulóza, V-skládání, formát 21 x 24 cm, 
x = 116 mm.

Cartemani C H2*

2.880 kusů/karton č. výr. 4111002000

2vrstvé, vysoký stupeň bělosti, pro náročné zákazní-
ky, 100% celulóza, C-skládání, formát 23 x 33 cm,
x = 95 mm.

Cartemani Z W2*

3.000 kusů/karton č. výr. 4111000400

2vrstvé, vysoký stupeň bělosti, pro náročné zákaz-
níky, 100% celulóza, C-skládání, formát 23 x 33 cm, 
x = 80 mm.

Cartemani W N2*

3.750 kusů/karton č. výr. 4111002100

2vrstvé, přírodní, W-skládání, formát 24 x 24 cm,
x = 78 mm.

Cartemani V N1*

5.000 kusů/karton č. výr. 4111002200

1vrstvé, přírodní, V-skládání, formát 25 x 21 cm,
x = 106 mm.

Cartemani Z N1*

3.000 kusů/karton č. výr. 4111000100

1vrstvé, přírodní, varhanovité skládání, formát 
24 x 24 cm, x = 82 mm.

XIBU sanitaryBAG white

V × Š × H    10,9 × 13,7 × 6,6 cm č. výr. 4110101350

XIBU sanitaryBAG black

V × Š × H    10,9 × 13,7 × 6,6 cm č. výr. 4110101367

   dávkovač dámských hygienických sáčků pro veřejné toalety 
   pohodlná, jednoduchá obsluha jednou rukou
   optimalizovaný odběr jednotlivých sáčků

XIBU TISSUEFOLD white

V × Š × H    33 × 17,7 × 18,4 cm č. výr. 4110102050

XIBU TISSUEFOLD black

V × Š × H    33 × 17,7 × 18,4 cm č. výr. 4110102067

  dávkovač skládaného toaletního papíru
  kompaktní kryt dávkovače
  odebírání jednotlivých listů
  okénko pro kontrolu stavu náplně
  uzamykatelný

* Také vhodné pro dávkovač LUNA multiFOLD.

Dámské hygienické sáčky*

60 kusů/balení č. výr. 4111100100

Hygienický sáček k odstranění dámských  
hygienických potřeb. 20 balení/karton

onePIECE toilettPAPIER W2

5.600 kusů/kartón č. výr. 4110801700

2vrstvý skládaný toaletní papír s V-skládáním 
pro dávkovač skládaného toaletního papíru 
XIBU TISSUEFOLD white.

onePIECE toilettPAPIER V3

4.992 kusů/kartón č. výr. 4110801800

3vrstvý skládaný toaletní papír s V-skládáním 
pro dávkovač skládaného toaletního papíru 
XIBU TISSUEFOLD white.

* Také vhodné pro dávkovač LUNA hygieneBEUTEL.

HYGIENA koupelny 
  XIBU  DÁVKOVAČ.

Náplně

XIBU senseTAP

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

V řadě XIBU senseTAP nabízí HAGLEITNER bezdotyko-

vé umyvadlové armatury, které splňují všechny nároky v 

hotelnictví, gastronomických provozech a zdravotnických 

zařízeních. Robustní celokovové armatury přesvědčí šetr-

nou spotřebou vody a energie.

HYGIENA koupelny –
XIBU senseTAP.

Fernbedienung

 č. výr. 4130200600

  infračervené dálkové ovládání k nastavení  
 cyklů hygienického oplachování
  čitelné zobrazení
  jednoduché ovládání

systémové baterie AA-Typ

4 kusy/balení č. výr. 4111204300

   Dálkové ovládání vyžaduje 2 kusy

studená (C)
decentrální

teplá (L)

centrální 

teplá (H)

č. výr. č. výr. č. výr.

SMART chrom

1-baterie
2-připojení k síti

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom

1-baterie
2-připojení k síti

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom

1-baterie
2-připojení k síti

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom

1-baterie
2-připojení k síti

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt

1-baterie
2-připojení k síti

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox

1-baterie
2-připojení k síti

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

*  Díky otočnému výtokovému kohoutu vhodné speciálně pro 
oblast zdravotnictví.

**  Díky otočnému výtokovému kohoutu vhodné speciálně pro 
oblast gastronomie.
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SMART chrom

XIBU senseTAP 
LAB chrom*

XIBU senseTAP 

BISTRO chrom**

XIBU senseTAP 
PROFI chrom

XIBU senseTAP 
PROFI matt

XIBU senseTAP 
PROFI inox
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senseMANAGEMENT BASE

V × Š × H     31,5 × 17 × 5,6 cm č. výr. 4131400100

Základna pro sběr a odesílání dat z až 50 jednotlivých
dávkovačů.

XIBU senseCOUNTER white

V × Š × H     16 × 4,8 × 2 cm č. výr. 4131301400

XIBU senseCOUNTER black

V × Š × H     16 × 4,8 × 2 cm č. výr. 4131301500

Přístupové čidlo pro zjištění frekvence návštěvnosti prostoru.

HYGIENA koupelny –
VYSVĚTLENÍ MOŽNOSTÍ.

HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Pro optimální zavedení systému HAGLEITNER 
senseMANAGEMENT jsou vedle dávkovačů s 
podporou systému senseMANAGEMENT nutné 
ještě následující součásti:

Možnosti dekorů

Option CROWN

Dávkovače XIBU do umýváren se přizpůsobí jako 
chameleon optimálně každému prostředí. Zvolte 
si ze tří světlých a čtyř tmavých dekorů, které se 
hodí k Vašemu vybavení ve Vaší koupelně nebo 
na toaletě. V závislosti na dekoru se mění pos-
lední obě číslice výrobku.
(Přehled dekórů: S. 27) 

Volba exFRAME

Ideální způsob, jak vybavit každou toaletu nezniči-
telným dávkovačem z ušlechtilé oceli. Ušlechtilá 
úprava a perfektní design garantují trvalý dojem.

inox exFRAME 

  rám z ušlechtilé oceli pro montáž na stěnu
   vhodný pro všechny druhy stěn

Volba inFRAME

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

inox inFRAME

   rám z nerezové oceli k montáži pod omítku

Volba AURA

Podsvícením dávkovače-Silhouette působí dávko-
vač XIBU inox zvláště vznešeně a vytváří jedinečnou 
atmosféru v koupelně nebo na toaletách. Příslo-
večný „zlatý hřeb“ pro individuální prostorové uspo-
řádání. Pomocí spoludodávaného RGB-ovladače 
si můžete barvu LED-osvětlení libovolně nastavit.

inoxAURA

  LED-světelný kroužek k podsvícení dávkovače
  provoz je možný jen s powerPACK

Možnosti pro inox

steel Střední díl: bílý č. výr. XXXXXXXX53

tech w Střední díl: bílý č. výr. XXXXXXXX68

carbon Střední díl: černý č. výr. XXXXXXXX57

tech Střední díl: černý č. výr. XXXXXXXX59

wood Střední díl: černý č. výr. XXXXXXXX60

Volba powerPACK

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

powerPACK ex  

č. výr. 4111202400

   nástěnné napájení
   délka kabelu 150 cm

powerPACK in 

č. výr. 4111203100

   zapuštěný zdroj napájení
   vhodné pro montáž do duté stěny boxu 68

 (minimální velikost)

XIBU LABEL

Štítek pro značení XIBU CROWN.

powerPACK extension 

č. výr. 4111206500

  1,5 m kabel pro prodloužení délky kabelu
   powerPack in a powerPACK ex
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XIBU CROWN

č. výr. 4111206367

XIBU CROWN TABLE

č. výr. 4111206450

Díky XIBU CROWN - informačnímu držáku na eti-
kety na přední straně dávkovače se dá ihned na 
první pohled zjistit, který výrobek se ve Vašem 
dávkovači s hygienou nachází.  Lze montovat voli-
telně přímo na dávkovač (XIBU CROWN) nebo na 
držák pro stojan (XIBU CROWN Table). K dispozici 
je 6 různých etiket (XIBU LABEL). K zajištění vy-
soké bezpečnosti použití v oblasti dezinfekce jsou 
pro tyto produkty uvedeny doporučené doby pů-
sobení dezinfekce.

steel
tech w

carbon

wood

tech
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LUNA 2.0 showerMAID white

V × Š × H     23 × 7,8 × 10 cm č. výr. 4110400550

LUNA 2.0 showerMAID steel

V × Š × H     23 × 7,8 × 10 cm č. výr. 4110400553

  designově nádherný flakon-dávkovač
  pohodlná obsluha jednou rukou
  žádný únik - díky naměřeným dávkám
  žádný styk se vzduchem, žádné choroboplodné zárodky
  vhodné pro sprchy a umyvadla
  ukazatel stavu náplně zvyšuje efektivnost
  zabezpečení proti krádeži
  je možné individuální označení hotelu

showerMAID hair&BODY fresh

24 × 215 ml č. výr. 4110709436

Vysoce kvalitní sprchový gel na pokožku a vlasy s 
vůní, která probouzí energii. Na pokožce i zpětně 
zůstává osvěžující pocit.

showerMAID hair&BODY asia

24 × 215 ml č. výr. 4110709136

Pečující krémová sprcha na pokožku a vlasy. Asi-
jská směs vůní obsahuje ženšen a myrhu, které 
mají uklidňující a uvolňující účinky. A díky složení 
hydratuje. Pro zvláště jemnou, hladkou a hebkou 
pokožku.

showerMAID hair&BODY

lemongrass sensitive

24 × 215 ml č. výr. 4110709336

Extra jemný sprchový gel na pokožku a vlasy. 
Jemné pečující složky myjí šetrně a vyvolávají po-
cit pohody. Pokožka je citelně odpočinutá a heb-
ká. Vůně po čerstvé citronové trávě osvěžuje.

showerMAID handSOAP rose

24 × 215 ml č. výr. 4110709536

Vysoce kvalitní tekuté mýdlo na ruce. Voní příjem-
ně po růži a magnolii. Vybrané složky jemně myjí a 
pokožku hydratují.

Náplně

LUNA 2.0
 Cítit se skvěle.

Vypadá elegantně ta série LUNA 2.0 s 

čistými, redukovanými liniemi: kdykoliv v 

každé koupelně, na každém místě wellness 

použijte dávkovač na sprchový gel a hy-

gienu. A jak snadno je všechno po ruce: 

Denní snaha o doplňování se minimalizuje. 

Vaši zaměstnanci Vám poděkují. A Vaši 

hosté také.  Neboť se budou všude kolem 

dobře cítit. Jsou jim k dispozici jen ty ne-

jlepší ingredience.

HYGIENA koupelny –
 LUNA 2.0.

showerMAID hand&bodyLOTION

white pearl

24 × 215 ml č. výr. 4110709236

Rozmazlovací mléko na tělo a ruce. Vzácné peču-
jící extrakty jako je bambucké máslo, růže a le-
vandulový olej poskytují intenzivní vlhkost. Lotion 
se rychle vstřebává a zanechává jemný a pružný 
pocit pokožky. S mírnou vůní. 

Wellness zážitek pro Vaše hosty:
  vybrané drahocenné ingredience
  5 decentních aromatických vonných kompozicí
  kompletní systém péče: od mýdla na ruce přes Hair&body 

 gel až k tělovému mléku
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Nastavitelné volby

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

LUNA 2.0 showerMAID white

holder marked

č. výr. 4111201850

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder marked

č. výr. 4111201853

Připevnění dávkovače LUNA 2.0 showerMAID na 
stěnu včetně označení loga. Nejlepší reklama pro 
Váš podnik. Pro realizaci navštivte náš internetový 
obchod na www.hagleitner.com nebo se zeptejte 
svého příslušného hygienického poradce.

LUNA 2.0 showerMAID white

holder blank

 č. výr. 4111201650

LUNA 2.0 showerMAID steel

holder blank

č. výr. 4111201753

Držák na stěnu pro dávkovač LUNA 2.0 showerMAID.
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multiROLL toaletní papír Z4*

425 listů na rolí č. výr. 4110801400

4vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí/karton, mikroražba s
pečetí kvality papíru. Pro vysoké nároky.

multiROLL toaletní papír V3*

560 listů na rolí č. výr. 4110801300

3vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí/karton, mikroražba s 
pečetí kvality papíru. Pro vysoké nároky.

LUNA 2.0 paperBOY white

V × Š × H     24 × 14 × 17 cm č. výr. 4110400450

LUNA 2.0 paperBOY steel

V × Š × H     24 × 14 × 17 cm č. výr. 4110400453

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

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

LUNA 2.0 wasteBOX S white

V × Š × H     26 × 22 × 24 cm č. výr. 4110400850

   z pevného PP-plastu
   ideální výška do koupelen a hotelových pokojů
   pohodlné ovládání díky oddělenému, jednoduše odnímatel-

nému vnitřku a vystupujícímu mechanizmu
   zvláště hygienický díky automaticky se uzavírajícímu víku
   gumové puntíky na spodu zabraňují pohybu

LUNA 2.0 multiBOX white

V × Š × H     15 × 26 × 6 cm č. výr. 4110500250

LUNA 2.0 multiBOX steel

V × Š × H     15 × 26 × 6 cm č. výr. 4110500253

   k uložení a výdeji kosmetických ubrousků soft, papírových 
ubrousků, polyetylenových rukavic na jedno použití

  praktické použití
  různé možnosti montáže: montáž na stěnu nebo 

 postavení na vodorovné plochy
  uzamykatelné

LUNA 2.0 sanitaryBAG white

V × Š × H     10,9 × 13,7 × 6,6 cm č. výr. 4110400950

   dávkovač dámských hygienických sáčků na toalety do 
hotelových pokojů

  pohodlná, jednoduchá obsluha jednou rukou
  optimalizovaný odběr jednotlivých sáčků

Náplně

Náplně

Náplně

Náplně
kosmetické ubrousky soft

40 × 100 kusů č. výr. 4111101400

Bílé kosmetické ubrousky ve dvouvrstvém pro-
vedení a flísově měkké, jemné. Ideální do sta-
rostlivě udržovaných koupelen a pokojů pro hos-
ty. Označeno certifikátem FSC®.

pytel S 12 l

10 × 50 kusů à 12 l č. výr. 4120302000

36 × 45 cm, bílý, odolný proti roztržení.

rukavice na jedno použití

25 × 250 kusů č. výr. 4111100800

Rukavice na jedno použití z tvarovaného po-
lyetylénu v univerzální velikosti pro jednoduché 
použití. Ideálně využitelné k ochraně pokožky 
před znečištěním a nepříjemným zápachem při 
zacházení s pohonnými látkami a oleji, při odbě-
ru vzorků, ochraně výrobků v pracovních proce-
sech apod.

* Také vhodné pro dávkovač LUNA toilettPAPIER.

* Také vhodné pro dávkovač LUNA hygieneBEUTEL.

Dámské hygienické sáčky*

60 kusů/balení č. výr. 4111100100

Hygienický sáček k odstranění dámských  
hygienických potřeb. 20 balení/karton
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HYGIENA koupelny 
 Plán ochrany pokožky

Váš HAGLEITNER expert sestaví společně s vámi pro Váš 
 provoz Plán na ochranu pokožky. V něm je definováno, které 
produkty budete používat a jak je budete aplikovat. Náplně 
používané v XIBU XL senseFLUID odpovídají nařízením o   
osobních ochranných pracovních prostředcích (OOPP). 

Použití přípravků na ochranu pokožky a hygieny rukou zabraňuje 
kožním chorobám z povolání, a pomáhá tím šetřit náklady. Prosím, 
obraťte se na svého hygienického poradce kvůli Vašemu  
individuálnímu Plánu ochrany pokožky.

XIBU XL
Ochrana pokožky & rukou 

pro dílny a průmysl.
Uchopení kýble s pastou na ruční mytí je 
historií. S XIBU XL sense FLUID se 
bezdotykově dávkují produkty na ochranu, 
mytí a péči pokožky nebo dezinfekční  
produkty.
Pro každý druh špíny nabízíme vhodné 
kvalitní abrazivní mýdlo: bez mikročástic, na 
bázi kukuřice.
Kombinace vícero dávkovačů je díky 
montáži do řady nejen praktická ale i opra-
vdový poutač zájmu!

Náš servis pro Vás

• Prohlídka a zhodnocení na pracovním 

místě

• V souladu s Vašimi potřebami Vám 

poradíme při výběru správných pro-

duktů

• Sestavení Vašeho individuálního 

Plánu ochrany pokožky

• Školení Vašich zaměstnanců 

pro správné používání produktů 

HAGLEITNER na ochranu pokožky

• Školení: ochrana rukou a pokožky 

na základě odpovídajících nařízení – 

včetně potvrzení o školení

    

Innovative Hygiene. 
 

    
 

 

 

 

 

     

 
 

  
  
  
  
  
  

 

 

 
 

  
  
  

 

 

 
 

  
  
  

 

 
 

 
 

  
  
  

 

 

 

 

  
  
  
  

 

 
  
 

 
  

 

 

 

 

 
 

  
  

 

 

  
  

 
  

 

 
 

  
  

 

 
 

  
  
  
  

 

 

 
 

  
 
  
  
  

 

 

  
  
 

 
  

 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
  
  

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

Ochrana poko k

Ochranné rukavice

Lehké 
zne i ní

e ní a  ilné 
zne i ní

u ení

Dezinfekce rukou

Pé e o poko ku

Plán ochran  poko k

CO KDY  M JAK APLIKACE

handPROTECT

BRILLANT
nitrilCOMFORT

foamSOAP PURE

abrasivUNIVERSAL

multiROLL
pap rové ru n y XB2

septDES GEL

handCREAM

• Pou vat en na su hé  isté ru e
• Nan et na h bety ru ou
• Pe liv  nanést rémn
• Ne hat p sobit n oli  minut

• Pou vat en na su hé  isté ru e
• Nanést handPROTECT
• Opa ovat p i m n  innosti
• Ihned vym nit p i net snosti

• Navlh it ru e
• isti  nan et d v ov n m
• Nap nit s tro hou vody a ro et t
• Om t d ladn  vodou

• Vel ou p nu odstranit pap rem
•
• Nap nit s tro hou vody a ro et t
• Om t d ladn  vodou

• Po i t n
• Ihned pe liv  osu it ru e
• Pou t en ednor ov  pap r
• Nepou vat fou a  vysou e

• Vel ou p nu odstranit pap rem
• D v ovat  de infe n  prost ede
• Po hv li p soben  standardn

ro et t
• Neopla hovat vodou

• Pou vat en na su hé  isté ru e
• Nan et na h bety ru ou
• Pe liv  nanést rém
• Ne hat p sobit n oli  minu

P ed a t em pr e
P ed mo r mi pr emi
P ed pou it m o hrann h ru avi
P ed onta tem se p nou  tu y  ole i
P ed innost  teré po o u e po o u
Po dlouh h  pra ovn h intervale h

P i onta tu s nebe pe n mi l t ami
P i lidov h pra e h
P i pe u h innoste h

P ed a t em pr e
P i ne i t n
Po toalet
P ed p est v ami
Po u on en  pr e

P i ne i t n  ma ivy  pra hem  br d  
rafitov m pra hem  sa emi

P ed p est v ami
Po u on en  pr e

Po i t n
P ed de infe

P ed a t em pr e
Po pra ov n  itliv h potravin
Po toalet
Po i t n
P ed ist mi innostmi

Po u on en  pr e

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
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XIBU XL senseFLUID white

V × Š × H    29,5 × 15,5 × 11,8 cm    č. výr. 4110301070

XIBU XL senseFLUID black

V × Š × H    29,5 × 15,5 × 11,8 cm    č. výr. 4110301067

  speciálně určeno pro dílny a průmyslové obory
   ochrana před choroboplodnými zárodky a vysycháním díky 

vzduchotěsnému systému plnicí hadice a  náplně, nekape 
a je odolný vůči chladu

   dostupné jsou tři druhy kvalitního, hustého a příjemně hydra-
tujícího abrazivního mýdla vhodného pro každý druh nečistoty

  při používání ušetříte
 napájení přes baterie nebo síťový adaptér

abrasivCOLOR

5 × 1050 ml č. výr. 4110703239

Abrazivní čištění pokožky od barev, disperzí, laku, 
lepidla a inkoustu. S vůní zelených jablek. S mik-
rogranulátem.

septDES GEL

5 × 1000 ml č. výr. 4110708639

septDES GEL

30 × 50 ml č. výr. 4120101909

Dezinfekční prostředek na ruce. Přesný popis 
výrobku naleznete na stráně: 100.  

handCREAM

6 × 450 ml č. výr. 4110702901

Hydratační krém na ruce pro čistou, sametově 
hebkou pokožku. Rychle se vstřebává a nezane-
chává žádné zbytky – přirozená rovnováha pleti 
tak zůstává zachována. Hydratační a zklidňující 
účinky na pokožku.

Bezdotykový, vodotěsný dávkovač v designu XIBU pro dávkování 
produktů na ochranu a čištění pokožky, péči o pokožku nebo dez-
infekčních produktů. LED dioda ukazuje stav naplnění dávkovače 
a stav baterie. Nastavitelná velikost dávky. senseTECHNOLOGY 
zaručuje rychlé dávkování produktu v době velkého provozu. Mož-
no instalovat v řadě s pomocí sady XIBU XL comiKIT. 

Možnosti

powerPACK BOX

č. výr. 4111204700

Napájecí zdroj pro bezbateriový provoz dávkovače 
XIBU XL senseFLUID v případě vysoké frekvence 
užívání a současného používání několika dávkova-
čů. Připojení dávkovače k elektrické síti musí pro-
vést elektrikář. Alternativně lze XIBU XL senseFLUID 
napájet pomocí powerPACK BOX elektrickým 
proudem přímo ze sítě.

XIBU XL disinfectTABLE

V × Š × H     44,5 × 15,5 × 21,5 cm č. výr. 4110600950

  stolní stojan na dávkovač XIBU XL senseFLUID
  s integrovanou mističkou na odkapávání
  ideální pro recepce, bankovní přepážky, 

 lékaře atd.

Náplně

handPROTECT

6 × 750 ml č. výr. 4110703105

Rychle se vstřebávající ochranná emulze s uklid-
ňujícím účinkem na pokožku. Zanechává na kůži 
účinný ochranný film - jako neviditelná rukavice. 
Bez silikonu s vynikajícím ošetřujícím účinkem. 
Jemná vůně po heřmánku. 

creamSOAP

5 × 1050 ml č. výr. 4110701339

Husté, vysoce kvalitní mýdlo pro lehká až střední, 
případně měnící se znečištění – ve vzduchotěsném 
balení vacuumBAG. S perleťovým leskem. Zaručuje 
čisté, pěstěné ruce a chrání pokožku před vysou-
šením.

creamSOAP PREMIUM

6 × 450 ml č. výr. 4110709701

Husté, kvalitní mýdlo pro lehké až střední, případ-
ně proměnlivé, zašpinění. Jemně pění, myje a 
pečuje o ruce. Zamezuje vysoušení pokožky. Bez 
parabenů a silikonů. Decentně květinová vůně.

abrasivUNIVERSAL

5 × 1050 ml č. výr. 4110708939

Abrazivní čištění pokožky od oleje, mazacích tuků, 
brzdového a grafitového prachu i sazí. Neutralní 
vůně, s přírodními hrubými částečkami (bez mi-
kroplastů).

abrasivPOWER

5 × 1050 ml č. výr. 4110703439

Abrazivní čištění pokožky od nafty a strojního 
oleje, mazacích tuků, brzdového a grafitového 
prachu. Vůně po limetkách, s přírodními hrubými 
částečkami (bez mikroplastů). XL LABEL handPROTECT

č. výr. 4111204800

XL LABEL creamSOAP

č. výr. 4111204900

XL LABEL abrasivUNIVERSAL

č. výr. 4111205000

XL LABEL abrasivPOWER

č. výr. 4111205100

XL LABEL abrasivCOLOR

č. výr. 4111205200

XL LABEL septDES GEL

č. výr. 4111205400

XL LABEL handCREAM

č. výr. 4111205300

XIBU XL combiKIT

č. výr. 4111204500

XIBU XL combiKIT je sada spojovacích dílů pro 
řadovou montáž až pěti dávkovačů XIBU XL sen-
seFLUID. Včetně kabelovodu pro použití Y com-
biCABLE.

Y combiCABLE

č. výr. 4111204600

Kabel Y combiCABLE napájí elektrickým proudem 
dávkovače XIBU XL senseFLUID zapojené v řadě. 
U prvního dávkovače se kabel Y combiCABLE při-
pojí pomocí napájecího zdroje 12 V k elektrické 
síti.

handHYGIENE KIT

č. výr. 4120101800

Hygienická sada handHYGIENE KIT dodávaná 
společností HAGLEITNER je vhodná pro okamžité 
použití, také na cestách vám dokáže poskytnout 
optimální čistotu a péči o Vaše ruce. Pro různou 
intenzitu znečištění a účel použití pro vás máme 
v nabídce prostředek na ochranu pokožky hand-
PROTECT 50 ml, k čištění produkty creamSOAP 
50  ml a  abrasivUNIVERSAL 150  ml, péči o  po-
kožku zajišťuje krém na ruce handCREAM 50 ml 
a dezinfekci prostředek septDES GEL 50 ml.

Volba powerPACK

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

powerPACK ex č. výr. 4111202400

   nástěnné napájení
   délka kabelu 150 cm

Labels pro XIBU XL

powerPACK in č. výr. 4111203100

   zapuštěný zdroj napájení
   vhodné pro montáž do duté stěny boxu 68

 (minimální velikost)

systémové baterie C-Typ

2 kusy/balení č. výr. 4111201200

  dávkovač spotřebuje 3 balení

SYSTÉM OCHRANY POKOŽKY & RUKOU
XIBU XL senseFLUID.

XIBU disinfectFLOOR

V × Š × H      130 × 39,5 × 38,5 cm č. výr. 4110601150

   stojan pro dávkovač XIBU XL senseFLUID
  k mobilnímu umístění dávkovačů na ochranu  

  pokožky - OOPP
   pro mobilní použití dávkovačů  

XIBU XL senseFLUID

Možnosti HsM 

XIBU XL senseFLUID white s HsM č. výr. 4920122100
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MIDI zásobník

Výška cca 35 cm, ø 26 cm č. výr. 4120300700

   praktický zásobník papírových rolí z umělé hmoty, odolný
 proti tlaku a nárazu
  víko je z tónovaného plexiskla, aby bylo možné kontrolovat 

 stav náplně
  ideální pro gastronomii, průmysl a živnosti
  ochrana proti stříkající vodě
  uzamykatelný

role mini H2 12R

12 rolí/balení č. výr. 4120203300

Každá role zabalena samostatně ve fólii, 100% celu-
lóza, vysoká bělost, vzorkování povrchu, 2vrstvý, 49 
metrů/role, perforováno, 30 cm délka listu, 22,5 cm 
šířka, vysoká savost, odolnost vůči přetržení za mokra, 
pro potravinářský průmysl, hotelnictví a gastronomii.

miniROLLE H1 12R

12 rolí/balení č. výr. 4120200900

100 % celulóza, vysoká bělost, 1 vrstva, 120 me-
trů/role, perforováno, 20 cm šířka, vysoká savost, 
odolnost vůči přetržení za mokra, nepouští vlákna, 
pro potravinářský průmysl, dílny a lékařské praxe.

miniROLLE N1

12 rolí/balení č. výr. 4120204600

Recyklovaná kvalita, vzorkování povrchu, 1 vrstva, 
100 metrů/role, neperforované, 18 cm šířka, vysoká 
savost, odolnost vůči přetržení za mokra, nepouští 
vlákna, pro potravinářský průmysl, hotely a gastro-
nomii.

role midi H2 6R

6 rolí/balení č. výr. 4120201500

Každá role zabalena samostatně ve fólii, 100% ce-
lulóza, vysoká bělost, vzorkování povrchu, 2vrstvý, 
115 metrů/role, perforováno, 30 cm délka listu, 
24,5 cm šířka, vysoká savost, odolnost vůči přetr-
žení za mokra, pro hotelnictví a gastronomii.

role midi W2 6R

6 rolí/balení č. výr. 4120204500

Recyklovaná kvalita, bílá, vzorkování povrchu, 
2vrstvý, 152 metrů/role, perforováno, 38 cm délka 
listu, 20,5 cm šířka, vysoká savost, odolnost vůči 
přetržení za mokra, pro potravinářský průmysl, ho-
tely a gastronomii, zdravotnictví.

role midi N1

6 rolí/balení č. výr. 4120204400

Recyklovaná kvalita, vzorkování povrchu, 1 vrstva, 
300 metrů/role, perforováno, 38 cm délka listu, 
18,5 cm šířka, vysoká savost, odolnost vůči přetr-
žení za mokra, pro potravinářský průmysl.

HYGIENA koupelny
 Průmyslové a čisticí papíry.

Náplně Náplně

čisticí papír 
PREMIUM W2

čisticí papír  
STANDARD H2

čisticí papír  
PREMIUM VLIES

čisticí papír   
TOP B3

čisticí papír  
TOP B2 XL

čisticí papír  
R2

čisticí papír 
KREPP R1

č. výr. 4120501700 4120501800 4120500100 4120500200 4120502300 4120502200 4120500400

Jednotka 
balení

2 2 2 2 2 2 1

Hmotnost na 
roli/kartón

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

Průměr otvoru 
dutinky

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

Šířka role 27,0 cm 27,0 cm 30 cm 26,0 cm 33,0 cm 26,5 cm 48 cm

Průměr 32,5 cm 25,0 cm 20 cm 26,5 cm 27,5 cm 33 cm 57 cm

Gramáž podle 
vrstvy

25 25 65 19 19 18 55

Počet vrstev 2 2 1 3 2 2 1

Zpracování
Vroubkovaný & 

perforovaný
Ražený & 

perforovaný
Perforovaný

Vroubkovaný & 
perforovaný

Ražený, 
lepený & 

perforovaný

Ražený, 
lepený & 

perforovaný

Běžný metr 405 m 137 m 152 m 209 m 190 m 380 m 1354 m

Délka útržku 38,0 cm 30,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 36,0 cm 38,0 cm

Šířka útržku 27,0 cm 27,0 cm 30 cm 26 cm 33,0 cm 26,5 cm           

Počet útržků 1065 456 390 550 528 1000

Barva Bílý Bílý Šedý Modrý Modrý/Bílý Béžový Šedý

Materiál Celulóza Celulóza
Buničina  & 

polypropylen

Celulóza & 
Recyklovaný 

papír
Celulóza

Recyklovaný 
papír

Recyklovaný 
papír

Certifikace FSC© FSC© ISEGA   EU Ecolabel

Odvíjecí zařízení WALL/FLOOR WALL/COVER WALL/COVER WALL/COVER WALL/FLOOR WALL/FLOOR

odvíjecí zařízení

FLOOR

V × Š × H   87 × 55 × 45 cm

č. výr. 4120304700

  univerzální odvíjecí zařízení 
  jednoduché zakládání a doplňování 
   transportní kolečka umožňují 

flexibilní použití
  ideální pro průmysl a živnosti

odvíjecí zařízení

WALL

V × Š × H   31 × 44 × 38 cm

č. výr. 4120305400

  univerzální odvíjecí zařízení
  jednoduché zakládání a doplňování
  možnost montáže na stůl nebo zeď
  ideální pro průmysl a živnosti

odvíjecí zařízení

COVER

V × Š × H   33 × 44 × 34 cm

č. výr. 4120300900

  univerzální odvíjecí zařízení s
 ochranou proti stříkající vodě
  jednoduché zakládání a doplňování
  možnost montáže na stůl nebo zeď
  ideální pro průmysl a živnosti

MINI zásobník V2

Výška cca 27,5 cm, ø 16 cm č. výr. 4120302400

   praktický zásobník papírových rolí z umělé hmoty, odolný
 proti tlaku a nárazu
  víko je z tónovaného plexiskla, aby bylo možné kontrolovat 

 stav náplně
  ideální pro gastronomii, průmysl a živnosti
  ochrana proti stříkající vodě
  uzamykatelný
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HYGIENA koupelny
  Sanitární zboží speciál.

LUNA kleiderHAKEN 

V × Š × H     7,1 × 5,5 × 2,5 cm č. výr. 4110500150

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

zásobník miniJUMBO

ø 29,5 cm, Prof. 12,5 cm č. výr. 4120302500

Zásobník na toaletní papír pro zvláště silně frekventované provozy. Zásobník je možné 
uzamknout pomocí klíčku. Průhled pro kontrolu stavu naplnění.

miniJUMBO 2 vrstvý

č. výr. 4120203900

100% celulóza, 2 vrstvý, 161 metrů/role, délka listu 30 cm, 16 rolí/balení.

jumbTISSUE 2 vrstvý FSC®

č. výr. 4120202100

100% celulóza, 2 vrstvý, 287 metrů/role, délka listu 30 cm, 8 rolí/balení.

jumboTISSUE 2 vrstvý

č. výr. 4120201600

100% celulóza, 2 vrstvý, 257 metrů/role, délka listu 37 cm, 8 rolí/balení.

koš na papír M

V × Š × H  33 × 32 × 22,5 cm č. výr. 4120301300

Bílý drátěný koš s komaxitovým povrchem, závěsný nebo na postavení.
Obsah 23 l.

koš na papír L

V × Š × H  61 × 36,5 × 26 cm č. výr. 4120301100

Drátěný koš s komaxitovým povrchem v barvě bílé nebo stříbrné. Obsah 55 l.

odpadkový pytel M 25 l

10 × 50 kusů à 25 l č. výr. 4120301800

54 × 60 cm, bílý, odolný proti roztržení. Vhodný pro koš na papír M.

odpadkový pytel L 90 l

4 × 15 kusů à 90 l č. výr. 4120301900

70 × 95 cm, s praktickým stahovacím pruhem, bílý, odolný proti roztržení. Vhodný 
pro koš na papír L.

odpadkový pytel 65 l

20 × 10 kusů à 65 l č. výr. 4120305600

65 × 95 cm, s praktickým stahovacím pruhem, bílý. Vhodný pro paperBOX X-LARGE.

odpadkový pytel S 12 l

10 × 50 kusů à 12 l č. výr. 4120302000

36 × 45 cm, bílý, odolný proti roztržení. Vhodný pro nášlapný koš metal small.

odpadkový pytel M 25 l

10 × 50 kusů à 25 l č. výr. 4120301800

54 × 60 cm, bílý, odolný proti roztržení. Vhodný pro nášlapný koš metal medium.

paperBOX X-LARGE

V × Š × H  64 × 40 × 31 cm č. výr. 4120305100

Bílý odpadkový koš s výkyvným víkem pro průmyslové použití.
Obsah koše 45 l.

nášlapný koš metal small

 V × Š × H  28,7 × 20,2 × 25,5 cm č. výr. 4120304800

Bílý kovový odpadkový koš se záklapným víkem.
Obsah koše 5 l.

nášlapný koš metal medium

 V × Š × H  40 × 26 × 31 cm č. výr. 4120304900

Bílý kovový odpadkový koš se záklapným víkem.
Obsah koše 12 l.

WC závěska

č. výr. 4120302100

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

WC souprava

bílá č. výr. 4120301700

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

WC kartáč

kulatý č. výr. 4120300200

WC kartáč v klasickém bílém provedení.

sítko do pisoáru

zelené č. výr. 4120302200

Vložka z umělé hmoty do pisoárů. Zabraňuje ucpávání pisoárů od cigaret atd. 
Vydává po celé týdny příjemnou vůni po zeleném jablku a neutralizuje nepříjem-
né pachy.

dávkovač LUNA hygieneAUFLAGEN

V × Š × H     29,6 × 43 × 6,9 cm č. výr. 4110100250

  zásobník papírových krytů pro hygienické používání WC sedátek
 údržba dávkovače není nutná
 kompaktní těleso pro hygienické uskladnění krytů
 kapacita 2 × 100 krytů s hygienickým dávkováním po jednom krytu
 okénko pro kontrolu zásoby náplně
 uzamykatelný
 záruka funkčnosti po dobu 10 let

WC kryty

10 × 100 kusů č. výr. 4110800100

Měkký, recyklovaný papír pro dokonalou bezpečnost a hygienu. Hygienická podlož-
ka se automaticky odstraní při splachování.
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PE-sáčky 40 l

6 × 20 kusů à 40 l č. výr. 4111100900

43 × 70 cm, s praktickým stahovacím pruhem, vhodné pro LUNA papierBOX.

multiROLL papírové ručníky W2

90 metrů/role č. výr. 4110901200

1 vrstvý, bílý, lepený, 12 rolí/karton, mikroražba s pečetí kvality papíru.

hair&BODY PACIFIC

6 × 0,45 kg č. výr. 4110703601

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

creamSOAP PREMIUM

6 × 450 ml č. výr. 4110709701

Husté, kvalitní mýdlo pro lehké až střední, případně proměnlivé, zašpinění. Jemně 
pění, myje a pečuje o ruce. Zamezuje vysoušení pokožky. Bez parabenů a silikonů. 
Decentně květinová vůně.

abrasivPOWER

6 × 750 ml č. výr. 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. Dermatologicky testováno!

LUNA abrasivPOWER hadice  

1 × 3 kusů č. výr. 4111204400

Dávkovací hadice pro nasunutí na vacuumBAG abrasivPOWER 750 ml ve spojení s 
dávkovačem LUNA abrasivSEIFEN. 

HYGIENA koupelny
  Náplně dávkovače LUNA.

toaletní papír COMFORT H3

250 listů na rolí 72 rolí/balení č. výr. 4120201200

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

HYGIENA koupelny
  Papírové ručníky & toaletní papíry.

toaletní papír STANDARD N2  

250 listů na rolí 64 rolí/balení č. výr. 4120200300

Recyklovaný papír, měkoučký, 2 vrstvý, přírodní, ražba.

HYGIENA koupelny
  Mýdla & dezinfekční prostředky.

quill LOTION

Obsah balení 5 kg č. výr. 4120101410

UC Obsah balení 12 × 1 kg č. výr. 4120101526

ES Obsah balení 10 × 1 kg č. výr. 4120101426

CW Obsah balení 20 × 0,5 kg č. výr. 4120101424

Husté mýdlo na ruce, šetrné k pokožce. Produkuje měkkou pěnu a postará se o čisté 
a udržované ruce. Zanechává příjemnou květinovo-ovocnou vůni jarních květin. 

quill NATURELL

Obsah balení 5 kg č. výr. 4120101610

ES Obsah balení 10 × 1 kg č. výr. 4120101626

Mýdlo, které je krémové, lehce viskózní, velmi šetrné k pokožce, bez barviv a von-
ných látek. Produkuje měkkou pěnu, je šetrné k pokožce a postará se o čisté a 
udržované ruce. Ideální do potravinářských provozů. Velmi vhodné pro hygienický 
systém.

toaletní papír TOP W3

200 listů na rolí 60 rolí/balení č. výr. 4120200400

Recyklovaný, jemný, 3 vrstvý, květinová struktura ražení 

toaletní papír PREMIUM W4  

150 listů na rolí 72 rolí/balení č. výr. 4120200500

Buničina, zářivě bílý, 4 vrstvý, strukturovaná ražba.

guestSOAP  

Obsah balení 500 kusů č. výr. 4120101100

Mýdlo pro hotelové pokoje, hygienicky balené, zanechává příjemnou květinovou 
vůni. Ideálně vhodné do pokojů pro hosty. Zanechává lehkou vůni trávy. Velikost: 
4,6 × 4,6 cm.

flüssigSEIFE  

Obsah balení 10 kg č. výr. 4120100211

Tekuté mýdlo na ruce. Vytváří jemnou pěnu a postará se o čisté a ošetřené ruce. 
Zabraňuje vysoušení pleti. Zanechává příjemnou vůni po jižních květech.

K
o

u
p

e
ln

a
/t

o
a

le
ta

K
o

u
p

e
ln

a
/t

o
a

le
ta



46 4747

K
u

c
h

y
ň

HYGIENA kuchyně 
   Zářivé výsledky.

Čistota, péče a hygiena jsou v kuchyni podstatné. S prostře-

dky na úklid a péči od HAGLEITNERa pokryjete všechny ob-

lasti HYGIENY kuchyně. Při mytí nádobí se počítá s výslednou 

čistotou. HAGLEITNER nabízí systémová řešení,  tak máte u 

HAGLEITNERa všechno z jedné ruky:

• Myčka nádobí

• Optimální kvalita vody

• Dávkovací technika

• Mycí a oplachový prostředek

Náš servis pro Vás

Ve Vaší kuchyni

• Prohlídka a zhodnocení

• V souladu s Vašimi potřebami Vám poradíme při 

správném produktovém výběru

• Vypracování individuálních úklidových a dezinfekčních 

plánů

• Produktové školení 

Vaše kuchyně mytí nádobí

• Analýza nákladů na mytí nádobí (kvalita vody, ...) 

• V souladu s Vašimi potřebami Vám poradíme při 

výběru správných produktů

• Školení zaměstnanců o mytí nádobí 

• Montáže, instalace a údržba kompetentními  

aplikačními techniky HAGLEITNER

• Provozní zprávy a vyhodnocení

Hygienické požadavky v kuchyni

• Dobré školení hygieny v praxi pro Vaše zaměstnance 

– včetně školicí dokumentace

• HACCP složka s kontrolními seznamy

• Upozorňovací značky pro Vaši kuchyň
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HYGIENA kuchyně
 integral 4PLUS.

Vysoce koncentrovaný mycí prostředek na nádobí a sklo. Vysoce koncent-

rovaný prostředek na sušení do lesku. Jeden dávkovací systém. Představte 

si: mytí nádobí by probíhalo jako samo - 24 hodin denně. Se zářivými výsle-

dky nádobí i skla, bez poruchy - 7 dní v týdnu. Brilantní, bez výpadků - 365 

dnů v roce. Jak se Vám líbí, si to představovat? Firmě HAGLEITNER se to 

líbí. Proto také HAGLEITNER vymyslel integral 4plus: dávkovací systém - 

tak inteligentní, že pominou všechny starosti.

 Flexibilní

 Montáž na stěnu nebo montáž pod stůl.

 Jednoduchý

 Jen jeden mycí prostředek: pro nádobí i sklo.

 Proaktivní

 Aplikace HAGLEITNER dodá jistotu. 

Pro čisté nádobí bez starostí - bez poruch.

 Efektivní

 4 kg mycího prostředku zajistí až  1.500 košů čistého  

nádobí – díky patentovanému složení.

 Vysoce koncentrovaný

 Menší hmotnost, menší úsilí - více prostoru, více volnosti.

 Přesné naměření

 Mycí prostředek a voda jsou vzájemně inovativně sladěny ve 

vhodné míře.

 Nikdy prázdný

 Rezervní zásobník propůjčí samostatnost.

 Bezpečný

 integral 4PLUS  znemožňuje záměnu produktu -  

používá technologii RFID.

HYGIENA kuchyně
 Bez starostí - čisté.

Aplikace reaguje dříve, než se něco stane:

 Vždy připraven

 Je potřeba nějaká údržba? Aplikace to nahlásí.

 Plná kontrola

 Kolik se zde umyje? Kolik tam?

 Včas informováni

 Dochází mycí prostředek? Nebo změkčovač?

 Otázky k mytí?

 Mycí manuál nabídne tipy.

 Malé problémy jednoduše odstranit

 Nespokojeni s výsledkem? Aplikace si ví rady.

 Využijte služby HAGLEITNER VIP

 Tři až sedm minut – a pomoc je po ruce.

HYGIENA kuchyně
 integral: 
 jedinečné systémové řešení.

Díky volbě správného systému a správného produktu můžou záka-
zníci fy HAGLEITNER stavět na profesionální podpoře. Naše řešení 
jsou tak individuální jako jsou potřeby našich zákazníků.
S integralem nabízí HAGLEITNER pro každý požadavek správný 
systém.

 Dezinfekce: 

 V mnoha oborech nestačí obvyklé mycí prostředky a teploty 
, aby bylo nádobí hygienicky čisté. S ecosolem CLEAN DES   
vyvinul HAGLEITNER dva produkty pro dezinfekci nádobí, 
které splňují nejvyšší požadavky.

 Zajištění kvality v kuchyni: 

 Inteligentní dávkovače integral COMPACT  a integral 4PRO 
umožňují detailní zadávání provozních dat, jako je mycí a 
oplachová teplota. To pomáhá při dodržení směrnic  HACCP 
a zdokumentovat relevantní parametry.

HYGIENA kuchyně
 Všechno z jedné ruky.

Myčky  
Efektivnost v nerezové oceli

Úprava vody 
Optimální mycí voda pro  výsledky mytí bez dolešťování a k ochraně myčky

Inovativní dávkovací technika 

Inteligentní, jednoduchá a bezpečná

Mycí a oplachový prostředek 

Vysoce koncentrovaný, hospodárný a individuálně nastavený na Vaše nádobí

Servis 
Proaktivní údržba s Dohodou o údržbě

Konceptem green efficiency  společnost HAGLEITNER zajistila, že 
všechny chemické dávkovací produkty HYGIENY kuchyně a prádla se 
vyrábějí bez NTA, EDTA a fosfátů. 

Ty byly nahrazeny  neškodnými alternativami:  požadavek, který určuje 
směr - pro celý obor.
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HYGIENA kuchyně
 Myčky hagomat.

hagomat GL

V × Š × H      71 × 46,5 × 55 cm č. výr. 4700501000

Barová myčka s velikostí koše 40 × 40 cm. Vybavena dveřmi z dvoustěnné nerezové 
oceli pracuje tato hagomat GL extrémně tiše. Také kvalitní mycí a oplachová ramena 
jsou z nerezové oceli. Disponuje speciálními programy jako samočištění, osmózová 
voda a termická dezinfekce. Umí protokolovat mycí cykly.

hagomat UT

V × Š × H      82 × 60 × 60 cm č. výr. 4700501100

Podstavná myčka na nádobí s velikostí koše 50 × 50 cm. Kompletně zhotovena z ne-
rezové oceli s dvoustěnnými dveřmi. Také mycí a oplachová ramena jsou z nerezové 
oceli. Disponuje speciálními programy jako samočištění, osmózová voda a termická 
dezinfekce. Umí protokolovat mycí cykly.

hagomat HB

V × Š × H      156,5 × 72,1 × 83,6 cm č. výr. 4700501200

Zdvihová myčka s velikostí koše 50 × 50 cm. Celá zhotovená z nerezové oceli s 
dvoustěnnými dveřmi, také mycí a oplachová ramena jsou z nerezové oceli. Dispo-
nuje speciálním programy jako samočištění, osmózová voda a termická dezinfekce. 
Umí protokolovat mycí cykly. Poklop hagomat HB je usazen na lištách bez tření a 
otvírá se pákovým systémem, tak se dá s poklopem jednoduše a bez použití větší 
síly pohybovat.

hagomat HB XL

V × Š × H      156,5 × 78,8 × 83,5 cm č. výr. 4700501400

Zdvihová myčka XL s 60 cm širokým mycím prostorem pro koše o velikosti 50 × 60 
cm. Kompletně zhotovena z nerezové oceli s dvoustěnnými dveřmi, také mycí a 
oplachová ramena jsou z nerezové oceli. Disponuje speciálními programy jako sa-
močištění, osmózová voda a termická dezinfekce. Umí protokolovat mycí cykly. Po-
klop hagomatu HB XL je na usazen na lištách bez tření a otvírá se pákovým systé-
mem, tak se dá víkem jednoduše pohybovat bez použití větší síly.

hagomat HB-NRG

V × Š × H      226,4 × 72,1 × 83,4 cm č. výr. 4700501300

Zdvihová myčka se zpětným získáváním tepla. Šetří energii a zvyšuje uživatelský 
komfort: Při otevření poklopu se neobjeví vlhká pár. Velikost koše činí 50 × 50 cm. 
Hagomat HB NRG je jako všechny stroje hagomat zhotoven zcela z nerezové oceli 
s dvoustěnnými dveřmi, také mycí a oplachová ramena z nerezové oceli. Disponuje 
speciálními programy jako samočištění, osmózová voda a termická dezinfekce. Umí 
protokolovat mycí cykly.

hagomat TS

V × Š × H      193 × 146,5 × 85 cm č. výr. 4700500800

Myčka na černé nádobí s velikostí koše 132 × 70 cm. Kompletně zhotoveno z nere-
zové oceli s dvoustěnnými dveřmi, také mycí a oplachová ramena jsou z nerezové 
oceli. Disponuje speciálními programy jako samočištění, osmózová voda a termická 
dezinfekce. Umí protokolovat mycí cykly.

Sérií hagomat vyvinul HAGLEITNER 6 rozdílných myček nádobí, které pokrývají různorodé 
možnosti použití a splňují vysoké požadavky na průmyslové myčky.

HYGIENA kuchyně
 hagomat waterSOFT – co nejlepší mycí   
 voda.
Tajemství čistě umytého nádobí se skrývá v perfektním sladění stroje, vody a optimálně 
dávkované chemie. S hagomatem waterSOFT docílíte perfektní mycí vodu pro zářivé a 
lesklé nádobí.

hagomat waterSOFT CLEAN

V × Š      52,6 × 17,6 cm č. výr. 4700600500

S částečným odsolením HAGLEITNER pro průmyslové myčky je méně sloučenin 
vápníku a soli ve vodě. To chrání myčku a zabezpečuje optimálním účinek mycích a 
oplachových prostředků.
• Redukuje obsah sloučenin vápníku a solí ve vodě
• Ideální pro sklo, příbory a černé nádobí
• Téměř není potřeba výsledek mytí dolešťovat
• Kapacita při karbonátové tvrdosti 8°dH: 10.000 litrů

hagomat waterSOFT EXTRA 

V × Š      52,6 × 17,6 cm č. výr. 4700600400

S plným odsolením HAGLEITNER máte vodu zcela bez sloučenin vápníku a soli. Není 
nutno výsledek mytí dolešťovat. Velmi dobře chrání stroj a značně  zvyšuje jeho život-
nost.
• Sloučeniny vápníků a soli se z vody zcela odstraní
• Nezanechává žádný povlak
• Perfektní pro nádobí, příbory a sklo – žádné dolešťování
• Kapacita při celkové tvrdosti 8°dH: 5.000 litrů
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HYGIENA kuchyně
 integral COMPACT dávkovací systémy.
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integral 4PLUS

integral 4PLUS je inteligentní, aplikací řízený dávkovač pro 
profesionální myčky. integral 4PLUS dávkuje vysoce koncen-
trované tekuté čistící prostředky z řady ecosol POWER stejně 
jako vysoce koncentrované prostředky pro sušení do lesku z 
řady ecosol BRITE.

Pro  Zdvihové myčky, transportní myčky, podpultové myčky 
nebo barové myčky.

Náhradní díly pro dávkovač

Všechny náhradní díly dávkovače jsou zahrnuty do Dohody o 
údržbě, budou dle potřeby měněny.

Náhradní díly pro dávkovač

Všechny náhradní díly dávkovače jsou zahrnuty do Dohody o 
údržbě, budou dle potřeby měněny.

SET integral 4PLUS POWER WALL

V × Š × H     46,5 × 17,8 × 22,2 cm č. výr. 4220901470

   integral 4PLUS: plně automatické dávkovací zařízení
   integral 4WALL: 3dílné příslušenství pro montáž na stěnu
  integral 4PLUS FLOWMETER: vodoměr pro objemové  

 proporcionální dávkování
  integral 4PLUS powerPACK ex: síťová zástrčka pro 

  napájení
  integral 4PLUS PUMP POWER: čerpadlo pro dávkovač na 

 mytí
  integral 4START POWER: instalační sada pro dávkovač na

  mytí, sestávající se z hadičky, spojky, plnící nádrže

SET integral 4PLUS BRITE WALL

V × Š × H     46,5 × 17,8 × 22,2 cm č. výr. 4220901670

  integral 4PLUS: plně automatické dávkovací zařízení
   integral 4WALL: 3dílné příslušenství pro montáž na stěnu
  integral 4PLUS PUMP BRITE: čerpadlo pro sušení do lesku
  integral 4START BRITE: instalační sada pro dávkovač na  

 oplach, sestávající se z hadičky, spojky, zpětného ventilu

SET integral 4PLUS BRITE

V × Š × H     40 × 17,8 × 22,2 cm č. výr. 4220901770

   integral 4PLUS: plně automatické dávkovací zařízení
   integral 4PLUS PUMP BRITE: čerpadlo pro oplach
   integral 4START BRITE: instalační sada pro oplach 

sestávající se z hadičky, spojky, zpětného ventilu

SET integral 4PLUS POWER

V × Š × H     40 × 17,8 × 22,2 cm č. výr. 4220901570

 integral 4PLUS: plně automatické dávkovací zařízení
 integral 4PLUS FLOWMETER: vodoměr pro objemové  

 proporcionální dávkování
 integral 4PLUS powerPACK ex: síťová zástrčka pro  

 napájení
 integral 4PLUS PUMP POWER: čerpadlo pro dávkovač na 

 mytí
 integral 4START POWER: instalační sada pro dávkovač na  

 mytí, sestávající se z hadičky, spojky, plnící nádrže

SET integral 4PRO

V × Š × H     51 × 23,5 × 22 cm č. výr. 4220902270

 integral 4PRO: počítačově řízené dávkovací zařízení
 integral COMPACT DISPLAY: zobrazuje aktuální stav 

 stejně jako důležitá hlášení dávkovacích zařízení.
 integral COMPACT CONNECTOR: k dalšímu zpracování 

 signálu stroje (přípojka)
 Uhlíková elektroda: k dávkování pomocí měření

SET integral COMPACT

V × Š × H     56,5 × 23,5 × 22 cm  č. výr. 4220902170

 integral COMPACT: počítačově řízené dávkovací zařízení
 integral COMPACT DISPLAY: zobrazuje aktuální stav 

 stejně jako důležitá hlášení dávkovacích zařízení.
 integral COMPACT CONNECTOR: k dalšímu zpracování 

 signálu stroje (přípojka)
 Uhlíková elektroda: k dávkování pomocí měření

integral FLUID

V × Š × H     51 × 23,5 × 22 cm  č. výr. 4700203170

integral FLUID je počítačově řízený dávkovací přístroj pro 
průmyslové myčky. integral FLUID se používá s integralem 
4PRO nebo integralem COMPACT - k dávkování vysoce kon-
centrovaného prostředku na sušení do lesku a dodatečných 
přísad.

integral 4PLUS DISPLAY 

č. výr. 4220901170

integral 4PLUS DISPLAY k zobrazení stavu, použití 
při montáži pod stůl. Přenos dat probíhá bezdráto-
vě a  displej zobrazí až 3 dávkovací přístroje integ-
ral 4PLUS.

monitor teploty

č. výr. 4910500400

Monitorování teploty mytí a oplachování pro kompletní záznam 
teploty podle HACCP pomocí indukční sondy vodivosti. Zahrnu-
je přístup k softwaru HAGLEITNER COMMUNICATION light.

integral 4PLUS PUMP POWER 

č. výr. 4220900370

 Čerpadlo k dávkování tekutého vysoce 
 koncentrovaného mycího prostředku

 interval servisu pro výměnu čerpadla bude 
 zobrazen v aplikaci dle aktuální potřeby

integral 4PRO PUMP POWER 

č. výr. 4220900370

 Čerpadlo k dávkování tekutého vysoce 
 koncentrovaného mycího prostředku

integral 4PLUS PUMP BRITE  

č. výr. 4220900470

 Čerpadlo pro dávkování tekutého vysoce 
 koncentrovaného oplachovací prostředku

 interval servisu pro výměnu čerpadla bude 
 zobrazen v aplikaci dle aktuální potřeby

integral FLUID PUMP BRITE  

č. výr. 4700200200 

 Čerpadlo pro dávkování tekutého vysoce 
 koncentrovaného oplachového prostředku

integral 4PLUS FLOWMETER  

č. výr. 4220900270

 Vodoměr k měření množství vody
 interval servisu pro výměnu čerpadla bude 

 zobrazen v aplikaci dle aktuální potřeby

integral 4PRO

integral 4PRO je počítačově řízené dávkovací zařízení pro ko-
merční myčky nádobí. integral 4PRO dávkuje vysoce koncen-
trované tekuté čistící prostředky z řady ecosol POWER. Pro 
transportní, zdvihové myčky, myčky černého nádobí v kombi-
naci s monitorem teploty.

integral COMPACT

integral COMPACT je počítačově řízené dávkovací zařízení pro 
průmyslové myčky nádobí. integral COMPACT dávkuje mycí 
prostředek z řady ecosol CLEAN. Pro transportní a zdvihové 
myčky, myčky černého nádobí v kombinaci s měřičem teploty 
a dezinfekčním mycím prostředkem ecosol CLEAN DES.
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HYGIENA kuchyně
 ecosol COMPACT mycí přípravek.

ecosol CLEAN

Obsah balení 4 × 4 kg č. výr. 4220100119

Vysoce koncentrovaný tuhý mycí prostředek na nádobí. Extrémě hospodár-
ný. Vhodný při tvrdosti vody do 15°dH. Při vyšší tvrdosti vody doporučuje-
me použít ecosol LC. Dávkuje se pomocí dávkovače HAGLEITNER integral  
COMPACT.

HYGIENA kuchyně
 ecosol COMPACT přípravek k sušení  
 do vysokého lesku.

HYGIENA kuchyně
 ecosol COMPACT přídavné produkty.

ecosol BRITE N

Obsah balení 2 × 2,5 l č. výr. 4220200319

Neutrální přípravek k sušení do vysokého lesku, pro oplach nádobí a skla, vhodný 
do tvrdosti vody 15°dH. Dávkování se provádí pomocí dávkovacích zařízení integral 
4PLUS nebo integral FLUID.

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

ecosol CLEAN ALU

Obsah balení 4 × 3,8 kg č. výr. 4220100619

Vysoce koncentrovaný tuhý mycí prostředek na nádobí. Obzvláště vhodný k od-
straňování úporných znečištění z hliníkových hrnců, pánví, plechů na pečení atd. 
Obsahuje speciální ochranné prvky pro hliník a barevné kovy. Dávkuje se pomocí 
dávkovače HAGLEITNER integral COMPACT.

ecosol CLEAN DES*

Obsah balení 4 × 4 kg č. výr. 4220101019

Mycí prostředek na nádobí, s dezinfekčním účinkem. Dávkuje se pomocí dávkovače 
HAGLEITNER integral COMPACT. Přesný popis výrobku naleznete na straně 101.

ecosol CLEAN WS

Obsah balení 4 × 4 kg č. výr. 4220100519

Vysoce koncentrovaný tuhý mycí prostředek na nádobí. Vhodný pro tvr-
dé vody do 5°dH. Působí obzvlášť silně a intenzivně. Trvale snižuje škrobo-
vý povlak, a potřeba extra mytí je tak malá. Dávkuje se pomocí dávkovače  
HAGLEITNER integral COMPACT.

ecosol BRITE S 

Obsah balení 2 × 2,5 l č. výr. 4220200419

Kyselý přípravek k sušení do vysokého lesku, pro oplach nádobí a skla, vhodný pro 
tvrdost vody od 15°dH. Dávkování se provádí pomocí dávkovacích zařízení integral 
4PLUS nebo integral FLUID.

ecosol LC

Obsah balení 3,1 kg č. výr. 4220300219

Koncentrovaný tekutý přípravek pro změkčení vody. Doplňuje tvrdost tvořící ionty, 
a zamezuje tak vzniku vodního kamene. Chrání díly stroje, a prodlužuje tak jeho ži-
votnost. Lze použít pouze v kombinaci s jedním z mycích prostředků ecosol CLEAN.  
Dávkování pomocí HAGLEITNER integral FLUID.

ecosol OSMO PLUS 

Obsah balení 2,5 kg č. výr. 4220300319

Speciální přísada pro zlepšení výsledků mytí a ochranu stroje před korozí. Chrání stroj 
a jeho díly v pásových a košových transportních myčkách s osmosystémem nebo 
změkčováním popř. odsolováním. Dávkování pomocí HAGLEITNER integral FLUID.
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ecosol POWER

Obsah balení 4 × 4 kg č. výr. 4220101119

Vysoce koncentrovaný tekutý mycí prostředek pro nádobí a sklo. Extrémně úsporný, 
pro vodu od 0 do 20°dH. Výkonný a intenzivní proti znečištění a přináší zářivé výs-
ledky. Dávkuje se pomocí dávkovačů HAGLEITNER integral 4PRO nebo integral 
4PLUS.

ecosol POWER ALU

Obsah balení 4 × 4 kg č. výr. 4220101319

Vysoce koncentrovaný tekutý mycí prostředek pro hliník. Zvlášť vhodný pro rozpouštění 
tvrdých nečistot na hrncích, pánvích nebo pekáčích. S extra ochranou hliníku a bare-
vných kovů. Také při vysoké tvrdosti vody. Dávkuje se pomocí dávkovačů HAGLEITNER  
integral 4PRO nebo integral 4PLUS.

ecosol POWER OSMO GL

Obsah balení 2 × 3,5 kg č. výr. 4220101219

Vysoce koncentrovaný tekutý mycí prostředek – zejména pro sklo v osmotické vodě. 
Snadno odstraňuje nečistoty a dodává výrazný lesk. Dávkuje se pomocí dávkovačů 
HAGLEITNER integral 4PRO nebo integral 4PLUS.

DISHES

Obsah balení 6 × 700 ml č. výr. 4210800103

Koncentrovaný mycí prostředek pro ruční mytí nádobí. Ideální proti mastnotě a znečiš-
tění bílkovinami. Obsahuje pečující látky, které jsou příznivé pro pokožku. 

HYGIENA kuchyně
 Ruční tekutý mycí prostředek na nádobí.

XIBU senseDISHES

V × Š × H     27,7 × 13,5 × 10,8 cm č. výr. 4210800250

   bezdotykový dávkovač k určené 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
    napájení pomocí baterie nebo elektrické sítě

  (viz  XIBU senseFOAM, strana 20) 
   10 let záruka funkčnosti

Tekutý, vysoce koncentrovaný mycí prostředek COMPACT

Tuhý, vysoce koncentrovaný mycí prostředek COMPACT
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ecosol PROFESSIONAL 
 Strojové mytí nádobí.

ecosol PLUS

Obsah balení 13 kg č. výr. 4210300111

Obsah balení 33 kg č. výr. 4210300813

Obsah balení 80 kg č. výr. 4210300115

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

ecosol PROFESSIONAL
 Strojové mytí skla.

ecosol NEUTRAL

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4210600108

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210600111

Obsah balení 25 kg č. výr. 4210600113

Obsah balení 60 kg č. výr. 4210600115

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

ecosol PROFESSIONAL Sušení do vysokého lesku.

ecosol GLASS 

Obsah balení 1 kg č. výr. 4210500508

Obsah balení 12 kg č. výr. 4210500611

Tekutý mycí 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 OSMO GL

Obsah balení 11 kg č. výr. 4210500711

Tekutý mycí prostředek pro automatické použití v průmyslových myčkách skla s 
osmotickým zařízením. Odstraňuje bez námahy všechna znečištění a postará se o 
zářivý lesk. Velice šetrný vůči materiálu i dekoru.

ecosol ALU

Obsah balení 30 kg č. výr. 4210300313

Tekutý mycí 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 
pečících přístrojů v pekárnách, cukrárnách, domovech důchodců a pečovatelských 
domech. Mohou být používány i při vysoké tvrdosti vody do 25°dH, aniž by se myčka 
zanesla vodním kamenem.

ecosol R

Obsah balení 12 kg č. výr. 4210300911

Obsah balení 30 kg č. výr. 4210300213

Obsah balení 75 kg č. výr. 4210300215

Tekutý mycí prostředek pro průmyslové myčky. Vysoce účinný na povlaky a silná zne-
čištění. Použitelný do tvrdosti vody 10°dH. Pro nádobí z hliníku a barevného kovu do-
poručujeme přípravek ecosol ALU.

 
ecosol SHINE GL

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210600511

Leštící prostředek do myček skla s osmotickým zařízením. Postará se o rychlé smá-
čení a následně rychlé schnutí umývaných předmětů a zabraňuje vzniku skvrn ze 
zbytků atd. Zabraňuje tvorbě nadměrné pěny a zaručuje výborný lesklý vzhled.

ecosol CIT

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210600211

Obsah balení 25 kg č. výr. 4210600213

Obsah balení 60 kg č. výr. 4210600215

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

ecosol PROFESSIONAL dezinfekce.

ecosol ECO DES*

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210301111

Obsah balení 30 kg č. výr. 4210301113

Obsah balení 65 kg č. výr. 4210301115

Dezinfekční prostředek na nádobí. Přesný popis výrobku naleznete na stráně 101.

ecosol prášek pro strojové mytí nádobí.

ecosol POWDER

Obsah balení 15 kg č. výr. 4210400438

Bezfosfátový koncentrovaný práškový mycí prostředek do myček na nádobí a sklo. 
Vhodný k odstranění hrubých nečistot.  Lze použít i jako namáčecí lázeň k důkladné 
očistě zaschlých usazenin na nádobí (usazeniny od kávy, čaje apod). Použitelný i pro 
tvrdost vody 25°dH.

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

ecosol OSMO

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210301011

Speciální přísada pro zlepšení mycích výsledků a pro ochranu stroje před korozí. 
Chrání stroj a jeho součásti. Přísada pro použití v pásových a košových myčkách s 
osmózou nebo pro změkčení, resp. odsolení.
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ecosol DES TABS

Obsah balení 2 × 70 kusů č. výr. 4210400500

Dezinfekční mycí tablety na nádobí. Přesný popis výrobku naleznete na straně 101.
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ecosol produkty pro údržbu.

ecosol REGENERIERSALZ

Obsah balení 7,5 kg č. výr. 4210200532

Speciální sůl pro regeneraci myček, nádobí a kávovarů, přispívá k delší životnosti 
přístrojů. Doporučujeme automatické dávkování dle odborného seřízení podle tvr-
dosti vody.

ecosol REGENERIERSALZ TABS

Obsah balení 25 kg č. výr. 4210200431

Speciální tablety pro regeneraci myček, nádobí a kávovarů, přispívá k delší život-
nosti přístrojů. Doporučujeme automatické dávkování dle odborného seřízení podle 
tvrdosti vody.

ecosol TAUCHREINIGER

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210200211

Tekutý, namáčecí mycí prostředek s rychlým účinkem. Na základní mytí nádobí a 
příborů, na odstraňování bílkovinových povlaků apod. Nádobí získá opět vzhled zářící 
novotou.

ecosol ENTKALKER

Obsah balení 6 × 1,1 kg č. výr. 4210200608

Obsah balení 11 kg č. výr. 4210200611

Rychle účinkující tekutý rozpouštěč usazenin vodního kamene z myček na nádobí 
apod. Odvápnění přípravkem ecosol ENTKALKER podstatně prodlužuje životnost 
strojů.

fox 3in1

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4210101208

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210101211

Tekutý, silně působící ruční prostředek na mytí, s vůní. K ručnímu mytí, nádobí a 
sklenic, tak i k čištění kuchyňských povrchů před dezinfekcí. Zabraňuje šíření zápa-
chu v celé oblasti mytí. Obsahuje pečující výtažky z aloe vera, a je proto velmi šetrný 
k pokožce. Decentní vůně meruněk podporuje dobrý zdravotní stav. 

RADIKALIN

Obsah balení 6 × 1 kg* č. výr. 4210100208

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210100211

Vysoce koncentrovaný odmašťovač. Bez námahy odstraňuje mastná znečištění 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 × 1 kg č. výr. 4210100308

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210100311

Čisticí mléko k očistě tvrdých hladkých povrchů, sporáků apod., skvěle odstraňu-
je připáleniny, mastnoty apod. Zanechává příjemnou vůni. Doporučujeme použít s 
houbou na mytí zelenou.

STEAMER

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210100411

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

combiCLEAN

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210100511

Tekutý čisticí prostředek pro přístroje pro tepelnou úpravu s automatickým čisti-
cím programem. Bez námahy odstraňuje připečené zbytky pokrmů, aniž by poškodil 
povrch. Zabraňuje vzniku usazenin vodního kamene, a tak toto čištění v souladu s 
HACCP zajišťuje nejvyšší kvalitu pokrmů a dlouhou životnost zařízení. K dodatečné-
mu opláchnutí pečicího zařízení doporučujeme náš přípravek k sušení do vysokého 
lesku ecosol NEUTRAL. Nepoužívejte na hliníkové předměty!

grillBLITZ

Obsah balení 6 x 1 kg č. výr. 4210100608

Vysoce účinný gel na čištění grilu. Rozpouští samovolně a bez silného drhnutí zkor-
natělé 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 × 0,8 kg č. výr. 4210100708

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

*  Při odběru 6 x 1 kg – jedna pěnová pistole zdarma!
** Při odběru 6 x 1 kg – jedna stříkací pistole zdarma!

HYGIENA kuchyně
 Výrobky pro čištění & péči.

active ECO

Obsah balení 6 × 1 kg** č. výr. 4420100208

Obsah balení 10 kg č. výr. 4420100211

Univerzálně využitelný prostředek na mastnoty, k čištění pracovních ploch, podlah, kry-
tů, stěn, digestoří, odtokových filtrů, mikrovlnných trub atd. Odstraňuje bez námahy 
zbytky tuku, bílkovin a špínu i z obtížně přístupných míst. Vhodný i pro grily, kombino-
vané napařováky a pečící trouby k odstranění připečených nečistot. Nepoužívejte na 
hliník, pro který jsou určeny přípravky allround ECO nebo neutral ECO.
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ecosol INTENSE POWDER

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4210200722

Mycí prostředek na důkladné mytí, v přáškové podobě, pro strojové odstranění škrobu 
a bílkovin. Sám rozpouští staré napálené škrbové povlaky jednorázovým oplachem (v 
průmyslové myčce). Abyste se trvale vyvarovali zbytků škrobu na nádobí, používejte 
také příležitostně ecosol INTENSE POWDER jako základní mycí prostředek. Působí 
ihned po nalití do mycí lázně - bez zásahu stroje. Nádobí, které je špinavé díky matné-
mu povlaku, opět získá nový zářivý vzhled. Je vhodný pro nádobí odolné proti zásadám, 
neužívat  pro sklo, příbory nebo hliník.

0,5L

0,5L

10L

300ml

10-20g/l

10L

50ml

10L

30-50
ml

100%100%

10L

50ml

100%100%

STEAMER
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HYGIENA prádla 
    Pro zářivou čistotu.

Čisté, úsporné praní, šetrné k životnímu prostředí: systém 

havon ho umožňuje. S kompetentním pracím konceptem 

HAGLEITNER díky know-how  zvládnete každou výzvu. Zda 

se jedná o ruční nebo automatické dávkování: důraz je kla-

den na péči a čistotu při optimálním poměru cena/výkon. 

Systém havon je rozdělen na dvě aplikační oblasti:

• havon PROFESSIONAL – tekuté prací prostředky pro 

automatické dávkování

• havon MANUAL – manuální prací  síla – tekuté příprav-

ky nebo jako  prášek

Náš servis pro Vás

Ve Vaší prádelně

• Kontrola HAGLEITNER  odborníků na praní na místě: 

hodnocení procesů

• Analýzy praní

• V souladu s Vašimi potřebami Vám poradíme při 

výběru správných produktů

• Vytvoření individuálních Pracích plánů pro Váš stroj 

i prádlo

• Optimalizace procesů v prádelně

• Produktové školení (také s ohledem na dávkovací 

systémy)

• Etiketa s pokyny, slabikář praní

Ošetření fleků

• Kontrola na místě u zákazníka:  

O které druhy fleků se jedná?

• Řešení: 

Jak postupovat proti různým flekům

• Poskytnutí pomoci při Plánu odstraňování skvrn a 

použití produktů
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HYGIENA prádla
 green efficiency.

Zářivé barvy a nádherná vůně – za to ručí systémy firmy HAGLEITNER. 

Díky koncepci „green efficiency“ je k tomu ještě zajištěno využití 

udržitelných přísad. Veškeré produkty, které se používají v systému 

havon PROFESSIONAL, jsou bez NTA, EDTA a fosfátů.

Ale havon PROFESSIONAL nabízí ještě další výhody:

Nejmodernější inteligentní čerpácí systémy umožní přesné dáv-

kování, šetrné k životnímu prostředí

State-of-the-art technologie jistí pohodlnou, bezchybnou obslu-

hu, bez zásahu do ovládání praček

A kvalitní obsažené látky šetří pračky a podporují dlouhou život-

nost prádla

K ručnímu dávkování nabízí HAGLEITNER havonem MANUAL prá-

šek na praní a tekutý prací prostředek z kvalitních, výkonných a sou-

časně k životnímu prostředí šetrných surovin.

HYGIENA prádla
 Perfektní servis.

Právě prádlo je velmi citlivá oblast profesionální hygieny. Zde je 

zapotřebí partnera, který je Vám k dispozici s odbornou kompeten-

cí. Vlastní vyškolení HAGLEITNER specialisté na prádlo Vás svým 

know-how podporují každý den. Analýza nákladů objasňuje celko-

vé náklady a poskytuje doporučení pro optimální výběr produktů a 

systému. Individuální prací plán usnadňuje pracovní chod ve Vaší 

prádelně. S HAGLEITNER 

setem na odstraňování skvrn 

odstraníte šetrně neústupné 

skvrny. Vlastní lexikon praní 

poskytuje cenné tipy pro 

správné praní prádla. Kon-

zultace a školení dávají per-

sonálu jistotu při používání.

HYGIENA prádla
 havon PROFESSIONAL.

8 základních pracích prvků.

havon PROFESSIONAL obsahuje 8 základních pracích prvků, které se mohou vzájem-

ně kombinovat podle Vašich požadavků. Jeden z prvků můžete použít i mimo systém 

havon PROFESSIONAL: havon V8 pro posílení pracího účinku. Všechny ostatní tekuté 

prací prostředky můžete použít pouze v rámci systému havon PROFESSIONAL.

havon V8

Obsah balení 25 kg č. výr. 4310100113

Tekutý, vysoce koncentrovaný zesilovací prací prostředek. Je také vhodný jako pro-
středek 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 č. výr. 4310100813

Obsah balení 60 kg č. výr. 4310100815

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo, s příjemnou vůní, součást systému havon. 
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 šetr-
ný k barvám textilií díky speciálním prostředkům na ochranu barvy. Opětovné znečiště-
ní prádla je omezováno díky novým, inovativním látkám. Je proto ideální pro barevné 
stolní, ložní a froté prádlo. Neobsahuje žádné bělící prostředky a optické zesvětlovače.

havon U9 PLUS

Obsah balení 25 kg č. výr. 4310100913

Obsah balení 60 kg č. výr. 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 oborů.

Plán praní pro havon MANUAL
pra ka Miele  o ah  k tvrdost vody 6°dH Hmotnost n pln  2

  Ozna ení teplo-

ta

Předpírání Hlavní praní Poslední máchání Číslo 

pracího

programu
produ t d v ov n

ml
produ t d v ov n  

ml
produ t d v ov n

ml

froté, bílé, normální, bez předpírání
60-
90°C 

havon 
PERFECT

XXX havon
SOFT 4

XXX 2

wellness prádlo, normální, s předpíráním
60-
90°C 

havon 
PERFECT

XXX havon 
PERFECT

XXX havon
SOFT 4

XXX

  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 5

havon 
ACTIVE

XXX

  bílé prádlo, normální, bez předpírání
60-
90°C

havon 
PERFECT

XXX 2

% podíl Druh prádla Nečistota Způsob praní Péče Teplota
Kč/ 

kg prádla

40% Praní za varu silný s předpírkou s dezinfekcí             60 °C xxx

35% Barevné prádlo normální s předpírkou s dezinfekcí          40 °C xxx

10% Snadná údržba normální bez předpírky bez dezinfekcí 30-60 °C xxx

10% Mop/utěrky silný s předpírkou s dezinfekcí              60 °C xxx

5% Inkontinence silný s předpírkou s dezinfekcí              40-60 °C xxx

Průměrná cena za kg prádla: Kč xxx Celkové náklady/rok: Kč xxx

Používané produkty:

Univerzální prací protředek
    Prostředek na bare-
vné prádlo

Dezinfekce Prostředek na změkčování
Alkalický  
zesilovač

Prostředek na  
odstraňování skvrn

    havon U9 PLUS           havon B1 havon T7 havon K5 havon A3 havon E4

Analýza nákladů na praní havon PROFESSIONAL
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Prací komponenty systému havon MANUAL.

Systém komponentů havon MANUAL reprezentuje oblast manuálního dávkování teku-

tých a práškových pracích prostředků speciálně pro malé a střední podniky.  Systém 
se dle výběru skládá z univerzálních pracích prostředků havon INTEXO, havon 
PERFECT nebo havon ULTRA, pracích prosttředků na barevné prádlo havon INTEXO 
COLOR  a havon COLOR a pracího prostředku na jemné prádlo havon FEIN  a dezin-
fekčních pracích prostředků havon DES 40 a havon DES 60, jako i dodatkových kom-

ponent. HAGLEITNER používá výhradně vysoce kvalitní, ekologické suroviny, které činí 

prací prostředky velmi účinnými a šetrnými, aby dosáhly nejlepších výsledků při praní. 

Kromě čistoty klade HAGLEITNER důraz i na příjemnou, svěží vůni.

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

Optimální velikosti balení.

Ať již jsou třeba malá množství pro ruční dávkování nebo je spotřeba čisticích roztoků 

velká – HAGLEITNER má ideální velikost balení pro Vaše individuální potřeby. 

Hygienické produkty HAGLEITNER se plní dle oblasti použití do litrových lahví až po 

60 l kanystry.

HYGIENA prádla
 havon MANUAL.

havon INTEXO

Obsah balení 5 kg č. výr. 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 rozpou-
ští 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.

chemTRAY

V × Š × H   19 × 120 × 65 cm 60 l č. výr. 4450702800

Zachytávací vana pro bezpečné uložení kanystrů a lahví v oboru prádelen a kuchyní.  
Pro uložení nádob do objemu 60 litrů. Schválení DIBt.

havon T7*

Obsah balení 27 kg č. výr. 4310101613

Obsah balení 64 kg č. výr. 4310101615

Tekutý, vysoce účinný bělicí a dezinfekční prostředek na ložní prádlo v kombinaci s 
dalšími komponentami pracích prostředků havon PROFESSIONAL DISINFECT. Přesný 
popis výrobku naleznete na stráně 102.

havon F12

Obsah balení 25 kg č. výr. 4310101213

Neutralizující prostředek pro textílie a oplachovací vodu. Okyselením textílií v posledním 
máchacím cyklu zabraňuje zšednutí a zežloutnutí prádla, které je způsobeno alkalitou, 
popř. zbytky pracího prostředku a/nebo zvýšenou mineralizací vody. od alkálií popř. 
zbytky pracího prostředku a/nebo karbonový obsah vody. Prádlo je příjemně hřejivé na 
dotek, barvy budou opět zářivé a vůně prádla se zlepší. Odstraní se podráždění pokožky, 
způsobené zbytky pracího prášku, a zlepší se snášenlivost pokožky vůči prádlu.

havon K5

Obsah balení 27 kg č. výr. 4310101413

Obsah balení 64 kg č. výr. 4310101115

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

havon E4

Obsah balení 30 kg č. výr. 4310100513

Obsah balení 65 kg č. výr. 4310100515

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

havon A3

Obsah balení 32 kg č. výr. 4310101013

Obsah balení 75 kg č. výr. 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.

havon INTEXO COLOR

Obsah balení 5 kg č. výr. 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.

havon DES 60*

Obsah balení 15 kg č. výr. 4310200700

Dezinfekční prací prostředek. Přesný popis výrobku naleznete na stráně 102.

havon DES 40*

Obsah balení 12 kg č. výr. 4310200738

Dezinfekční prací prostředek. Přesný popis výrobku naleznete na stráně 102.

havon PERFECT*

Obsah balení 15 kg č. výr. 4310200100

Dezinfekční prací prostředek. Přesný popis výrobku naleznete na stráně 102.

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

Obsah balení 10 kg č. výr. 4310300211

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

havon FEIN

Obsah balení 6 × 1 kg* č. výr. 4310200408

Vysoce kvalitní, tekutý prací prostředek bez enzymů, pro vlnu, hedvábí a citlivé syn-
tetické prádlo (Goretex, mikrovlákno). 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 č. výr. 4310200300

Práškový prací prostředek splňující profesionální nároky. Vhodný pro všechny tep-
loty, stupně tvrdosti vody a textílie (kromě vlny a hedvábí). Bělí již od 40°C. Prádlo 
bude zářivě bílé, ošetřené a bude decentně vonět.

havon SOFT4

Obsah balení 10 kg č. výr. 4310300111

Obsah balení 25 kg č. výr. 4310300113

4násobně koncentrovaný, kvalitní avivážní prostředek. Zajišťuje jemné antistatické 
prádlo. Snižuje dobu sušení v sušičce prádla až o 10%. Účinné látky usnadňují žeh-
lení a zlepšují dermatologickou snášenlivost. Přípravek havon SOFT4 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.

HYGIENA prádla
 Přídavné komponenty.

havon CALC

Obsah balení 6 kg č. výr. 4310300732

Práškový prostředek na změkčování vody. Eliminuje vznik usazenin vodního kamene 
v pračce a na prádle. Prodlužuje životnost pračky a prádlo nešedne. Použitím pří-
pravku havon CALC od hodnoty tvrdosti vody 16°dH se snižuje spotřeba pracího 
prostředku.

havon ACTIVE

Obsah balení 5 kg č. výr. 4310300632

Prášková, univerzálně použitelná sůl na skvrny. Odstraňuje již od 30°C barevné běli-
telné 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 RUSTEX

Obsah balení 1 kg č. výr. 4310301108

Speciální odstraňovač skvrn na skvrny od rzi na prádle. Vhodný na všechny druhy 
prádla, kromě vlny a hedvábí.

havon FS

Obsah balení 1 kg č. výr. 4310300508

Pro důkladné odstranění všech mastných skvrn, např. na silně znečištěné kuchyňské 
oblečení, stolní prádlo a na pracovní oděv špinavý od minerálního emulgačního 
oleje. Optimálně vhodný také k odstranění skvrn od jádrového oleje.

havon CHLOR TABS

Obsah balení 1 kg č. výr. 4310300428

Vysoce koncentrovaný bělící prostředek ve formě tablet, který se samočinně roz-
pouští 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 č. výr. 4310300811

Tekutý škrob na prádlo pro všechny druhy tkanin mimo hedvábí. Stabilizuje opotře-
bovanou 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 dáv-
kovacích 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 č. výr. 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 antibak-
teriálně a fungizidně již od 20°C. Také optimálně vhodné pro textílie, které jsou 
náchylné k nepříjemným pachům, jako sportovní oblečení, inkontinenční prádlo atd. 
Není vhodné pro hedvábí, polyamidy popř. elastomery.

havon COLOR

Obsah balení 15 kg č. výr. 4310200200

Vysoce kvalitní práškový 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 stupně tvrdosti vody a pro teploty prací lázně od
30-95°C.

* Při odběru 6 x 1 kg – jedna dávkovací pomůcka zdarma!
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HYGIENA objektů 
      Náskok díky inovacím.

V objektové hygieně jde o hospodárný úklid a efek-

tivní práci za optimálních nákladů. K tomu jsou potřeba 

perfektně zkombinované úklidové systémy. Naše řešení 

jsou odpovědí na všechny výzvy v moderním úklidu 

objektů. Dobře promyšlené systémy doplňování, výkonné 

dávkovače a efektivní služby nabízíme každému uživateli. 

Systém barevného průvodce poskytuje přehled, a tím 

usnadňuje práci v oblasti profesionálního housekeepingu 

a úklidu budov.

O
b

je
k

t

Náš servis pro Vás

Ve Vaší firmě

• Kontrola a zhodnocení na místě (stávající materiály, 

aktuální úklidové prostředky, procesy ...)

• V souladu s Vašimi potřebami Vám poradíme při 

výběru správných produktů

• Vytvoření individuálních Plánů úklidu a Dezinfekčních 

plánů pro nejrůznější oblasti v housekeepingu

• Produktové školení založené na těchto Plánech 

úklidu a Dezinfekčních plánech (např. pokud jde o 

čištění podlahy nebo dávkování)

• Produktové školení zaměřené na hygienu podlah: 

údržba a základní čištění; povlaky

• Produktové školení: Jak čistit textilní podlahové 

krytiny a čalouněný nábytek?

• Produktové školení i.h.s .: Jak získat 30% času? Jak 

ušetřit 30% nákladů?
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i.h.s.

=

HYGIENA objektů
  integral 2GO.

Tolik tolik se vejde do jedné patrony integral 2GO. Zbytek zařídí 
vysoce precizní dávkovací technika - přímo na zdi, kde je voda a 
elekřina. Jednoduše přiložit láhev k výpustnímu kohoutku, zatlačit 
nahoru  – již proudí hotový roztok k použití. Nebo naplnit hadicí 
něco většího – jako kbelík nebo čisticí stroj.

Jednoduše vytřít. A nic není v kbelíku!

Vyčerpáno?
Namočit. Vyždímat. Vytřít. Čas Vám protéká mezi prsty. Ale opravdu 
čisté to nebude nikdy. Točíte se v kruhu – s Vašimi dvěma kbelíky?
Jde to i jinak – inovativně: hygieničtěji, pohodlněji a rychleji.  
HAGLEITNER vynalezl  i.h.s. Systém. A pokud se tady něco točí v 
kruhu, tak toto:

1. Vezměte si čerstvě navlhčený mop. Nebo máte raději čerstvě 
navlhčený hadřík z mikrovlákna? – A začněte. Až  25 m² vyčistíte 
jedním mopem.

2. Odhoďte potom mop a hadr do pytle na odpad – a odtud do 
pračky: teplotu nastavit na 60 °C: Nechat vydezinfikovat. Z toho 
vyjde opět vše svěží a čisté. 

3. Jste připraveni na další kolo? Naplňte safetyBOX namáčecím 
roztokem. Vložte 20 mopů. Nebo položte 18 hadrů z mikrov-
lákna do malého safetyBOX small. A k tomu potom přidejte 
namáčecí roztok. Dejte teď hadříkům a mopům 15 minut. A 
kruh může začít od začátku.

HYGIENA objektů
 i.h.s. Systém.

Zameřte se

na vše podstatné pro vytírání, čištění a dezinfekci.

Zaměřte se na integral 2GO.

Protože integral 2GO koncentruje také vše podstatné pro Vás:
• 2,6litrová patrona je produktivní, vydá až 1.300 l hotového rozto-

ku k použití. Neboť voda poteče přesně ve správném množství. 
Představte si, že byste se museli vláčet s 1.300 kg. Zde nesete 
jen 2,6 kg – a máte stejný účinek. 

• Těchto dobrých čisticích prostředků je šest. Více není potřeba, 
každý má svou vlastní barvu. Tím je vše v oblasti úklidu v 
Housekeeping pokryto – včetně plošné dezinfekce: viz strana 
92. Naplňte si, co Vám vyhovuje: od lahve přes kbelík až po 
čisticí stroj. 

• Intuitivní ovládání? integral 2GO je samozřejmostí. Namísto tex-
tu se rozsvítí piktogramy – tedy žádná jazyková bariéra. A pat-
ronu lze snadno vyměnit za okamžik – kontakt s chemií: žádný. 
Apropos patrona: Jaký čisticí prostředek je právě používán? 
RFID čip automaticky oznamuje a řídí celý provoz – záměna 
výrobku: vyloučena.

• Co to znamená v praxi? Menší hmotnost. Méně dopravy. Méně 
času. Ani kapka čisticího prostředku navíc. Proto je zapotřebí 
méně místa na skladování. A více času – soustředit se na to 
podstatné.

Kolik chemie je nutné, aby se vyčistilo 108.333 m² podlahové plochy?

2,6 l.

Kolik stojí 500 m² čisté podlahy?

27,20 CZK. A to docela pohodlně – s i.h.s. Systémem.

i.h.s. koloběh:

i.  jako integral 2GO: 
Jedna patrona má 2,6 l. Ale z ní se vytvoří až 1.300 l hotového čisticího 
prostředku – pro plochu velkou jako 15 fotbalových hřišť. 

h.  jako havon: 
Prací síla od HAGLEITNER. Ruční dávkování? Nebo plně automa-
tické? – Jak je to pro Vás nejlepší.

s.  jako safetyMOP: 
Váš mop se zasune do držáku, aniž byste se museli ohýbat. Čtyř-
barevný řídící systém Vám dává orientaci. A s 650 ml lahví safety-
SPRAYERS můžete zvládnout dokonce největší plochy. 

Namočit? Vyždímat? Vytřít? Jednou vytřít, to stačí. Špína a původce 
nemocí se nerozdělují: Každá místnost má vlastní mop na vytírání, 
vlastní hadr z mikrovlákna – a pak s nimi jednoduše do pračky. Kam 
oboje patří. A kde viry a bakterie nemají žádnou šanci: 0 % přenos 
choroboplodných zárodků. 100 % hygiena. 30 % více času. 30 % 
méně výdajů. A když mluvíme o  výdajích:

integral 2GO
havon PROFESSIONAL/     

   MANUAL

safety MOP System

Ergonomický ve 

všech pracovních 

procesech
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2GO

2GO

2GO

2GO

2GO

sanitary 2GO

Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410200619

Koncentrovaný sanitární čisticí prostředek pro denní údržbu. Ideální pro čištění 
vlhkých prostor, např.: WC, umyvadla, dlaždice, armatury. Výkonný  nástřikový a 
mycí produkt zajišťuje brilantní hluboký lesk a dlouhodobou čistotu. Sanitární čisticí 
prostředek uvolňuje citronovou vůní. Lze aplikovat strojově nebo manuálně. 2,6 l od-
povídá až 866 l hotového aplikačního roztoku. Optimální pro přednapuštění návleků 
na vytírání (systém i.h.s).

allround 2GO

Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410200919

Čisticí prostředek na sklo a univerzální čistič uvolňující tuky a nečistoty, účinný pro-
ti otiskům prstů. Na všechny lesklé, hladké povrchy např. zrcadla, sklo, inventář. 
Revoluční nástřikový a mycí produkt poskytuje zářivý lesk a čerstvou květinovou 
vůni. Oceněn značkou EU Ecolabel a Rakouskou ekologickou značkou. Lze apliko-
vat manuálně. 2,6 l odpovídá až 1.300 l hotového aplikačního roztoku. Ideální pro 
namočení safetyWIPES pro čištění inventáře v i.h.s Systém.

HYGIENA objektů
 integral 2GO – multiFILL.

HYGIENA objektů
  integral 2GO. Šest vysoce výkonných koncentrátů pokryje veškerou oblast hygieny objektů a dez-

infekce. Díky úsporným multiFILL patronám je zapotřebí podstatně menší prostor na 
skladování a přepravu.

integral 2GO

V × Š × D     38,3 × 19,8 × 19,2 cm č. výr. 4410100650

Elektronické dávkovací zařízení pro koncentráty integral 2GO. 
Dávkovač integral 2GO umožňuje bezpečné a přesné dávko-
vání čisticích koncentrátů a vody pro přípravu čisticího nebo 
dezinfekčního roztoku připraveného k použití. Množství dávky: 
malá dávka: 0,4 l –1,5 l v 0,1 l stupních. velká dávka: 1,0 – 50 l 
v 0,5 l stupních.

integral 2START

č. výr. 4410100800

 Montážní sada sestávající z třímetrové hadice (průměr 12 
mm), vodovodní přípojka ¾ palce, 5 upevňovacích svorek a 
oranžové montážní pomůcky pro dokonalou montáž několika 
dávkovačů na stěnu v řadě.

Náhradní díly pro dávkovač

SHORTCUT integral 2GO 

č. výr. 4920501000

   Pro profesionální zkrácení PIPE integral 2GO 
(max. 40 cm)

PIPE integral 2GO

č. výr. 4920500800

   Chemicky stabilní silikonová hadice
  s připojením na dávkovací hrdlo a hrdlo pro

  dávkování do kbelíků

PUMP integral 2GO  

č. výr. 4920500900

   Magneticky řízené čerpadlo, které se vyměňuje 
během servisního intervalu v integral 2GO 
dávkovači. 

   Čerpadlo je součástí Dohody o údržbě, takže 
bude také proaktivně vyměněno.

Možnosti

powerPACK extension 

č. výr. 4111206500

  1,5 m kabel pro prodloužení délky kabelu
   powerPack in a powerPACK ex

powerPACK BOX 

V × Š × H   31,5 × 17 × 5,6 cm č. výr. 4111204700

Síťový zdroj pro napájení dávkovačů integral 2GO 
při montáži v řadě, jsou-li tyto dávkovače v praxi 
provozovány paralelně. Spojení mezi síťovým zdro-
jem a dávkovačem musí nainstalovat elektrikář. 
Alternativně může být integral 2GO napájen pomocí 
powerPACK BOX přímo ze sítě. 

powerPACK ex  

č. výr. 4111202400

  nástěnné napájení 
   délka kabelu 150 cm

powerPACK in 

č. výr. 4111203100

   zapuštěný zdroj napájení
   vhodné pro montáž do duté stěny boxu 68

 (minimální velikost)

LABEL sanitary 2GO

č. výr. 4410400900

LABEL hygienicDES 2GO

č. výr. 4410400600

LABEL active 2GO

č. výr. 4410400800

LABEL allround 2GO

č. výr. 4410400700

4 nalepovací etikety na každém archu – pro nalepení na  0,5 l 
refillBOTTLE nebo na  1 l systémovou lahev. Pro výběr máte 
17 jazyků. S piktogramy a barevným kódováním k správnému 
označení připraveného, hotového čisticího roztoku z dávko-
vacího zařízení integral 2GO. (Viz strana 94)
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active 2GO

Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410200719

Alkalický čisticí prostředek pro denní údržbu. Vysoká schopnost rozpuštění 
tuku. Ideální pro čištění všech kuchyňských povrchů, např.: pracovní plochy, 
odsávače, inventáře, podlahové plochy. Oceněn značkou EU Ecolabel a Rakouskou 
ekologickou značkou. Lze aplikovat strojově nebo manuálně. 2,6 l odpovídá až 866 l 
hotového aplikačního roztoku.

floorstar 2GO

Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410200819

Čisticí prostředek na podlahy, s vynikajícími schopnostmi pro zvlhčení. Rychle-
schnoucí, rozpouští i silné nečistoty. Optimální pro přednapuštění návleků na vytírání 
(systém i.h.s). Čerstvá vůně pomerančů. Lze aplikovat strojově nebo manuálně. 2,6 l 
odpovídá až 1.300 l hotového aplikačního roztoku.

power 2GO

Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410300519

Zásaditý, působí hluboko do pórů. Speciální přípravek na bezpečně čistou dlažbu v 
kuchyních, wellness prostorách a sociálních zařízeních. Optimální pro přednapuštění 
návleků na vytírání (systém i.h.s). Ovocná vůně pomerančů. Lze aplikovat strojově 
nebo manuálně. 2,6 l odpovídá až 866 l hotového aplikačního roztoku.

hygienicDES 2GO

Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410300419

Dezinfekční prostředek na plochy. Přesný popis výrobku naleznete na stráně 103. 
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safetyTROLLEY BASIC modul E1

safetyBOX

safetyTROLLEY 
TRANSPORT

safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

safetyBOX SMALL

modul E1

safetyTROLLEY BASIC

safetyTROLLEY ALLROUND

safetyTROLLEY ALLROUND

modul S2

modul S2

modul T3

safetyTROLLEY ALLROUND

safetyBOX

Koncept úklidových vozíků firmy HAGLEITNER je vystavěn modulárně. Vozíky umož-
ňují paralelně metodu 2 kbelíků (dvoustupňové stírání) i použití i.h.s. (jednostupňové 
stírání).

HYGIENA objektů
 safetyMOP Systém.

safetyTROLLEY BASIC E1 
č. výr. 4431101600

safetyTROLLEY BASIC S2
č. výr. 4431101700

safetyTROLLEY ALLROUND E1
č. výr. 4431102000

safetyTROLLEY ALLROUND S2
č. výr. 4431101900

safetyTROLLEY ALLROUND T3
č. výr. 4431101800

lis profiMOP

lis profiMOP
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HYGIENA objektů
 integral 2GO – přehled použití.

Aplikace
sanitary 

2GO

allround 

2GO

hygienic-

DES 2GO

active  

2GO

floorstar 

2GO

power  

2GO

Umyvadlo

Vana

Sprchová vana

Sprchové zástěny

Armatura

Zrcadlo

WC/pisoár

Dlažba/zdi

Skleněné povrchy

Akrylové sklo / polykarbonát (plexisklo)

Plastové povrchy (např. Resopal)

Dřevěné zařízení olejované/voskované

Dřevěné zařízení lakované

Dřevěný nábytek surový

Kov (např. dveřní kliky/lampy)

Lakované kovy (např. radiátory, parapety)

Nerezová ocel/nerez

PVC / linoleum potažené

PVC/linoleum nepotažené

Epoxidová vrstva*

Elastomerové vrstvy (kaučuk, pryž): potažené

Elastomerové vrstvy (kaučuk, pryž): nepotažené

Přírodní a umělý kámen citlivý na kyselinu  

(Mramor, mozaika, betonový blok)

Přírodní a umělý kámen odolný proti kyselinám  

(žula, břidlice)

Porcelánová dlažba

Protiskluzové bezpečnostní dlaždice (R9-R13)

Dřevěné/korkové podlahy utěsněné /např. Lakované 

parkety/

Dřevěná/korková podlaha olejovaná/voskovaná

Dřevěná/korková podlaha surová

* Vždy, prosím, zkontrolujte odolnost v datovém listu výrobku příslušné krytiny.
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safetyTROLLEY BASIC   

 V × Š × D      128 × 55 × 85 cm  č. výr. 4431101000

Základní model, kompaktní, malý, snadno ovladatelný a stabilní. Ideální pro úklid 
podlah a povrchů i pro likvidaci odpadů v malých až středních podnicích (kancelář, 
školka, penzion, restaurace). Vybavený oddělením pytlů na odpadky 90 l/30 l a do-
datečným držákem pro systémovou lahev o objemu 4 × 1 l.

safetyTROLLEY ALLROUND

 V × Š × D     110 × 55 × 120 cm  č. výr. 4431101100

Optimální vozík pro úklid inventářů a podlahových ploch středních až velkých objektů 
(velké kancelářské budovy, wellness a bazény). Speciální vybavení pro hygienické 
potřeby v oblasti zdravotnictví a péče. Pořádek a přehled díky dělení odpadkových 
pytlů o objemu 2x70 l a držáku pro úklidový plán uvnitř víka. Funkce softCLOSE pro 
bezhlučné zavírání víka. Velký odkládací prostor díky 3 vytažitelným zásuvkám o ob-
jemu 2 × 20 l a 1 × 40 l. Velká odkládací plocha.

safetyTROLLEY TRANSPORT

 V × Š × D      92 × 36 × 61 cm  č. výr. 4431100700

Slouží k zásobování a držení safetyBOXů. Může být upevněn v kombinaci s modulem 
T3 na safetyTROLLEY ALLROUND. Nebo je použit samostatně. Dodatečné upevňo-
vací svorky pro safetySPRAYER umožňuje použití pro čištění podlah.

safetyTROLLEY ROOM

 V × Š × D     128 × 53 × 157 cm  č. výr. 4431100800

Nabízí enormní místo a komfort a je tedy vhodný pro péči o podlahy v hotelových a 
ubytovacích podnicích. 4 vysoce kvalitní odkladové plochy zaručují dokonalou pře-
pravu prádla, pití a doplňujících náplní i čisticích pomůcek. Vozík je vybaven 120l 
zachycovacím sáčkem pro špinavé prádlo, systémem třídění odpadků a držákem pro 
safetyBOX, ve kterém je místo pro 20 mopů. Praktický box pro úklidové pomůcky je
zahrnut v dodávce.

modul S2 

č. výr. 4431101200

Umělohmotná vana pro nasazení na safetyTROLLEY BASIC a ALLROUND. Je k dispo-
zici místo buď pro 1 safetyBOX nebo 3 safetyBOXy SMALL/hubBOXy na jednu vanu.

modul T3 

č. výr. 4431101400

Sestava se skládá z háku a nákladu pro připevnění safetyTROLLEY TRANSPORTu na 
úklidový vozík safetyTROLLEY ALLROUND.

safetyBOX

 V × Š × H      27 × 56 × 24 cm  č. výr. 4431201300

20l box pro úpravu i pro bezpečné a hygienické skladování až pro 20 stohovatel-
ných mopů safetyMOP. K tomu pasující klikací VÍKO mopu safetyBOX, které uzavírá 
neprodyšně safetyBOX. Tak je možné jej otočit a mopy safetyMOP jsou současně 
napuštěny čisticím roztokem.

safetyBOX kryt

č. výr. 4431203200

Hermeticky utěsnitelné 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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safetyMOP PARKETT 

40 cm  č. výr. 4431201900

Vhodné pro všechny dřevěné podlahy, zvláště pro naolejované, voskované nebo ne-
ošetřené dřevěné podlahy. Optimální mycí a lešticí účinek na površích díky hnědým 
aktivním vláknovým pruhům. Odolná směs z bavlny a polyesteru, která se může prát 
a dezinfikovat do 60°C. Prát samostatně a bez změkčovadel.

safetyMOP POWER

40 cm č. výr. 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 hodně strukturovaných obkladů umožňuje lišta z žíní 
ještě vyšší stupeň působení při odstraňování nečistot oproti obvyklému textilnímu
mopu. Pratelné a dezinfikovatelné do 60°C. Prát roztříděné a bez aviváže.

safetyMOP

40 cm č. výr. 4431201100

safetyMOP se skládá ze 100% vysoce kvalitního mikrovlákna, které se vyznačuje 
velmi dobrou savostí. 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 ba-
revný kódovací systém usnadňující přiřazení jednotlivým oblastem použití. Produkt 
se vyznačuje dlouhodobou pevností, jako i vysokým výkonem při čištění plochy. Pra-
telné a dezinfikované při 60°C.

safetyMOP držák

40 cm č. výr. 4431202000

Skládací držák z umělé hmoty pro safetyMOP, safetyMOP POWER a safetyMOP 
PARKETT. Použitelný spolu s hliníkovou násadou. Vyklápěcí nádržka široká 40 cm 
má svorku, díky které je možné bez přímého kontaktu a bez ohýbání mop nasadit či 
odejmout.

safetySPRAYER

40 cm č. výr. 4431201200

safetySPRAYER je dávkovací systém pro ergonomické a ekonomické čištění veške-
rých 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 čisticí roztok přímo tam, kde 
může být optimálně mopem roztírán.

modul E1 

č. výr. 4431101300

Sada, skládající se z kbelíku o objemu 2 × 15 l červené a modré barvy a z držáku pro 
nasazení mopu lis wetMOP nebo lis profiMOP. Kompatibilní se safetyTROLLEY BASIC 
a ALLROUND.

HYGIENA podlah
 Mokrý systém vytírání.

safetyBOX SMALL   + 1 × víko k odklopení

blue V × Š × H   20 × 25,5 × 16,5 cm č. výr. 4431201400

red V × Š × H   20 × 25,5 × 16,5 cm č. výr. 4431201500

green V × Š × H   20 × 25,5 × 16,5 cm č. výr. 4431201600

yellow V × Š × H   20 × 25,5 × 16,5 cm č. výr. 4431201700

V safetyBOXech SMALL s odklápěcím víkem jsou připraveny safetyWIPES namoče-
né v čisticím roztoku. Mohou tak být použity jednotlivě v každé místnosti. Barevné 
kódování umožňuje přiřazení pro každou oblast úklidu. V každém boxu (4 l) je místo 
pro 18 safetyWIPES.
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HYGIENA podlah
 mop systém.

profiMOP držák 

45 cm  č. výr. 4431200100

Skládací držák z umělé hmoty pro profiMOP ECO a pro profiMOP MICRO. Použitel-
ný s hliníkovou násadou.

profiMOP ECO 

45 cm  č. výr. 4431200200

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

profiMOP MICRO 

45 cm  č. výr. 4431200300

Mop z pratelné bavlny s mikrofázovým doplňkem. Pro vlhké a mokré vytírání 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.

uni cleanPAD držák 

25 cm  č. výr. 4431203300

Upínací držák z odolného plastu, vybavený flexibilním otočným kloubem a funkcí 
zamykání.  Lze použít s produkty hliníková násada a cleanPAD pro čištění podlah i s 
produktem cleanGLASS PAD pro čištění oken (strana 82).

cleanPAD 

25 cm  č. výr. 4431200500

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

HYGIENA podlah
 Pads universal.

PAD

hnědý 43 cm  Základní čištění. č. výr. 4431300200

červený 43 cm  Údržba. č. výr. 4431300300

zelený 43 cm  Mezičištění. č. výr. 4431300100

bílý 43 cm  Leštění s vysokým leskem. č. výr. 4431300400

HYGIENA podlah
 Pads speciál.

carpetPRO PAD 

43 cm  č. výr. 4431400100

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

P
o

d
la

h
a

P
o

d
la

h
a

HYGIENA podlah
 Profi smetáky professional.

jemný smeták hygiene 

40 cm   č. výr. 4430700100

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

univerzální smeták hygiene 

33 cm  č. výr. 4430700300

Plochý, univerzálně použitelný smeták s 200 cm dlouhou teleskopickou násadou a 
šroubovým závitem. Osazen vysokými dělenými štětinami, proto je optimální pro vy-
metání rohů a schodů. Bez násady jej lze použít v oblasti kuchyně i jako ruční smeták.

kartáč hygiene  

28 cm  č. výr. 4430700400

Kartáč s velmi tvrdými štětinami, které ulehčují práci.

kartáč na mytí hygiene 

22 cm  č. výr. 4430700500

Zaoblený kartáč k omývání velkých nádob a náčiní. Má přesahující štětiny, proto je 
optimální k čistění rohů.

stěrka vody hygien

61,5 cm č. výr. 4430700600

Stěrka s bílou potravinářskou gumou, odstraňuje rychle a efektivně vodu a zbytky 
čisticího prostředku a nezanechává žádné gumové šmouhy na podlaze.

lis profiMOP 

č. výr. 4431000500

Vyvinutý ždímací lis s válečky z umělé hmoty, odolný proti úderu, zvlášť vhodný k 
efektivnímu vyždímání potahu na profiMOP s malou nutností vynaložit fyzickou ener-
gii. Kompatibilní s mopTROLLEY, safetyTROLLEY BASIC a ALLROUND.

lis wetMOP 

č. výr. 4431000200

Robustní, proti úderu odolný, ždímací lis s čelistmi z umělé hmoty, zvlášť vhodný k 
vyždímání mopu wetMOP. Kompatibilní s mopTROLLEY, safetyTROLLEY BASIC a 
ALLROUND.

wetMOP 

 č. výr. 4431200700

Mop z pratelné bavlny k mokrému vytírání podlah rezistentních vůči vodě. Tento mop 
lze snadno vyždímat lisem wetMOP.

wetMOP držák 

 č. výr. 4431200600

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

mopTROLLEY 

 V × Š × H      66 × 43 × 88 cm  č. výr. 4431101500

Ideální malý umělohmotný vozík pro dvoustupňový systém vytírání. Ergonomicky pa-
tentovanou vodící páku je možné ovládat ze všech stran. Prostor pro potřeby nabízí 
místo pro čisticí prostředky a mopy. Dle požadavků vybavit lisem wetMOP nebo profi-
MOP. Vybavený 2 × 15l kbelíky na čisticí roztok a špinavou vodu.
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kartáč profi

23 cm č. výr. 4430800600

Rýžový kartáč s tvrdými štětinami pro usnadnění práce.

smeták na vytírání profi

40 cm č. výr. 4430800700

Smeták na vytírání s velmi tvrdými štětinami k čištění podlah pomocí žebrovaného hru-
bého hadru nebo ke kartáčování značně velkých ploch.

ruční smetáček profi

15 cm č. výr. 4430800800

Ruční smetáček se stabilní plastovou rukojetí a štětinami ze směsi žíní a vláken z 
umělé hmoty, k odstraňování prachu a jemných nečistot.

kovová zametací lopatka profi 

V × Š × D      6 × 23 × 39 cm č. výr. 4430800900

Praktická kovová zametací lopatka, lakovaná s gumovou hranou.

HYGIENA podlah
 uniMOP systém.

uniMOP držák

60 cm č. výr. 4430900200

80 cm č. výr. 4430900300

110 cm č. výr. 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 č. výr. 4430900600

80 cm č. výr. 4430900700

110 cm č. výr. 4430900800

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

držák voskovaných hadrů 

55 cm  č. výr. 4430900900

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

Voskované hadry   

100 kusů/balení  č. výr. 4430901000

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

držák mopu na schody 

40 cm  č. výr. 4430901100

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

mop na schod 

40 cm  č. výr. 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 140 cm  č. výr. 4430901300

Použitelný v kombinaci s držákem profiMOP, držákem uni cleanPAD, držákem wet-
MOP, držákem mopu na schody, držákem voskovaných hadrů a uniMOP držákem.
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HYGIENA podlah
 Profi smetáky housekeeping.

smeták na venkovní cesty profi

40 cm č. výr. 4430800100

Velmi stabilní smeták pro venkovní použití s velmi tvrdými štětinami z polypropylenu. 
Hrubou špínu tak lze odstranit vynaložením malého množství energie.

univerzální smeták profi

30 cm č. výr. 4430800200

Univerzálně použitelný smeták se středně tvrdými štětinami z polypropylenu. Vhodný 
zejména pro nerovné plochy a schody.

smeták z koňských žíní profi

29 cm č. výr. 4430800300

40 cm č. výr. 4430800400

60 cm č. výr. 4430800500

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

lišta na umístění nářadí 

51,7 cm  č. výr. 4430700800 

Hliníková lišta se třemi zavěšovacími držáky násad. Optimální pro smetáky s měkký-
mi štětinami, které se tak neohýbají, popřípadě k zavěšení mokrého nářadí k oschnu-
tí. Včetně připevnění pro vlastní montáž.

systémová násada 

145 cm  č. výr. 4430700900

Velmi odolná eloxovaná hliníková trubka. Uživatelsky příjemná díky svému ergono-
mickému, snadno ovladatelnému držadlu. Nasazovací systém kombinovaný s pře-
vlečnou maticí spolehlivě udrží každý nasazený smeták.
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10L

1-1,5L

10L

50ml-2L

10L

1-2,5L

1:1
100%100%

10L

100-200ml

10L

100-200ml

10L

50-100ml

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 poža-
davků i v této oblasti.

HYGIENA podlah
 Řešení pro lesklý vzhled.

HYGIENA podlah
 Základní čisticí prostředky pro podlahy.

HYGIENA podlah
 Voskování podlah.

SKAT

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4430100108

Obsah balení 10 kg č. výr. 4430100111

Tekutý čisticí prostředek pro čištění všech vodostálých tvrdých podlah. Dobře od-
straňuje i staré zašlé nečistoty a staré vrstvy podlahových vosků, je vhodný k ruční-
mu i strojovému použití na linolea, gumu, PVC, přírodní i umělý kámen, opracované 
dřevo apod. Pro základní čištění necitlivých a voděodolných materiálů doporučuje-
me ZACK.

ZACK

Obsah balení 10 kg č. výr. 4430100211

Tekutý čisticí 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 č. výr. 4430100311

Tekutý čisticí prostředek zejména pro povrchy s mikropóry, jako jsou povrchy z jem-
né kameniny a přírodního kamene. Vhodný pro údržbu podlah, které nejsou citlivé na 
zásady. Speciální tenzidy poskytují zářící čistotu. Není vhodný pro denní pravidelný  
úklid přírodního kamene (např. mramor).

utilitULTRA

Obsah balení 10 kg č. výr. 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 floorstar ECO.

tsWACHS

Obsah balení 10 kg č. výr. 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.

HYGIENA podlah
 Průběžná údržba podlah.

wp3

Obsah balení 10 kg č. výr. 4430300111

Péče s protismykovým účinkem pro všechny druhy vodoodolných 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.

hartex2000

Obsah balení 10 kg č. výr. 4430200311

Extrémně pevná, trvanlivá ochranná vrstva na všechny voděodolné podlahové kryti-
ny. Vytváří ochranný film s vysokým leskem. Použití UHS metody (ultravysokorych-
lostní) je možné. Dlouhotrvající lesk ochranné vrstvy zachová prostředek na udržo-
vací čištění floorstar ECO.

BASIS

Obsah balení 10 kg č. výr. 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 č. výr. 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 floorstar ECO 
nebo wp3.

asphaltGLANZ

Obsah balení 10 kg č. výr. 4430200411

Nános barevné vrstvy pro zabezpečení vodoodolné černé podlahové krytiny. Odolný 
proti poškrábání, tedy ideální pro extrémně namáhané plochy, jako jsou dráhy kuželen, 
výstavní haly atd. Působí protiskluzově a je vhodný pro metodu UHS (ultravysokorych-
lostní). Dlouho trvající lesk vrstvy zajišťuje udržovací čištění s floorstar ECO.

floorstar ECO

Obsah balení 10 kg č. výr. 4420100411

Neklouzavá stírací péče pro čištění a péči o nepromokavé podlahy (linoleum, PVC, 
kaučuk, cotto apod.). Při každém použití dochází k ošetření škrábanců. U  neuprave-
ných podlah proniká čisticí prostředek hluboko do pórů, takže lze snadno odstranit 
nečistoty. Nevytváří vrstvy. Příjemně voní po levanduli a čerstvých bylinkách.
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schmierSEIFE

Obsah balení 10 kg č. výr. 4430300311

Tekutý čisticí 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.
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10L

50-100ml

10L

25-100ml

10L

25-100ml

10L+1L

* Při odběru 6 × 1 kg – šest stříkacích pistolí zdarma!

HYGIENA podlah
 Speciální čisticí prostředky pro podlahy.

carpetPRO

Obsah balení 10 kg č. výr. 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 nastřiko-
vacím přístrojem (přitom koberec nepromáčejte) vyčistěte jednokotoučovým čisticím 
strojem s carpetPRO PADem. Výborně se hodí i k aplikaci metody nastřikovací extrakce.

HYGIENA podlah
 Strojové čištění podlah.

hacoGLANZ

Obsah balení 10 kg č. výr. 4430500111

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

hacoAUTOMAT

Obsah balení 10 kg č. výr. 4430500211

Tekutý čisticí 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 č. výr. 4430500311

Tekutý čisticí 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.

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.

mopSPRAY

Obsah balení 6 × 0,8 kg č. výr. 4430600208

Čisticí prostředek ve formě spreje pro všechny druhy podlah. Váže jemnou špínu, a 
usnadňuje tím suché čištění mopem systému uniMOP. Úsporný ve spotřebě. Zane-
chává čistý povrch bez prachu. Na rovnoměrné a ergonomické nanesení produktu 
na návlek mopu doporučujeme použití lahve s tlakovým rozprašovačem.

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

vhodné  

Základní čištění Povrstvení

SKAT

(alkalický)
ZACK

(alkalický)

stone

CLEAN

(alkalický)
BASIS

(alkalický)
SIVEX

(neutrální)

asphalt- 

GLANZ

(alkalický)

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!

Asfalt

Průběžná údržba

haco

AUTOMAT

(alkalický)

haco

GLANZ

(neutrální)

haco

ALCOHOL

(neutrální)
wp3

(alkalický)

schmier

SEIFE

(alkalický)

floorstar 

ECO

(neutrální)

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!

Asfalt

Dřevěná/korková podlaha 

surová nebo olejovaná

olejem. Vlhké čištění!

carpetSPRAY

Obsah balení 6 × 1 kg* č. výr. 4430400208

Přípravek carpetSPRAY, neobsahující tenzidy, odstraňuje veškerá znečištění kober-
ců a čalouněného nábytku. Ihned po použití zasychá. Odstraňování skvrn: na skvrnu 
nastříkejte carpetSPRAY a pomocí utěrek safetyWIPES vysušte. Použití přípravku na 
velkých plochách: carpetSPRAY stejnoměrně nastříkejte a plochu vyčistěte jedno-
kotoučovým čisticím strojem s carpetPRO PADem.

HYGIENA podlah
 Čisticí prostředky pro podlahy a koberce.
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10L

350ml

100%100%

10L

100ml

100%100%

1:5

10L

80-100
ml

100%100%

10L

80ml

100%100%

S
a

n
it

a

S
a

n
it

a

Čistota v sanitární oblasti je vizitkou každého podniku – a to denně a znovu nová. Paleta 
produktů zahrnuje optimálně sladěný sortiment čisticích prostředků, prostředků obo-
hacených o vonné komponenty, sanitárních vonných olejů a také speciálních produktů. 
Díky tomu můžete také Vy úspěšně čelit požadavkům v sanitární oblasti.

sanitární HYGIENA
 Sanita – denní potřeba.

sanitární HYGIENA
 Tekuté čisticí prostředky.

easySPRAY

Obsah balení 6 × 1 kg* č. výr. 4440100108

Obsah balení 10 kg č. výr. 4440100111

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

perlGLANZ

Obsah balení 6 × 1 kg** č. výr. 4440100208

Obsah balení 10 kg č. výr. 4440100211

Tekutý sanitární čisticí prostředek pro denní udržovací čištění. Bez námahy odstraňuje 
usazeniny vodního kamene a usazenou špínu. Má dezinfekční účinek a jedinečný per-
lový efekt. Zanechává povrch bez kapiček, proto není nutné plochu do sucha otírat. Při 
pravidelném použití zabraňuje vzniku černé plísně. K důkladnému čištění silně ulpělých 
usazenin (např. solí kyseliny močové) doporučujeme použít přípravek UROPHEN. Pou-
žívejte tento sanitární čisticí prostředek bezpečně.

UROPHEN

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4440100308

Obsah balení 10 kg č. výr. 4440100311

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

K FORTE

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4440100408

Obsah balení 10 kg č. výr. 4440100411

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

* Při odběru 6 × 1 kg – šest pěnových pistolí zdarma!
**  Při odběru 6 × 1 kg – jedna pěnová pistole zdarma!

hagodorFLIEDER

Obsah balení 6 × 1 kg* č. výr. 4440100608

Obsah balení 10 kg č. výr. 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 × 1 kg č. výr. 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 × 1 kg č. výr. 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 × 1,3 kg č. výr. 4440101208

Tekutý samoaktivní čistič odpadů. Odstraňuje rychle a účinně tvrdá ucpání a usaze-
niny, jejichž příčinou jsou vlasy, usazeniny mýdla, tuk, zbytky zeleniny a jídla. Sou-
časně odstraní zárodky nemocí a nepříjemný zápach, aniž by bylo zasaženo odpadní 
potrubí. Příjemný pro použití, neboť nevznikají žádné nebezpečné výpary.

sanitární HYGIENA
 Pevné čisticí prostředky.

CLOSOL

Obsah balení 6 × 1,3 kg č. výr. 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 čiš-
tění jiných prostor koupelny doporučujeme přípravek hagodorPURE/FLIEDER.

blueMARINES

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4440200433

Lisované tablety pro pisoáry, které se pomalu a beze zbytku rozpouští. Eliminují a za-
braňují mikroorganizmům produkovat nepříjemné pachy jak v pisoáru, tak v potrubí. 
Aktivně působí proti tvorbě vodního kamene a vydávají, až do úplného rozpuštění, 
příjemnou svěží ovocnou vůni.

*  Při odběru 6 × 1 kg – jedna pěnová pistole zdarma!

hagodorPURE

Obsah balení 6 × 1 kg* č. výr. 4440101408

Obsah balení 10 kg č. výr. 4440101411

Tekutý intenzivní parfémovaný čisticí prostředek. Snadno odstraňuje znečištění (kromě 
řas, vodního kamene, močového kamene) i ve všech sanitárních a mokrých prostorách, 
tak 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.

sanitary ECO

Obsah balení 6 × 1 kg** č. výr. 4420100108

Obsah balení 10 kg č. výr. 4420100111

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



8988

10L

1-3

10L

10-140ml

10L

25-100ml

10L

30-60ml

10L

10-50ml

U
n

iv
e

rz
á

ln
í

U
n

iv
e

rz
á

ln
í

Pro mnohostrannost profesionálního čištění nabízí firma HAGLEITNER rozsáhlou pale-
tu čisticích a speciálních produktů. Odpovídající pomocné prostředky a také příslušen-
ství uzavírají program a pečují o čistotu ve všech oblastech.

univerzální HYGIENA
 Pro každou příležitost.

univerzální HYGIENA
 Univerzální čisticí prostředky.

FOX

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4450100108

Obsah balení 10 kg č. výr. 4450100111

Obsah balení 25 kg č. výr. 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 3in1.

orangePOWER

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4450100708

Obsah balení 10 kg č. výr. 4450100311

Tekutý, koncentrovaný, účinný čisticí prostředek k ručnímu čištění všech voděo-
dolných ploch (podlah, dlažby, oken atd.). Působí šetrně vůči materiálu, a je proto 
vhodný pro citlivé 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.

univerzální HYGIENA
 Speciální výrobky.

metallGLANZ

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4450200108

Tekutý čisticí a pečující přípravek k očistě kovových povrchů, čistí bez nebezpečí 
poškrábání, na 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 č. výr. 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 vytvá-
ření ledové vrstvy na vyčištěné ploše do teploty mínus 30°C.

möbelPOLITUR

Obsah balení 6 × 0,8 kg č. výr. 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 × 1 kg* č. výr. 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 × 0,5 kg č. výr. 4450200507

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

glasEFFEKT

Obsah balení 6 × 1 kg** č. výr. 4450200708

Obsah balení 10 kg č. výr. 4450200711

Tekutý přípravek k mytí oken, pomocí čpavkových přísad velmi dobře odstraňuje 
mastnoty z okenních tabulí, zrcadel a jiných tvrdých lesklých ploch, vhodný přede-
vším k ručnímu použití, za pomoci rozprašovače vytváří hustou pěnu, která ani po 
vertikálních plochách nestéká, dobře se rozlešťuje, nezanechává šmouhy, je úsporný 
ve spotřebě.allzweckPASTA

Obsah balení 10 kg č. výr. 4450100527

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

allround ECO

Obsah balení 10 kg č. výr. 4420100511

Koncentrovaný intenzivní čisticí 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 allround ECO má 
odmašťovací účinek. Při vlhkém čištění naolejovaných dřevěných podlah dbejte proto 
na to, aby bylo zajištěno dodatečné opětovné naolejování.

glass ECO

Obsah balení 6 × 1 kg** č. výr. 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 beze šmouh. Čisticí prostředek glass ECO zaručuje přirozeným způsobem zářivou 
čistotu. Úsporný při použití.

*  Při odběru 6 × 1 kg – šest stříkacích pistolí zdarma!
**  Při odběru 6 × 1 kg – jedna pěnová pistole zdarma!

essigREINIGER

Obsah balení 6 × 1 kg** č. výr. 4450100608

Obsah balení 10 kg č. výr. 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.

fox ECO

Obsah balení 6 × 1 kg č. výr. 4450100808

Obsah balení 10 kg č. výr. 4450100811

Gelový, dobře pěnivý, univerzální čisticí prostředek, který je šetrný k životnímu 
prostředí, s velkou silou pro rozpouštění tuku a nečistot. Vhodný pro čištění všech 
vodotěsných povrchů (pracovní plochy, podlahy, okna, inventář), jakož i pro ruční 
mytí nádobí a mytí skla. Kromě toho je přípravek fox ECO dermatologicky testován. 
Jeho složení prokazatelně chrání pokožku - jemnými přísadami, které obsahuje, a 
neutrální hodnotou pH. Vydává uklidňující vůni po směsi limetek a bylin.
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univerzální HYGIENA
 Utěrky.

hrubý hadr 10 kusů

 V × Š      60 × 80 cm č. výr. 4450300100

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

safetyWIPES 4 kusy

modrý  V × Š      40 × 40 cm č. výr. 4450300800

červený  V × Š      40 × 40 cm č. výr. 4450300900

žlutý  V × Š      40 × 40 cm č. výr. 4450301000

zelený  V × Š      40 × 40 cm č. výr. 4450301100

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

univerzální hadr 4 × 8 kusů

modrý V × Š      38 × 38 cm č. výr. 4450302200

červený V × Š      38 × 38 cm č. výr. 4450302300

zelený V × Š      38 × 38 cm č. výr. 4450302400

žlutý V × Š      38 × 38 cm č. výr. 4450302500

Extra savá, jemná a necuckující viskózově netkaná utěrka k utírání a  oplachování 
hladkých povrchů. Víceúčelové utěrky, přesvědčující svou odolností a savostí, jsou 
pratelné v pračce do 90°C.

utěrka na okna VITAL 5 kusů

 V × Š      40 × 40 cm č. výr. 4450300400

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 60 °C.

utěrka na nádobí 3 kusy

 V × Š      50 × 70 cm č. výr. 4450300300

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

jemný hadr 5 kusů

 V × Š      50 × 80 cm č. výr. 4450300200

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

Houby & pomůcky k drhnutí.

houbová utěrka – role

růžová  běžný metr č. výr. 4450400100

modrá  běžný metr č. výr. 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 126 cm.

drátěnka k drhnutí 9 kusů

č. výr. 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. 40 g.

power aktivní houba 10 kusů

 V × Š × H      14 × 5,9 × 2,9 cm č. výr. 4450400900

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 povrchy!

Speciální výrobky.

papírová utěrka wischPERFEKT H3 

18 rolí/svazek č. výr. 4450502000

Vysoká savost, bílá kvalitní kuchyňská role ze 3 vrstev, zvláště odolná proti přetržení 
za mokra. 100% bělená celulóza bez chloru. 190 listů/role.

pytle na odpad light 40 l

30 × 50 kusů à 40 l č. výr. 4120305500

50 × 63 cm, bílé.

pytle na odpad 120 l

4 × 10 kusů à 120 l č. výr. 4450500600

70 × 110 cm, modré, z velmi odolného plastu.

odkapávací síto

běžný metr č. výr. 4450500200

Omyvatelné odkapávací síto na nádobí, z PE, šířka role 75 cm.

wischPERFEKT držák 

č. výr. 4450502100

Držák pro nástěnnou montáž papírových utěrek wischPERFEKT H3.

gumové rukavice 12 párů

S/M č. výr. 4450500300

L/XL č. výr. 4450502200

Zvláště odolné proti opotřebení, víceúčelové a latexové s vnitřní sametovou vrstvou. 
Velmi citlivé při uchopení předmětů.

houbová utĕrka ECO 10 kusů

 V × Š      18 × 20 cm č. výr. 4450401000

Suché houbové utěrky nepouštějící vlákna, velmi savé. Je možné je prát až do 95°C. 
V suchém stavu nejsou lámavé a vyznačují se dlouhou životností. 100% biologicky 
odbouratelné. Dostupné v různých barvách, a tím použitelné v různých oblastech 
čištění. Ideální na ruční mytí nádobí a pro utírání všech hladkých ploch.

houba pro toalety červená 10 kusů

 V × Š × H      14 × 11 × 3,2 cm č. výr. 4450401400

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

houba na mytí zelená 10 kusů

 V × Š × H      14,5 × 8 × 4,5 cm č. výr. 4450401300

Zelená houba na mytí s piktogramem pro použití v kuchyních. Ochranná vrstva škrá-
be, a není ji proto možné použít na citlivých plochách. Odolná při praní v pračce až 
do 60°C.

houba pro sanitu žlutá 10 kusů

 V × Š × H      14,5 × 7 × 4,5 cm č. výr. 4450401200

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

univerzální houba modrá 10 kusů

  V × Š × H      14,5 × 7 × 4,5 cm č. výr. 4450401100

Modrá čisticí houba, která nepoškrábe, je vhodná k univerzálnímu čištění celého 
housekeepingu. Natištěný piktogram zobrazuje navíc oblast použití. Lze prát v prač-
ce do 60°C.
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cleanGLASS PAD 5 kusů

Š × H        32,5 × 11 cm č. výr. 4450601000

Speciální podložka z mikrovláken pro mytí hladkých, lesklých povrchů jako je sklo, 
ušlechtilá ocel, dlaždice a lakované povrchy. Extrémně savá. Použitelná jen v kombi-
naci s držákem cleanGLASS. Odolná vůči praní v pračce až do 60°C.

univerzální HYGIENA
 Mytí oken.

teleskopická tyč

až 250 cm č. výr. 4450600100

Teleskopická hliníková tyč, vytažitelná do délky 250 cm. Uzamykací klik systém zajistí 
bezpečné držení stěrky na okna a kombi stěrky.

držák cleanGLASS

Š × H        26 × 7,5 cm č. výr. 4450601100

Držák pro lehké připevnění podložky cleanGLASS pomocí oboustranné lepící pásky. 
Ergonomické držadlo umožňuje dokonalý přenos síly na mytou plochu.

kombi stěrka

35 cm č. výr. 4450601300

Stěrka na okna a držák na návlek MICRO zkombinovány v setu pro, v kombinaci s 
mycím návlekem MICRO, umývání a stírání okenních a zrcadlových ploch.

vědro

 V × Š × H      27 × 56 × 24 cm č. výr. 4450600700

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

návlek na stěrku MICRO

35 cm č. výr. 4450601200

Použitelný s kombi stěrkou. Vynikající schopnost pojmout špínu a mycí výkon díky 
mikrovláknu a všité netkané vsuvce, která odstraňuje odolná znečištění. Pratelný do 
60°C.

gumová stěrka na okna

35 cm č. výr. 4450600300

Výměnné gumové pásky do stěrky na okna.

stěrka na okna

35 cm č. výr. 4450601400

Hliníková stěrkou s plastovým úchytem pro snadné mytí okenních tabulí. Z robustní 
nerezové oceli s měkkou gumovou rukojetí pro ergonomickou práci. Kolejnice je 
pohyblivá.

easy2MIX 

V × Š × H       42,2 × 27,7 × 10,5 cm č. výr. 4450702300

Čisticí a dezinfekční stanice pro 1 nebo 2 výrobky. Tyto se ředí vodou na požadova-
nou koncentraci a pomocí stříkací trysky se nastříkají na čištěný povrch a nakonec 
se opláchnou čistou vodou. Průtok 13 l/min s tlakem max. 3 bar. Požadován přívod 
vody. Stříkací tryska a 20 m dlouhá hadice jsou zahrnuty v ceně.

univerzální HYGIENA
 Pomůcky pro dávkování & příslušenství.

držák na kanystr 

V × Š × H       20 × 24,5 × 22 cm č. výr. 4450702400

Držák pro 10l kanystr, pro upevnění na zeď.

multiKEY 

č. výr. 4450701400

Univerzální otvírač uzávěrů umožňuje jednoruční otvírání všech HAGLEITNER šrou-
bovacích uzávěrů.

stojan „Nebezpečí uklouznutí“ 

V × Š × H       57 × 22,7 × 50 cm č. výr. 4450701600

Stojan "Nebezpečí uklouznutí" varuje před rizikem kluzké podlahy.

ochranné brýle 

č. výr. 4450701500

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

dávkovací pumpička

na 1 l č. výr. 4450700300

na 5/10 l č. výr. 4450700400

na 25 l č. výr. 4450700500

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

dávkovací pomůcka

na 1 l č. výr. 4450700200

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

stříkací pistole bílá 

č. výr. 4450702100

Šikovné použití pumpičky pro 1l systémovou lahev k nastříkání čisticích prostředků.

držák systémových lahví 

V × Š × H        7 × 34 × 13 cm  č. výr. 4450701050

Držák pro tři systémové láhve firmy HAGLEITNER o objemu 1 l, se sympatickým de-
signem. Ideální pro vybavení pracovišť v kuchyních čisticími a dezinfekčními příprav-
ky. Pro časově úspornou a pohodlnou kuchyňskou hygienu podle metody HACCP.

odměřovací pohárek 

č. výr. 4450700900

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

výtokový kohout

na 5/10 l č. výr. 4450700700

na 25 l č. výr. 4450700800

Snadno obsluhovatelný výtokový kohout k čistému a bezztrátovému přepouštění či-
sticích přípravků z nádob o objemu 5, 10 a 25 l.
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pěnová pistole modrá

 č. výr. 4450702200

Šikovné použití pumpičky pro 1l systémovou lahev k napěnění čisticích prostředků.

pytle na odpad XL 150 l

15 × 10 kusů à 150 l č. výr. 4120305700

90 × 110 cm, černé.
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systémová láhev   

1l č. výr. 4450700100

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

rozstřikovací nástavec s pěnovou tryskou 

30 cm  č. výr. 4450701200

Slouží k prodloužení výstupu láhve s tlakovým rozprašovačem, aby bylo možné po-
hodlně 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.

univerzální etiketa 

17 × 12,5 cm č. výr. 4450702000

Tato inovativní dvouvrstvá etiketa slouží k řádnému popisu hotových pracovních ře-
šení nebo plnění z větších obalů. Ručně použité označení je chráněno průhlednou 
fólií před oddělením a rozmazáním. Uživatel vidí okamžitě, o kterou láhev se jedná.

refillBOTTLE 

14 × 0,5 l č. výr. 4450702900

Ergonomická systémová láhev s objemem 0,5 l, k plnění a stáčení čisticích pro-
středků. Představuje optimální doplněk k používání s dávkovačem integral 2GO. Pro 
správné použití je ke každé lahvi přiložen modrý rozprašovací uzávěr a pěnová pis-
tole.

univerzální HYGIENA
 Lékařské příslušenství.

Bezpečnost je v oblasti zdraví a péče to nejdůležitější.
Naše lékařské role medCOVER jsou z vysoce kvalitního povrchového materiálu, z jem-
ného papíru pro vyšetřovací lůžka lékařů a do ambulancí i provozních prostorů masérů, 
kosmetiček a tetovacích studií. Díky celoplošnému zpracování jsou zvláště odolné vůči
roztržení. Dvouvrstvá kvalita navozuje pocit poddajnosti a dobře saje. Každá role je 
samostatně foliovaná a nabízí pacientům dobrý pocit.

medCOVER 60 6 rolí/kartón

Šířka: 60 cm č. výr. 4451000100

188 útržků/role.

medCOVER 50 9 rolí/kartón

Šířka: 50 cm č. výr. 4451000200

132 útržků/role.

medCOVER PE 6 rolí/kartón

Šířka: 60 cm č. výr. 4451000300

132 útržků/role.
Vysoce kvalitní papír pokrytý polyetylenem, pro vyšetřovací lůžka lékařů a ambulancí, 
tam, kde nemají proniknout tekutiny (např. krev, moč) na povrch lůžka. Kvalitní, navo-
zuje pocit poddajnosti a je extrémně savá.

univerzální HYGIENA
 Brilantní ochranné rukavice.

Podle oblasti použití platí různé požadavky na dokonalé rukavice. Řada rukavic BRI-
LLANT nabízí optimální bezpečnost a zdraví pro uživatele a jeho okolí. Vyznačuje se 
optimálním pohodlím při nošení, odolností vůči roztržení a stabilitou a splňuje všechny 
příslušné normy a zkoušky*. Všechny výrobky neobsahují ftaláty , změkčovadla a pudry,
a minimalizují tak riziko alergií.

BRILLANT latexCOMFORT 100 kusů/balení

 Latex  S č. výr. 4451000400

 Přírodní bílá  M č. výr. 4451000500

  L č. výr. 4451000600

 XL č. výr. 4451001900

Latexové rukavice s výbornou elasticitou a hmatovou citlivostí, příjemné na nošení. 
Je možné je pohodlně nosit po delší časové období. Texturovaný povrch zabezpečí 
vynikající uchopení. Splňuje požadavky v medicínské oblasti i odolnost při čištění s 
běžnými chemikáliemi.

BRILLANT nitrilCOMFORT 200 kusů/balení

 Nitril  S č. výr. 4451000700

Modrá  M č. výr. 4451000800

 L č. výr. 4451000900

 XL č. výr. 4451002000

Extra tenké, výborně pružné nitrilové rukavice, které se pohodlně nosí. Vysoká me-
chanická odolnost. Vhodné pro alergiky na latex. Mírně zdrsněné špičky prstů zajistí 
jistý úchop i při činnostech v mokrém prostředí. Vhodné do medicínských oblastí a 
na základě barvy pro všechny aplikace, které podléhají standardům HACCP. Posky-
tují dobrou ochranu proti tukům, olejům a látkám, které dráždí kůži, i proti
čisticím a rozspouštěcím prostředkům.

BRILLANT nitrilX-TREME 100 kusů/balení

 Nitril  S č. výr. 4451001000

světle modré  M č. výr. 4451001100

 L č. výr. 4451001200

 XL č. výr. 4451002100

Stabilní rukavice, příjemné k nošení, s extra vysokou osou (délka 30 cm). Bez latexo-
vých proteinů. Díky nadměrné délce dobrá ochrana předloktí při nakládání s che-
mikáliemi. Dobrá stabilita vůči čisticím prostředkům, tukům a olejům. Optimální pro 
úklidový personál a do oblastí, které podléhají standardům HACCP.

BRILLANT nitrilSTYLE 100 kusů/balení

 Nitril  S č. výr. 4451001300

 Černá  M č. výr. 4451001400

 L č. výr. 4451001500

 XL č. výr. 4451002200

Stylové nitrilové rukavice s výbornou elasticitou pro příjemný komfort nošení. Vysoká 
mechanická odolnost. Bez latexových proteinů. Splňuje medicínské požadavky pro 
oblast tetování a piercingu. Kromě Body Artu a Beauty salonu jsou vhodné pro pou-
žití v oblastech s nutným HACCP, jako jsou např. výdejny jídla a přípravny.

*  Detailní přehled norem, zkoušek a odolnosti chemikálií různých typů rukavic najdete na adrese  
www.hagleitner.com

Nástěnná KOLEJNICE

15 cm  č. výr. 4450702600

Samolepící, tenká nástěnná KOLEJNICE pro upevnění zalaminovaných plánů a ná-
vodů.

housekeepingTRAY

V × Š × H        31 × 33 × 36 cm č. výr. 4450702700

Praktický koš s 3 posuvnými adaptéry a ergonomickým držadlem. Pro bezpečnou 
přepravu lahví a čisticích prostředků. Perfektně sedí ke všem vozíkům safetyTRO-
LLEY.
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láhev s tlakovým rozprašovačem 

č. výr. 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 l.
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univerzální HYGIENA
 hup – vlhké utěrky se systémem.

hup GLASS 3 × 90 kusů

 V × Š      30,5 × 32 cm č. výr. 4450301600

Okamžitě použitelné, vlhké, extra velké, nepouští vlákna, odolné proti protržení, utěr-
ky na skla a zrcadla. Zvláště vhodné pro rychlá odstranění lehkých znečištění jako 
jsou otisky prstů na vchodových dveřích, skleněných pultech, zrcadlových plochách 
atd. Také ideální pro TV přijímače s LCD nebo plazmovým displejem
(potvrzeno nezávislým znaleckým posudkem společnosti Panasonic).

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 opakované-

ho zavírání chrání utěrky před vyschnutím a kontaminací. 

Role flísových utěrek se skládá z 90 extra velkých utěrek, které odeberete z boxu po-

hodlně jednu po druhé. S každým použitím vyčistíte popř. vydezinfikujete 4 až 6 m².

hup BOX + 1 x víko s křížovým otvorem

blue V × Š × H     20 × 25,5 × 16,5 cm č. výr. 4431202700

red V × Š × H     20 × 25,5 × 16,5 cm č. výr. 4431202800

green V × Š × H     20 × 25,5 × 16,5 cm č. výr. 4431202900

yellow V × Š × H     20 × 25,5 × 16,5 cm č. výr. 4431203000

Znovu naplnitelný zásobní box pro praktické jednotlivé vyjmutí vlhkých hup utěrek. 
Uzavíratelné víko s křížovým otvorem zamezuje jejich vysychání. Obdélníkový tvar, 
úsporný na místo. Ideální použití ve spojení s úklidovými vozíky safetyTROLLEY BA-
SIC a ALLROUND.

hup držák na zeď 

V × Š × H        5,5 × 24 × 20,5 cm  č. výr. 4431203100

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

hup ALLROUND 3 × 90 kusů

 V × Š      30,5 × 32 cm č. výr. 4450301500

Hotové pro použití, vlhké, extra velké, nepouští vlákna, víceúčelové utěrky odolné 
proti roztržení, okamžitě použitelné, pro rychlé čištění všech tvrdých povrchů, také 
dřeva a akrylového skla, antibakteriální, zabraňují vytváření zápachů a přenosu cho-
roboplodných zárodků.

hup DISINFECT* 3 × 90 kusů

V × Š      30,5 × 32 cm č. výr. 4450301400

Dezinfekce ploch. Přesný popis výrobku naleznete na stráně 104.

hup DRY 3 × 90 kusů

V × Š      30,5 × 32 cm č. výr. 4450301300

Suché, extra silné utěrky na stírání z velmi kvalitní flísové látky, která nepouští vlákna, 
k napouštění dezinfekčními prostředky pro rychlou, nekomplikovanou dezinfenkci a 
čištění ploch.

Náplně

univerzální HYGIENA
Marketing vůní.

MAGICUS

V × Š × H     89 × 27 × 27 cm č. výr. 4450800100

Vůně MAGICUS motivuje, inspiruje, uklidňuje a podněcuje 
vášeň. MAGICUS dodá prostoru rovnoměrnou a povzbuzující 
vůni - obě dodávané směsi vůní jsou optimalizovány pro po-
užití v marketingu vůní. Světelný Eye-Catcher. Stojanová vůně 
může svítit v nejrůznějších barvách. A tak optimálně zapadá do 
okolního prostředí. Volbu barvy si můžete vybrat společně s 
Vaším obchodním zástupcem přímo na místě.

 MAGICUS greenTEA

 2,5 l č. výr. 4450900300

Osvěžující a povzbuzující vůně zeleného čaje do-
dává pocit příjemného uspokojení a stimuluje tělo 
i mysl. Kreace energizující a stimulující jako teplý 
letní déšť.

 MAGICUS whiteMUSK

 2,5 l č. výr. 4450900200

Jemnou a rafinovanou vůni pižma si pro její afro-
diziakální účinky oblíbili již Římané. Patří k nejvy-
branějším parfémům na světě a ve Vašem pokoji 
vykouzlí oázu potěšení.

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

Musí Váš dezinfekční prostředek působit stoprocentně - 

prokazatelně až do konečného data trvanlivosti? Dokládají 

to certifikáty? Jsou všechny účinné látky určitě co možná 

pro zdraví nejšetrnější? Nesmí být nic, co škodí. Kvůli tomu 

jsou nařízení o biocidech EU. A proto je také tato značka. 

Přenos a rozmnožování původců chorob představu-

je velké riziko. Pokud se bakterie a viry neomezeně šíří, 

může to mít vážné důsledky pro Vaši firmu i Vaše hosty.  

HAGLEITNER má ty správné produkty pro dezinfekci 

a postará se o Vaši bezpečnost. Naše dezinfekční pro-

dukty splňují požadavky Nařízení o biocidech 852/2012, 

a odpovídají tak nejnovějšímu stavu vývoje. Dobře pro-

myšlené a multifunkční produkty jsou naší výhodou a 

Vaším užitkem - protože my známe potřeby našich part-

nerů.
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Náš servis pro Vás

Ve Vaší firmě

• V souladu s Vašimi potřebami Vám poradíme při 

výběru správného produktu

• Vytvoření individuálních úklidových plánů a dezin-

fekčních plánů pro nejrůznější oblasti 

• Produktové školení pro správné použití a dávkování 

dezinfekčních přípravků

• Školení  ve věcech hygieny rukou:  Jak produkty 

správně používat? 

• Trénink pro hygienický management při rozmnožení 

norovirů

99



Ruce hrají při přenosu choroboplodných zárodků nejdůležitější roli. Je to dobrý pocit, 
když se můžete spolehnout na výrobky, které působí rychle a zároveň ošetřují pokožku. 
Abyste získali na první pohled celkový přehled o použití, dávkování, rozsahu působení,  
účinných látkách a certifikaci, naleznete na straně 106  přehled všech dezinfekčních pro-
středků HAGLEITNER.

septDISPLAY OTC

30 × septDES GEL 50 ml + 1 × septDISPLAY OTC č. výr. 4120103809  

septDISPLAY OTC je mobilní prodejní displej, který prezentuje a prodává  
HAGLEITNER dezinfekční gel na ruce septDES GEL – na pulty a hotelovou recepci. 
Lze ho kdykoli doplnit a nabízí místo až pro deset 50 ml lahviček. Poskytněte Vašim 
zákazníkům bezpečí s sebou na cesty! Prodejní displej je dodáván s 30 lahvičkami 
septDES GEL. 

Dezinfekce
 Dezinfekce rukou.

travelKIT

č. výr. 4120102800

Taštička travelKIT od HAGLEITNERa je ideální pro cestování. Tato cestovní sada 
obsahuje kapesníčky HAGLEITNER a wcDISINFECT v 50ml lahvičce: tím si můžete 
snadno dezinfikovat jakékoliv toaletní sedátko. Také včetně careMOUSSE: pro na-
vlhčení toaletního papíru; stejně tak septDES FOAM: pro umytí a dezinfekci rukou 
– každý také v 50 ml lahvičce. Průhledná kosmetická taštička se vejde mimochodem 
do každého ručního zavazadla - dokonce také na cesty letadlem.

Běžné mycí prostředky a teploty mytí nádobí obvykle nedostačují k dosažení hygi-
enicky čistého nádobí. Často je doba mytí příliš krátká nebo se myjí materiály (např. 
plasty nebo sklo), které při mytí nedosáhnou potřebné teploty. Vyvinuli jsme speciální 
dezinfekční přípravky pro prevenci bakterií v myčce: Používají se přímo v myčce na 
nádobí a poskytují vysoce účinnou ochranu proti přenosu choroboplodných zárodků.

ecosol ECO DES

Obsah balení 10 kg č. výr. 4210301111

Obsah balení 30 kg č. výr. 4210301113

Obsah balení 65 kg č. výr. 4210301115

Tekutý vysoce koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a bělení na bázi kyslíku pro 
profesionální myčky nádobí. Odstraňuje obzvláště odolné kávové skvrny a čajové 
zbytky. Podporuje čisticí účinek všech hagleitnerovských mycích prostředků a za-
mezuje vzniku choroboplodných zárodků v oplachové lázni. Odbornými posudky 
byl potvrzen jeho dezinfikující účinek u jedno a více nádržových myček. Zapsáno u 
ÖGHMP.

ecosol CLEAN DES

Obsah balení 4 × 4 kg č. výr. 4220101019

Pevný, vysoce koncentrovaný mycí prostředek a dezinfekce na nádobí ve formě 1
kusu. Vynikající při tvrdosti vody do 10 °dH. Dezinfikující účinek potvrzen odborným
posudkem. Zapsáno u ÖGHMP.

Dezinfekce
 Dezinfekce nádobí.

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

D
e

z
in

fe
k

c
e

D
e

z
in

fe
k

c
e

ecosolDES TABS

Obsah balení 2 × 70 kusů č. výr. 4210400500

Vysoce výkonné vícefázové tablety pro mytí a dezinfekci nádobí a sklenic v domácích 
myčkách nádobí. Vodou rozpustná fólie chrání Vás i Vaše zaměstnance. Kromě stan-
dardních funkcí, jako je čištění, odvápnění, ochrana proti korozi, vysoušení do lesku 
a soli proti zavápnění, mají tablety kyslíkový komplex, který je šetrný k životnímu 
prostředí. Přídavný čisticí prostředek není již nutný. Vynikající dezinfekční vlastnosti, 
zejména proti norovirům. Certifikováno zkouškou dle EN 14476. Baktericidní, levu-
rocidní dle  EN 1276, EN 13697, EN 1650 již od teploty 45 ° C s dobou působení 
15 minut.

septLIQUID SENSITIVE

Obsah balení 6 × 700 ml č. výr. 4110705804

Obsah balení 20 × 150 ml č. výr. 4120101012

Obsah balení Kanystr 5 l č. výr. 4120101010

Hotový, alkoholový roztok pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Také je 
posouzen a je mimořádně vhodný pro spolehlivou prevenci plísně na nohou. Velmi 
vhodný pro citlivou a suchou pokožku. U norovirů účinný během jedné minuty. K 
dispozici také v cestovním balení s pumpičkou. Vhodné dávkovače: XIBU DISINFECT 
(viz strana 24)

septLIQUID PLUS

Obsah balení 6 × 700 ml č. výr. 4110704603

Hotový alkoholový roztok pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.  Komplexní 
virucidní spektrum účinku se současnou péčí o pleť. U norovirů účinný během 15 
vteřin. Vhodné dávkovače: XIBU DISINFECT (viz strana 24)

septDES GEL

Obsah balení 5 × 1000 ml č. výr. 4110708639

septDES GEL

Obsah balení 30 × 50 ml č. výr. 4120101909

Hotový alkoholový gel pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Praktický v 
použití, a to i pro nezkušené lidi. Komplexní virucidní spektrum účinku se současnou 
péčí o pleť. U norovirů účinný během 15 vteřin. Praktický v 50 ml lahvičce na cesty.
Vhodné dávkovače: XIBU XL senseFLUID (viz strana 38)

septDES FOAM

Obsah balení 6 × 600 ml č. výr. 4110708703

septDES FOAM

Obsah balení 50 ml č. výr. 4120102209

Bezalkoholová pěna na dezinfekci rukou dle EN 1500 a také k čištění a hygienické-
mu mytí rukou dle EN 1499. Tato kombinace umožňuje uživateli mytí a dezinfekci dle 
individuálních potřeb. septDES FOAM obsahuje skvělé pečující látky, takže se ruce 
nevysuší. Jemná vůně je bez alergenních látek. Certifikováno dle EN 1500, EN 1499 a 
EN 13727. K dispozici také v cestovním balení s pumpičkou. Vhodné dávkovače: XIBU 
FOAM (viz strana 20) 

septDES FOAMSOAP

Obsah balení 6 × 600 ml č. výr. 4110709603

Bezalkoholové pěnové mýdlo k normálnímu a hygienickému mytí rukou dle EN  
1499. Optimální pro hygienicky relevantní místa, namísto normálního mýdla, aby se 
zamezilo přenosu choroboplodných zárodků na jiná místa. Decentní vůně po grape-
fruitech je bez alergenních látek. Certifikováno dle EN 1499, EN 13727 a EN 13624. 
Vhodné dávkovače: XIBU FOAM (viz strana 20)
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havon PERFECT

Obsah balení 15 kg č. výr. 4310200100

Práškový prací prostředek pro splnění hygienických nároků. Optimálně vhodný pro 
všechny teploty praní, pro všechny tvrdosti vody a všechny textilie (kromě vlny a 
hedvábí). Optimální bělicí 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 bílkovinného původu. Je šetrný k vláknům. Prádlo bude zářivé, ošetřené 
a čerstvě vonící. Případná šeď a nepříjemné pachy zmizí. Zápis u ÖGHMP a DGHM/
VAH.

havon DES 40

Obsah balení 12 kg č. výr. 4310200738

Práškový speciální prací prostředek na kvalitní látky pro praní, dezinfekci a péči při 
již 40°C. Ideální na jemné prádlo, jako je spodní prádlo, sportovní a funkční oblečení 
nebo textil, u kterého se má efektivní dezinfekcí zamezit přenosu nemocí a pachům. 
Zanechává příjemnou svěží vůni. Testována účinnost vůči všem obaleným a neoba-
leným virům, bakteriím, vč. mykobakterií a spor bakterií, houbám a plísním.
Testováno a zaevidováno u VAH/ÖGHMP/RKI (nahlášeno). 

havon DES 60

Obsah balení 15 kg č. výr. 4310200700

Práškový, slabě pěnící speciální prací prostředek na praní, bělení, dezinfekci a péči 
při praní v 60°C. K zamezení přenosu chorob prostřednictvím textilií, potahů na mo 
py, čisticích utěrek a utěrek na ruce. Prádlo získá nádhernou svěží vůni a bude 
příjemné na dotyk a současně perfektně vyprané. Ideální pro textilie na citlivou 
hygienu do nemocnic, pečovatelských domovů, lékařských praxí a i na pracovní 
oblečení v kuchyních a při zpracování potravin. Testována účinnosti vůči obaleným 
a neobaleným virům, bakteriím a sporám bakterií. Testováno a zaevidováno u VAH/
ÖGHMP/RKI (nahlášeno).

hygienicDES 2GO

Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410300419

Bezparfémový, neutrální prostředek na plošnou dezinfekci se širokým mikrobiolo-
gickým spektrem účinnosti proti choroboplodným zárodkům. Lze jej univerzálně 
použít v oblastech zpracování potravin, hotelových a gastronomických provozech, 
ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních. Optimální pro přednapuštění návleků 
na vytírání. Bez vůně, nedráždivý, vhodný i pro citlivé povrchy. hygienicDES 2GO se 
postará o hygienicky čisté prostředí. Lze aplikovat manuálně. 2,6 l odpovídá až 520 
l hotového aplikačního roztoku. Vhodné dávkovače: integral 2GO (viz strana 72).

Existuje tolik různých povrchů, které se musí dezinfikovat, aby se přerušil infekční
řetězec. Nabízíme pro každou oblast použití a každý materiál ten správný produkt.

hygienicDES PERFECT 

Obsah balení 10 kg č. výr. 4460101211

Plošná dezinfekce s výborným čisticím účinkem. Obzvláště vhodný pro potravinářským 
průmysl, je bez kvartérních amoniových sloučenin. Protože je bez aldehydů, fenolů a 
alkoholů, je velmi příjemná při použití. Pro svou krátkou dobu působení při nízkém dáv-
kování je optimální pro obor zdraví a péče. Jemně parfémovaná. Nevhodná na použití 
na neošetřené dřevo, hliník, akrylové sklo. U podlah z linolea nebo pokrytých polymery 
vyzkoušet výrobek nejprve na nenápadném místě, protože může dojít k reakci v závis-
losti na koncentraci použití.

hygienic3000 

Obsah balení 10 kg č. výr. 4460100411

Koncentrát pro čištění a dezinfekci povrchů všeho druhu. Na základě jeho neutrální 
hodnoty pH a jeho dobré materiálové snášenlivosti je vhodný i pro použití na citlivé 
materiály, jako je akrylové sklo (solária) nebo surové dřevo (sauna). Bez zápachu a 
vůně, tedy optimální pro použití v potravinářství. V potravinářství opláchnout vodou. 
Pro jednoduché dávkování doporučujeme stanici easy2MIX (viz strana 92).

hygienicPLUS 

Obsah balení 6 × 1 kg* č. výr. 4460100308

Rychlý dezinfekční prostředek, připravený k čištění a dezinfekci povrchů, citlivých na al-
kohol. Zvláště pro použití na povrch lůžek, v soláriích, fitness strojích, ale i na lékařský in-
ventář. Použití je příjemné díky svěží vůni. Díky pěnivým vlastnostem je možné ji optimálně 
rozprostřít pomocí přiložené pěnové pistole. Disponuje širokým účinným spektrem i proti 
papovavirům/polyomům a rotavirům.

hygienicDES FORTE 

Obsah balení 6 × 0,9 kg** č. výr. 4460100808

Připravené ihned k použití, rychlá dezinfekce na bázi alkoholu pro všechny povrchy 
odolné alkoholu. K rychlé dezinfekci také během pracovního procesu. Nanést neře-
děné na plochu, jednorázovou utěrkou rozetřít a nechat uschnout. Nezanechává žád-
né zbytky, takže není nutné žádné oplachování vodou. Účinný proti norovirům během 
jedné minuty! K rychlé dezinfekci s předem namočenými utěrkami doporučujeme hup 
DISINFECT.

Dezinfekce
 Dezinfekce povrchů.

Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu.
*  Při odběru 6 x 1 kg – šest stříkacích pistolí zdarma!
**  Při odběru 6 x 1 kg – jedna stříkací pistole zdarma!
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Ložní prádlo je často v přímém kontaktu s tělem a pokožkou. Bakteriím v ložním 
prádle je tedy třeba se bezpodmínečně vyhnout. Existují dvě možnosti, jak proti nim 
působit, přičemž jen jedno z obou řešení je skutečně efektivní: vyvářka ložního prádla 
na vysokou teplotu a dlouhý prací cyklus nebo šetrné praní na nízkou teplotu a de-
zinfekce. Vy máte na výběr, my ty správné produkty.

havon T7

Obsah balení 27 kg č. výr. 4310101613

Obsah balení 64 kg č. výr. 4310101615

Tekutý, vysoce účinný bělicí a dezinfekční prostředek na ložní prádlo v kombinaci s 
dalšími komponentami pracích prostředků havon PROFESSIONAL DISINFECT pro praní 
na 40° a 60°C. Technologie Precursor zajišťuje tvorbu vysoce účinné dezinfekce až v 
pračce během pracího cyklu. havon T7 není nebezpečná látka a je zcela bezpečná při 
manipulaci. Vynikající bělicí účinek s maximální ochranou barev. Testováno a uvedeno 
na seznamu VAH/ÖGHMP/RKI (nahlášeno).

Dezinfekce
 Dezinfekce prádla.
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Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu.
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hup DISINFECT 3 × 90 kusů

V × Š          30,5 × 32 cm č. výr. 4450301400

Hotové k použití, vlhké, extra velké, odolné proti roztržení, okamžitě použitelné, pro 
profesionální rychlou dezinfekci všech ploch a předmětů odolných proti alkoholu. 
hup DISINFECT je zalistován u VAH, omezeně virucidní, účinný vůči norovirům (MNV) 
a TBC. Účinnost potvrzena v plošném testu. Příslušenství na straně 96.

wcDISINFECT

Obsah balení 6 × 300 ml č. výr. 4110707901

Obsah balení 50 ml č. výr. 4120102109

Čisticí pěna na záchodová sedátka s rychlým dezinfekčním účinkem. Bez alkoholu 
a tedy šetrná k materiálu. Úsporná ve spotřebě, rychle schne a nezanechává žádné 
zbytky, které by mohly dráždit pokožku. Vhodné dávkovače: XIBU SEATCLEANER 
(viz strana 25)

hygienicVIRUZID 

Obsah balení 10 kg č. výr. 4460100511

Koncentrát pro čištění a dezinfekci ploch, které jsou odolné vůči kyselinám. Na 
seznamu RKI pro okruh působnosti A (bakterie, plísně) a B (viry). V oboru péče 
dezinfekce proti bakteriálním sporám, jako jsou Clostridium difficile, nebo neoba-
leným virům, jako jsou noroviry. Zároveň šetrný ve spotřebě v kombinaci s hup DRY  
(viz strana 86) a optimální pro zamezení přenosu zárodků prostřednictvím utěrek. 
Díky pravidelnému použití odstraňuje také v parní lázni popř. v oblasti wellnes nepří-
jemné zápachy. Ideální pro veterinární oblast, protože působí silně proti virům, 
zvláště proti parvovirům.
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hup DISINFECT čistý – 1 min

wcDISINFECT čistý – 1 min

hygienicVIRUZID 2 % – 15 min

hygienicDES 2GO 0,5 % – 15 min

hygienicDES FORTE čistý – 1 min

hygienicPLUS čistý – 1 min

hygienic3000 2 % – 30 min

hygienicDES PERFECT 1 % – 15 min

havon PERFECT 3 g/l – 15 min

havon DES 60 5 g/l – 10 min

havon DES 40 6 g/l – 20 min

havon T7 0,9 ml/l – 10 min**

ecosol DES TABS 1 tableta – 15 min

ecosol CLEAN DES 3 g/l – 50 sec

ecosol ECO DES 1,5 g/l – 50 sec

septDES FOAMSOAP * čistý – 60 sec

septDES FOAM
čistý – 60/30 
sec

septDES GEL čistý – 30 sec

septLIQUID PLUS čistý – 30 sec

septLIQUID SENSITIVE čistý – 30 sec
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STEAMER

10L

30-60ml

2GO

1

HYGIENA těla

HYGIENA rukou

HYGIENA kuchyně

univerzální HYGIENA

HYGIENA podlah

HYGIENA prádla

Dezinfekce

sanitární HYGIENA

Tlaková pumpovací lahev

Nanést na utěrku

Stříkání přímo

Stříkací lahev

Stříkání šikmo

Nastříkat na utěrku

Nasypání

hup utěrky

Kyblíková metoda

Úklidový automat, 

jednokotoučový stroj

Úklidový vozík - ruční 

mytí podlahy

Strojové mytí nádobí

Ruční dávkování pračky

Ruční mytí nádobí

Ruční praní

Vysokotlaký úklidový stroj

Bezpečnostní dlaždice - 

sanitární oblast

Myčka

Oblast sanity

Textilie

Bezpečnostní dlaždice - 

kuchyň

Kuchyň

Ohřívací stroj

HYGIENA podlah

Housekeeping

Odpad

Plavecký bazén

Toaleta / pisoár

Okno

Inventář

Automatické dávkování

havon PROFESSIONAL

Automatické dávkování

ecosol

Údaj o dávkování / 

inividuálně

integral 2GO

integral 4PRO, 

COMPACT & FLUID

alkalická

neutrální

kyselá

Ochranné vybavení

Uvedeno jen na  
produktu:

integral 4PLUS

Po tabletách

Tato piktogramová skupina  
udává produktovou oblast:

Tato skupina popisuje způsob  
použití výrobků:

Tato skupina prozradí, kde se  
výrobek používá:

V této skupině lze vyčíst  
hodnotu pH:

V této skupině jde o dávkování  
(pokud není uvedeno použít bez):

Vezměte, prosím, na vědomí 
směr čtení: zleva doprava 
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Tento generální katalog platí v obchodním roce 2019/20 a nahrazuje všechny dosavadní generální katalogy. Tiskové chyby vyhrazeny.
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