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HAGLEITNER
Innovatieve hygiëne.

De HAGLEITNER bedrijfsgroep is uw specialist voor alle vragen op
het gebied van professionele hygiëne. De filosofie ‘Innovatieve hygiëne’ is een weerspiegeling van het streven naar continue innovatiekracht.
Meer dan 35 jaar ervaring, een hoge mate aan dienstverlening en een
omvangrijk palet aan reinigingsproducten en -apparatuur hebben
HAGLEITNER gemaakt tot een van de toonaangevende leveranciers
van het complete assortiment. Voor u betekent dit, ook na een aanschaf, optimale zekerheid en de betrouwbaarheid van een gerenommeerde partner.
Wij streven ernaar onze klanten te allen tijde moderne en eigentijdse
oplossingen te bieden. Innovatieve hygiëne vereist tegenwoordig in
alle situaties intelligente producten, die moeten voldoen aan steeds
strengere hygiënevoorschriften. Wij hebben bij de nieuwste stap in
de ontwikkeling van nieuwe papierkwaliteiten rekening gehouden met
deze hoge eisen.
Onze nieuwe papiersoorten zijn een enorme verbetering van de kwaliteit en ze verleggen de grens op het gebied van speciaal papier.
Om papier van deze hoge kwaliteit te herkennen, hebben we een
papierkwaliteitszegel ontworpen voor onze beste papiersoorten dat
in het papier wordt geperst.
Met het HAGLEITNER papierkwaliteitszegel bent u verzekerd van
een product dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen!
Het HAGLEITNER papierkwaliteitszegel

In deze catalogus treft u het meest actuele assortiment HAGLEITNER
producten aan, gesorteerd per 'core' deskundigheid.
Voor gedetailleerde informatie over onze producten en diensten kunt
u natuurlijk nog steeds contact opnemen met uw vertegenwoordiger
en onze verkoopfilialen; ook kunt u nu gebruik maken van ons kennisplatform rondom innovatieve hygiëne, www.hagleitner.com.
Ik wil u op deze plaats graag hartelijk danken voor uw vertrouwen in
onze producten en diensten en ik beloof u dat wij, door innovatieve
hygiëne, ook in toekomst een bijdrage aan uw succes blijven leveren.

Uw

Hans Georg Hagleitner

Innovatieve hygiëne.
Onze bijdrage tot uw succes.
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Service In Oostenrijk
en over de grenzen heen.

De HAGLEITNER werkingsgarantie.
De werkingsgarantie geldt voor alle dispensers uit de LUNA serie, die
in de catalogus voorzien zijn van de aantekening 10 jaar werkingsgarantie en omvat uitsluitend het herstellen van de werking van het
apparaat. Deze wordt doos HAGLEITNER telkens gegarandeerd aan
de eindverbruiker voor LUNA dispensers die onder het merk
‘HAGLEITNER' worden verkocht en geldt voor alle tijdens het normale gebruik defect geraakte functie-onderdelen voor een periode van
10 jaar vanaf de factuurdatum; uitgesloten van garantie zijn dispenserbehuizingen evenals schade veroorzaakt door derden, alsmede
schade ontstaan door een verkeerde montage.
Voorwaarde voor de geldigheid van de werkingsgarantie is het exclusief gebruik van originele HAGLEITNER navullingen en accessoires.
Duizenden tevreden klanten uit verschillende economische sectoren
vertrouwen op de deskundigheid van HAGLEITNER.
Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten en de bekwaamheid van ons servicenet.

Modernste logistiek.
Vanuit het centrale magazijn in Zell am See in Oostenrijk wordt zowel
de nationale als de internationale markt, die reeds meer dan 55 landen met meer dan 160 handelspartners omvat, verzorgd. HAGLEITNER streeft -ook milieutechnisch- permanent naar verbeteringen. Zo
beschikt HAGLEITNER vanaf mei 2004 in Zell am See over een eigen
aansluiting op het openbare spoorwegnet van de ÖBB. In 2005 konden al 6.400 ton transportgoederen van de weg naar het spoor worden verplaatst, in 2006 waren dat al 8.700 ton, die met 494 wagons
via het spoor werden vervoerd. Daarvan werden 376 wagons van Zell
am See naar de verkoopfilialen in binnen- en buitenland getransporteerd en 118 wagons kwamen via het spoor naar Zell am See. Zo
wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het het ontlasten van
zowel verkeer als milieu. Het innovatieve voorraadbeheer van
HAGLEITNER en haar uiterst moderne logistieke net maken modern
leveren mogelijk - wereldwijd!

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.

Internet.
Innovatieve hygiëne online.

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.
Hier vindt u veelzijdige en actuele informatie met betrekking tot
HAGLEITNER hygiëne, zoals:
uitgebreide ondernemingpresentaties.
informatie m.b.t. alle kerncompetenties.
product know-how met gedetailleerde beschrijvingen.
informatie m.b.t. de afzonderlijke vakgebieden van de professionele
hygiëne, zoals desinfectie, bescherming van de huid of HACCP.
te downloaden hygiëneplannen, checklisten, bladen met toelichtingen en verklaringen en de HACCP richtlijnen.
het vlekkenlexicon - snelle tips voor het efficiënt verhelpen van
vlekken.
een optimaal gestructureerde online-shop.

De online-Shop.
HAGLEITNER klanten kunnen alle artikelen overzichtelijk en eenvoudig online bestellen, 24 uur per dag. De shop biedt u:
Informatie over producteenheden en prijzen.
Alle artikelen kunnen gemakkelijk en eenvoudig worden besteld.
Onder ‘my hagleitner’ staan alle artikelen die u de afgelopen drie
jaar bij ons hebt aangeschaft, gedetailleerd vermeld, alsmede uw
vijf laatste aankopen, maar ook alle actuele databladen zoals product- en veiligheidsbladen.

Aanmelden voor de shop.
U hoeft alleen maar onder ‘shop’ het aanmeldformulier in te vullen.
Uw aanmelding wordt binnen één werkdag verwerkt en per e-mail
bevestigd.

Service voor ontwerpers.
Een apart gedeelte voor architecten, ontwerpers en installateurs
biedt relevante ontwerpinformatie met betrekking tot de LUNA dispenser serie, zoals:
afmetingen
navullingen
levering
montage-advies
aanbestedingsteksten

Het kennisplatform rondom de innovatieve hygiëne.
Eenvoudig veelzijdig en aantrekkelijk.

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.

Productiebedrijf
Introductie.

Europa’s modernste chemisch-technisch productiebedrijf op het
gebied van reinigings- en onderhoudsproducten staat in Zell am See.
HAGLEITNER hecht altijd veel waarde aan de hoogste kwaliteit van
de producten.
Alleen om die reden al streven wij ernaar dat onze productie-installaties altijd op de nieuwste stand van de techniek staan. Daarnaast
worden deze continu uitgebreid, om aan de groeiende vraag naar
onze producten te kunnen voldoen. De automatisering is verder verbeterd door de chemieproductie uit te breiden met de modernste
installatietechnieken. Nu kunnen tot 60.000 ton reinigingsmiddelen
worden gefabriceerd..
Het productiebedrijf van HAGLEITNER kan worden onderverdeeld in
drie sectoren:

Chemische productie.
De productie en het afvullen van de chemische producten verloopt
volautomatisch.
Daarbij worden ook de etiketten direct tijdens het afvullen individueel
conform de eis van het online-etiketteersysteem geproduceerd en op
de producten aangebracht.

Dispenserproductie.
Alle LUNA dispensers alsmede het integral dispensersysteem worden
in huis gemonteerd, bedrukt en onderworpen aan een kwaliteitscontrole. Ook alle navulsystemen voor de dispensers worden door
HAGLEITNER vervaardigd en wel in de vestiging in Zell am See.

Papierverwerking.
Met onze top-verwerkingslijn is een volledig automatische papierveredeling van de hoogste kwaliteit mogelijk, waarbij de beste soorten
worden voorzien van het HAGLEITNER papierkwaliteitszegel en onze
beste soorten toiletPAPIER blauw worden verlijmd. Het converteren

rondt de stappen schoonsnijden, verpakken, kenmerken middels
InkJET-bedrukking en palletiseren af.

Research & ontwikkeling.
Door intensieve research en ontwikkeling heeft HAGLEITNER haar
beslissende voorsprong op de internationale markten behaald. In de
meest modern ingerichte researchlaboratoria werken chemici en
ingenieurs niet alleen aan de kwaliteitsbewaking en verderontwikkeling van het bestaande productenpalet, maar ook aan de ontwikkeling
van nieuwe innovatieve reinigingsmiddelen en technologieën.
De continue vooruitgang op het gebied van functionaliteit en design
en de verbetering van zelf ontwikkelde recepturen voor de wasruimte-, keuken-, was- en objectHYGIENE zijn van doorslaggevende
betekenis geweest voor het wereldwijde succes. HAGLEITNER profileert zich daarbij neer als internationale trendsetter.

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.

Productiebedrijf
Innovatief en veilig.

Innovatieve navulsystemen.
Bij de ontwikkeling van het LUNA systeem en de integral dispensersystemen zijn voor de navullingen revolutionaire oplossingen gevonden. Deze zorgen ervoor dat onze producten uniek en duidelijk herkenbaar zijn.

LUNA vacuumBAG® systeem.
De bekroonde krimpfles vacuumBAG® zorgt voor 60% minder
gewicht dan normale zeepnavullingen en neemt tijdens het gebruik in
volume af tot 10% van het oorspronkelijke volume. Zowel het bederven van de inhoud als het indrogen van de dispenser worden hierdoor voorkomen.

LUNA multiROLL®.
In vergelijking met standaard gewikkelde rollen papier op een kartonnen kern met een grote diameter, bestaat de multiROLL® alleen uit
een smalle kunststofkern, waarop dankzij een compacte wikkeling tot
vier maal meer papier kan worden gewikkeld. Dat vermindert de hoeveelheid omverpakking en transport- en opslagvolume.

multiFILL patroon.
De gepatenteerde multiFILL Patrone voor het integral dispensersysteem maakt de fabricage van oplossingen gemakkelijker doordat
het reservoir kleiner in gewicht en afmetingen is. Omverpakkingen,
transport- en opslagvolume worden kleiner. Daarnaast voorkomt een
vastgelaste doseerinzet rechtstreeks contact met het concentraat.

Kwaliteit en veiligheid.
De voorschriften voor controlemaatregelen betreffende cosmetische
middelen verplicht de fabrikant van deze producten, zoals zeep,
bepaalde documenten paraat te houden voor de controle van overheidswege. Onder deze documentatieverplichting vallen onder andere aantekeningen met betrekking tot de fabricage van het product
volgens het principe van 'goede wijze van produceren' (Good
Manufacturing Practice, GMP).
De 'goede wijze van produceren' resp. GMP is een instrument voor
kwaliteitswaarborging van het product, waardoor de fabricage van
een cosmetisch middel op een reproduceerbare, gelijkblijvende kwaliteit wordt gegarandeerd.
Het nakomen van de GMP geldt voor alle productiestappen, met
name voor de volgende sectoren:
Personeel (voldoende deskundigheid van de verantwoordelijke personen)
Bedrijfshygiëne – geschiktheid en netheid van de ruimtes
Technische installaties alsmede de controle en het onderhoud daarvan
Controle van basismateriaal en eindproduct
Documentatie van het fabricageproces (alles moet na te trekken zijn!)
Kwaliteit kan door eigen inzet worden bereikt. In onze productieinstallaties met GMP licentie worden de HAGLEITNER producten
conform de strengste internationale normen getest en geproduceerd.
De processen worden hierbij gevalideerd en gedocumenteerd.
HAGLEITNER voldoet daarmee aan de strenge veiligheids- en kwaliteitseisen.

Veiligheid ook voor het milieu.
We gaan nog een stap verder met de productlijn una, waarvoor wij
het Oostenrijkse milieukeurmerk hebben verworven en het EUEcolabel, het officiële milieukeurmerk van de Europese Unie. Deze
onderscheidingen staan voor producten die het milieu ontzien en die
getuigen van een hoge mate aan gebruiksgemak en kwaliteit.

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.

wasruimteHYGIENE

De eerste indruk
is beslissend.

Het meermaals onderscheiden LUNA dispensersysteem biedt alles voor een verzorgde wasruimte en
sanitairomgeving, of dit nu in de gastronomie, in professionele bedrijven of in openbare gelegenheden is.
LUNA dispensers vallen op, onder andere door hun
mooi gevormd design, de zuinige werking alsmede
door hun optimale onderhoudsvrijheid.
De inrichting van uw wasruimte met LUNA zal ook bij
uw klanten in goede aarde vallen.
LUNA wasruimte-inrichting overtuigt door
hoogwaardig design
eersteklas functionaliteit
uitmuntend in zuinigheid
een systeemsleutel voor alle LUNA apparaten
uitgevoerd in hoogwaardig ABS-kunststof
10 jaar werkingsgarantie
(voor de als zodanig aangegeven dispensers)
navulsysteem multiROLL® en vacuumBAG®
Neem voor gedetailleerde informatie contact op met
uw HAGLEITNER adviseur FRAG HOLLAND BV.

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.

LUNA chromLINE
HET LUNA DISPENSERSYSTEEM.
GEWOON STATE-OF-THE-ART.
LUNA chromLINE
LUNA sanoSEAT dispenser

art.nr.

110100151

LUNA hygieneAUFLAGEN dispenser

art.nr.

110100251

LUNA toilettPAPIER dispenser

art.nr.

110100351

LUNA wet&CLEAN dispenser

art.nr.

110100551

LUNA hygieneBEUTEL dispenser

art.nr.

110400151

LUNA click&CLEAN dispenser

art.nr.

110100451

LUNA airFRESH dispenser

art.nr.

110200151

LUNA airFRESH mobile dispenser

art.nr.

110200251

LUNA wandASCHER

art.nr.

110200851

LUNA kledingHAAK

art.nr.

110500151

LUNA cremeSEIFEN dispenser

art.nr.

110200351

LUNA schaumSEIFEN dispenser

art.nr.

110200451

LUNA handTUCH dispenser

art.nr.

110200551

LUNA multiFOLD dispenser

art.nr.

110200751

LUNA papierBOX

art.nr.

110200651

LUNA handCREAM dispenser

art.nr.

110300351

LUNA multiBOX dispenser

art.nr.

110500251

LUNA duschGEL dispenser

art.nr.

110400251

wasruimteHYGIENE

Esthetisch
en functioneel.

Innovatieve oplossingen voor
bijzondere eisen aan design.
In LUNA chromLINE zijn alle LUNA functionaliteiten
gecombineerd op een wel heel elegante manier.
De exclusieve inrichting van de wasruimte stelt de
hoogste eisen aan vormgeving en design.
Het is allebei even belangrijk:
aantrekkelijk esthetiek en functionaliteit
zonder concessies aan een van beiden.

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.

wasruimteHYGIENE

wasruimteHYGIENE
LUNA dispenser toilet.
LUNA sanoSEAT dispenser
HxBxD
196 x 122 x 87 mm

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110100150
art.nr. 110100151

voor het desinfecteren en reinigen van toiletbrillen in één werkgang
comfortabele bediening
luchtdicht tankje en navulling in één
reservetankje
kijkvenster voor weergave vulhoeveelheid
afsluitbaar
10 jaar werkingsgarantie
LUNA wcDISINFECT

6 x 0,3 kg

art.nr. 110700101

Toiletbrilontsmettingsmiddel op alcoholbasis. Zorgt voor een hygiënisch schoon en
ontsmette toiletbril. Werkt snel en doeltreffend. Niet agressief voor de toiletbril,
droogt snel en volledig op, laat geen huidirriterende resten na. Desinfecterende middelen veilig gebruiken. Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie lezen.
Goedgekeurd door ÖGHMP en DGHM.

LUNA hygieneAUFLAGEN dispenser
HxBxD
296 x 430 x 69 mm

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110100250
art.nr. 110100251

Dispenser voor hygieneAUFLAGEN van papier om contactinfectie via toiletbrillen
te voorkomen
vlakke, mooi gevormde dispenserbehuizing
onderhoudsvrij
voor max. 2 x 100 hygieneAUFLAGEN
levert 1 vel per keer
kijkvenster voor weergave vulhoeveelheid
afsluitbaar
10 jaar werkingsgarantie
LUNA hygieneAUFLAGEN

10 x 100 stuks

art.nr. 110800100

Zachte recyclekwaliteit voor perfecte veiligheid en hygiëne. De laag wordt bij het
doorspoelen automatisch weggespoeld.

LUNA toilettPAPIER
click&CLEAN Spender
dispenser
HxBxD
365 x 150 x 160 mm

whiteLINE
chromLINE

ph-Wert: sauer
art.nr. 110100350
art.nr. 110100351

voor 2 multiROLL® toilettPAPIER rollen
2e rol valt automatisch na leeg raken 1e rol
1 vulling vervangt zo’n 8 conventionele rollen toiletpapier
gebogen design voorkomt neerleggen van sigaretten (geen brandvlekken)
met afrolrem voor zuinige vellenuitvoer
kijkvenster voor weergave vulhoeveelheid
afsluitbaar
10 jaar werkingsgarantie
multiROLL® toilettPAPIER B3

560 vel/rol

art.nr. 110801100

3-laags, kleurig (blauw) verlijmd, 32 rollen/verpakking,
microreliëf met papierkwaliteitszegel

multiROLL® toilettPAPIER B2

850 vel/rol

art.nr. 110801000

2-laags, kleurig (blauw) verlijmd, 42 rollen/verpakking,
microreliëf met papierkwaliteitszegel

multiROLL® toilettPAPIER W2
12

950 vel/rol

2-laags, reinwit, geperforeerd, 42 rollen/verpakking, puntreliëf

art.nr. 110800900

LUNA wet&CLEAN dispenser
whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110100550
art.nr. 110100551

wasruimteHYGIENE

HxBxD
196 x 122 x 87 mm

dispenser voor het bevochtigen van toiletpapier
voor de regelmatige lichaamsverzorging, voor een aangenaam schoon gevoel
beschermd tegen bederven en indrogen door luchtdichte eenheid bestaande uit
luchtdicht tankje en navulling in één, dus altijd fris bevochtigd papier
afsluitbaar, 10 jaar werkingsgarantie
wet&CLEAN LOTION

6 x 0,3 kg

art.nr. 110702501

Aangenaam ruikende reinigingslotion voor het bevochtigen van toiletpapier voor de
perfecte lichaamshygiëne. De lotion bevat zowel reinigende, verzorgende als vochtinbrengende eigenschappen met de werkzame stof van kamille. Laat een aangenaam schoon gevoel achter. Getest op huidvriendelijkheid.

LUNA click&CLEAN dispenser
HxBxD
370 x 112 x 135 mm

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110100450
art.nr. 110100451

innovatief hygiënesysteem voor het reinigen van het toilet
vervangt de conventionele toiletborstel
een dispenser voor 39 click&CLEAN BRUSHES
gemakkelijk en hygiënisch in gebruik
aanzienlijk hogere hygiënestandaard op toiletten
afsluitbaar, 10 jaar werkingsgarantie
click&CLEAN BRUSH

8 x 39 stuks

art.nr. 110800800

click&CLEAN BRUSHES van celstof met geïntegreerd reinigingsmiddel, afbreekbaar
in water net als conventioneel toiletpapier, geen verstopte afvoeren.

wasruimteHYGIENE
LUNA dispenser wasruimte.
LUNA cremeSEIFEN dispenser
HxBxD
whiteLINE
art.nr. 110200350
270 x 120 x 94 mm
chromLINE
art.nr. 110200351
beschermd tegen bederven en indrogen door luchtdichte eenheid bestaande uit
luchtdicht tankje en navulling in één
drup- en kleefvrije dispensersproeikop, eenvoudig in gebruik
kijkvenster voor weergave vulhoeveelheid, reservetank
hoogwaardige kwaliteit zeep in vacuumBAG®
afsluitbaar, 10 jaar werkingsgarantie

LUNA cremeSEIFE

6 x 0,9 kg

art.nr. 110701305

Dikvloeibare, hoogwaardige zeep. Geeft een zacht schuim en zorgt voor schone, verzorgde handen. Voorkomt het uitdrogen van de huid. Laat een fruitig frisse geur van
voorjaarsbloemen achter.

LUNA schaumSEIFEN dispenser
HxBxD
270 x 120 x 94 mm

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110200450
art.nr. 110200451

door opschuimen ontstaat de ideale hoeveelheid crème-achtig zeepschuim
afsluitbaar, 10 jaar werkingsgarantie

LUNA schaumSEIFE

6 x 0,6 kg

art.nr. 110701503

Opgeschuimde, hoogwaardige zeep. Geeft een zijdezacht schuim. Uitermate
geschikt voor de gevoelige en droge huid. Voor schone, zijdezachte handen en een
trendy geur van exotische vruchten.
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LUNA airFRESH dispenser
wasruimteHYGIENE

HxBxD
207 x 143 x 80 mm

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110200150
art.nr. 110200151

moderne high-tech geurdispenser voor montage aan de wand
individueel programmeerbaar, bewegingssensor
lichtsensor, werkt op batterij, dus niet afhankelijk van netspanning
parfumafgifte zowel frequentie-afhankelijk als tijdvertraagd mogelijk
navulling zonder drijfgas
afsluitbaar
flesinhoud voldoende voor ca. 2.750x verfrissen in ruimtes van 20-100 m3

LUNA airFRESH mobile dispenser
HxBxD
215 x 143 x 105 mm

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110200250
art.nr. 110200251

mobiele LUNA airFRESH dispenser
verplaatsbare uitvoering

De klassieke geuren voor uw sanitaire ruimtes.
airFRESH GREEN

8 x 300 ml

art.nr. 110700306

Spannende geur, ruikt naar voorjaar -fris ontluikend- groen van kleur.
airFRESH YELLOW

8 x 300 ml

art.nr. 110700406

Levendige geur, ruikt naar de zomer -fruitig, fris en licht- geel van kleur.
airFRESH RED

8 x 300 ml

art.nr. 110700506

Rustgevende geur, ruikt naar de herfst -geurende oogst, rijp fruit- rood van kleur.
airFRESH BLUE

8 x 300 ml

art.nr. 110700606

Verfrissende geur, ruikt naar de winter -helder fris, schoon water- blauw van kleur.
airFRESH fourSEASONS

8 x 300 ml

art.nr. 110700706

Ideaal voor alle jaargetijden, een mix van 4 hoogwaardige luchtverfrissers met de
geur van voorjaar, zomer, herfst en winter. 1 verpakking bevat 4 x 2 luchtverfrissers.

fourELEMENTS - de macht van de geuren.
Een optimaal op elkaar afgestemde geurserie voor alle ruimtes, voor het creëren van een
positief gevoel om bijvoorbeeld de koopdrang van uw klanten in winkelruimtes te stimuleren. Prikkel de zintuigen van uw klanten met een passende geur van fourELEMENTS.
airFRESH APAS

8 x 300 ml

art.nr. 110700806

APAS vergroot de dynamiek, bevordert de concentratie alsmede het logisch denken
en geeft een schoon gevoel. Toepassing: kantoren, seminarruimtes, receptie, bioscoop, openbare gebouwen, fitness studio's, etc.
airFRESH VAYU

8 x 300 ml

art.nr. 110700906

VAYU ondersteunt positieve gedachten, zorgt voor een veilig gevoel en maakt opgewekt. Toepassing: plaatsen waar adviserende gesprekken worden gehouden, zoals:
reisbureaus, banken, beursstands, wachtruimtes.
airFRESH TEJAS

8 x 300 ml

art.nr. 110701006

TEJAS heeft een prikkelende werking, zorgt voor een gevoel van aantrekkelijkheid.
Werkt verleidelijk en erotisch. Toepassing: plaatsen waar ‘luxe-producten’ worden
aangeboden, bijv. boetieks, juweliers, autodealers. In omgevingen waar attractiviteit
wordt verkocht, bijv. bars, discotheken, solaria alsmede in alle sectoren waar cosmetische werkzaamheden worden uitgevoerd.
airFRESH PRITHIVI

8 x 300 ml

art.nr. 110701106

PRITHIVI zorgt voor een gezellige en positieve atmosfeer. Werkt eetlustopwekkend
en zorgt voor een huiselijk gevoel. Toepassing: entree van hotels, entree van restaurants, recreatieruimtes, ontbijtzalen, hotelkamers, bejaardentehuizen, etc.

airFRESH fourELEMENTS
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8 x 300 ml

art.nr. 110701206

Een ideale mix van 4 hoogwaardige luchtverfrissers met de geuren van APAS, VAYU,
TEJAS en PRITHIVI. Duik in de wereld van geuren. 1 verpakking bevat 4 x 2 luchtverfrissers.

LUNA handTUCH dispenser

multiROLL® handTUCH H2

100 meter/rol

wasruimteHYGIENE

HxBxD
whiteLINE
art.nr. 110200550
390 x 320 x 175 mm
chromLINE
art.nr. 110200551
voor 2 rollen multiROLL® handTUCH met automatische omschakeling - dus
‘nooit’ leeg’
instelbaar tijdinterval voor papiernavoer
kijkvenster voor weergave vulhoeveelheid
geluidsarm
multiROLL® navulsysteem voor gewikkelde papierrollen zonder kern
maximaal 1-2 vellen per handendrooghandeling
afsluitbaar
10 jaar werkingsgarantie
art.nr. 110900300

2-laags, wit, verlijmd, 12 rollen/verpakking,
microreliëf met papierkwaliteitszegel
multiROLL® handTUCH W2

70 meter/rol

art.nr. 110900100

2-laags, wit, verlijmd, 12 rollen/verpakking,
microreliëf met papierkwaliteitszegel
multiROLL® handTUCH B2

70 meter/rol

art.nr. 110900200

2-laags, blauw, verlijmd, 12 rollen/verpakking,
microreliëf met papierkwaliteitszegel
multiROLL® handTUCH W1

115 meter/rol

art.nr. 110800700

1-laags, wit, 12 rollen/verpakking, puntreliëf

LUNA papierBOX
HxBxD
650 x 338 x 205 mm

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110200650
art.nr. 110200651

ideale optische aanvulling voor de LUNA handTUCH dispenser
verdekte inwerpopening
compacte behuizing
inhoud van 40 l
geschikt voor montage aan de wand of staand
afsluitbaar
PE-zak

20 Stk. à 40 l

art.nr. 111100200

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110200750
art.nr. 110200751

LUNA multiFOLD dispenser
HxBxD
397 x 302 x 138 mm

compacte dispenserbehuizing
voor opvouwbare handdoeken in alle gangbare afmetingen en kwaliteiten
eenvoudig te verstellen binnenwerk
probleemloos, eenvoudig navullen
zuinig in gebruik
kijkvenster voor weergave vulhoeveelheid
afsluitbaar
ideaal voor Nimm 1 handTUCH met handige Z-vouw voor het pakken van een vel per keer
NIMM 1 handTUCH R1

3.000 st./verpakking

art.nr. 111000100

Van gerecycled materiaal, zacht, Z-vouw, 1-laags, ook nat scheurvast
NIMM 1 handTUCH W2

3.000 st./verpakking

art.nr. 111000400

Hoogwit, Z-vouw, 2-laags, ook nat scheurvast
papierHANDTUCH R1

3.744 st./verpakking

art.nr. 111000300

Van gerecycled materiaal, zacht, zeer absorberend, C-vouw, 1-laags, ook nat
scheurvast

LUNA wandASCHER
H x B x D 110 x 110 x 60 mm

chromLINE

art.nr. 110200851

afneembare opvangbak om gemakkelijk te kunnen legen en reinigen
kan ca. 50 sigaretten bevatten
afsluitbaar
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LUNA dispenser werkplaats.
LUNA abrasivSEIFEN dispenser
H x B x D 270 x 120 x 140 mm

antraciet

art.nr. 110300150

speciaal voor werkplaatsen en industriële omgevingen
beschermd tegen bederven en indrogen door luchtdichte eenheid bestaande uit
aanvoerslang en navulling, drupvrij en koubestendig
drie hoogwaardige, dikvloeibare en aangenaam vochtinbrengende
abrasivSEIFEN verkrijgbaar voor elk type vuil
extreem zuinig in gebruik
afsluitbaar
10 jaar werkingsgarantie
LUNA abrasivCOLOR

6 x 700 ml

art.nr. 110701905

Bevat reinigingskorreltjes en speciale, huidvriendelijke oplosmiddelen voor het verwijderen van vervuiling veroorzaakt door verf, dispersie, lak, lijm en drukinkt.
Met name geschikt voor schilderbedrijven, spuiterijen, carrosseriebouw en drukkerijen. Ruikt naar groene appeltjes.
LUNA abrasivUNIVERSAL

6 x 700 ml

art.nr. 110702005

Bevat reinigingskorreltjes en speciale, huidvriendelijke olie voor het verwijderen van
vervuiling veroorzaakt door olie, smeervet, rem- en grafietstof en roet. Ruikt licht
naar abrikozen.
LUNA abrasivPOWER

6 x 700 ml

art.nr. 110702105

Bevat grove reinigingskorreltjes en wasactieve bestanddelen voor het verwijderen
van extreem vuil (diesel- en machineolie, smeervet, rem- en grafietstof). Ruikt verfrissend naar citroenen.

LUNA handPROTECT dispenser
H x B x D 270 x 120 x 140 mm

whiteLINE

art.nr. 110300250

lekvrije dispenser, te bedienen met de onderarm
beschermd tegen bederven en indrogen door luchtdichte eenheid bestaande uit
aanvoerslang en navulling
instelbare doseerhoeveelheid
speciaal voor industriële omgevingen, werkplaatsen en levensmiddelverwerkende bedrijven
extreem zuinig in gebruik
afsluitbaa
10 jaar werkingsgarantie
LUNA handPROTECT

6 x 0,7 kg

art.nr. 110701805

Een zeer snel intrekkende, niet-vet aanvoelende, siliconenvrije lotion ter bescherming van de huid. Kamillegeur. Huidneutraal met uitstekende verzorgende eigenschappen. Laat een werkzame, beschermende laag achter op de huid. Alvorens te
beginnen met het werk een kleine hoeveelheid huidbeschermende lotion zorgvuldig
verdelen op de hand; let hierbij in het bijzonder op de nagelbedden. Ter afronding
van de complete verzorging van de handen na het werk resp. het handen wassen
goed insmeren met LUNA handCREAM.

LUNA handCREAM dispenser
HxBxD
196 x 122 x 87 mm

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110300350
art.nr. 110300351

LUNA handCREAM voor verzorgde, zijdezachte handen
plaatsbesparend, comfortabele 1-hand bediening
hoogwaardige LUNA handCREAM in vacuumBAG® navulsysteem
reservetank, kijkvenster voor weergave vulhoeveelheid
afsluitbaar
10 jaar werkingsgarantie
LUNA handCREAM
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6 x 0,3 kg

art.nr. 110701601

Hoogwaardige LUNA handCREAM voor verzorgde, zijdezachte handen. Trekt snel in
en laat geen resten na. Neemt spanningen weg, is vochtinbrengend en beschermt
het natuurlijke evenwicht van de huid. Laat een discreet geurtje achter.

wasruimteHYGIENE

dermaPROTECT systeem
VVerstand overwint .

HAGLEITNER biedt met het LUNA dermaPROTECT
systeem een innovatieve oplossing voor alle werkomgevingen, hetzij industriële werkomgevingen,
werkplaatsen

of

levensmiddelenverwerkende

bedrijven alsmede geneeskundige en sociale instellingen.
Vertrouw gerust op de handenreinigings- en onderhoudproducten van het dermaPROTECT systeem
van HAGLEITNER en huidaandoeningen zijn verleden tijd.

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.
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Huidbeschermplan.
Toepassing

Bescherming
van de huid
LUNA
handPROTECT

Reiniging
LUNA
cremeSEIFE

Verzorging

LUNA
schaumSEIFE

LUNA
abrasivCOLOR

LUNA
abrasivUNIVERSAL

Sterke vervuiling,
oliehoudende
werkstoffen,
koelcircuitolie
Metaalbe- en verwerking,
mechanische bedrijven,
monteurs, mechatronica,
machines voor de bouw
en landbouw, carrosseriebouw, werkplaatsen,
bandenservice, etc.

Cement, beton,
stof, roest en
bouwchemie
Metselaars, tegelzetters,
onderdeelmonteurs,
installateurs, loodgieters,
dakdekkers, etc.
Verf, lak, oplosmiddelen
en lijm
Schilderbedrijven,
carrosseriebouw,
spuiterijen, meubelmakerijen,
timmermanswerkplaatsen, etc.
Levensmiddelenverwerking
Voedingsmiddelenindustrie,
keuken- en reinigingspersoneel, vleesverwerking,
etc.
Zorg- en
dienstinstellingen
Bejaardenhuizen,
ziekenhuizen,
artsen, thuiszorg, kappers,
manicuren, pedicuren,
masseurs, etc.

Desinfectieschema.
Toepassing

Desinfectie
LUNA
cremeSEIFE DES

LUNA
septFOAMSOAP

LUNA
septLIQUID

Lebensmittelverarbeitung
Nahrungsmittelindustrie,
Küchen- und
Reinigungspersonal,
Fleischverarbeitung, etc.
Zorg- en
dienstinstellingen
Bejaardenhuizen,
ziekenhuizen,
artsen, thuiszorg, kappers,
manicuren, pedicuren,
masseurs, etc.

aanbevolen
geschikt

Desinfecterende middelen veilig gebruiken.
Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie lezen.

LUNA
abrasivPOWER

LUNA
handCREAM
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LUNA dispenser desinfectie.
LUNA handDISINFECT dispenser
H x B x D 270 x 120 x 140 mm

whiteLINE

art.nr. 110600150

Dispenser te bedienen met de onderarm - geen contact met vervuilde handen
beschermd tegen bederven en indrogen door luchtdichte eenheid bestaande uit
aanvoerslang en navulling
speciaal voor omgevingen waar hygiëne relevant is, zoals de gezondheidszorg en
de levensmiddelenverwerkende industrie
desinfectie-oplossing komt niet in direct contact met de dispenser
extreem zuinig in gebruik
afsluitbaar
10 jaar werkingsgarantie
LUNA septLIQUID

6 x 700 ml

art.nr. 110701703

Snelwerkend inwrijfpreparaat op alcoholbasis met discreet geurtje voor een hygiënische desinfectie van de handen. Getest conform EN 1500, geregistreerd bij DGHM
en ÖGHMP. Dankzij de uitstekende verzorgende eigenschappen optimaal geschikt
voor veelvuldig gebruik. Breed werkbereik m.b.t. in de praktijk voorkomende ziektekiemen. 3 ml LUNA septLIQUID onverdund 30 sec. in de drogen handen wrijven.
Desinfecterende middelen veilig gebruiken. Voor gebruik eerst de specificatie en
productinformatie lezen.

LUNA septGEL

6 x 700 ml

art.nr. 110702703

Gelförmiges, schnell wirkendes, alkoholisches Einreibepräperat für die hygienische
Händedesinfektion. Geprüft nach EN 1500, gelistet nach DGHM und ÖGHMP.
3 ml LUNA septGEL unverdünnt 30 sec. in die trockenen Hände einreiben.

LUNA schaumSEIFEN dispender
HxBxD
270 x 120 x 94 mm

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110200450
art.nr. 110200451

door opschuimen ontstaat de ideale hoeveelheid crème-achtig zeepschuim
afsluitbaar, 10 jaar werkingsgarantie

LUNA septFOAMSOAP

6 x 0,6 kg

art.nr. 110702603

Voor een milde desinfectie en reiniging van de handen in een bewerking. Uitermate
geschikt voor kwetsbare sectoren, zoals sanitaire installaties in kleuterscholen en
hotels, maar ook zeer geschikt voor keukens en alle sectoren in de gezondheidszorg.
Getest conform EN 1499, geregistreerd bij DGHM en ÖGHMP. Desinfecterende middelen veilig gebruiken. Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie lezen.

LUNA cremeSEIFEN dispenser
HxBxD
whiteLINE
art.nr. 110200350
270 x 120 x 94 mm
chromLINE
art.nr. 110200351
beschermd tegen bederven en indrogen door luchtdichte eenheid bestaande uit
luchtdicht tankje en navulling in één
drup- en kleefvrije dispensersproeikop, eenvoudig in gebruik
kijkvenster voor weergave vulhoeveelheid, reservetank
hoogwaardige kwaliteit zeep in vacuumBAG®
afsluitbaar, 10 jaar werkingsgarantie

LUNA cremeSEIFE DES

6 x 0,9 kg

art.nr. 110701405

Hoogwaardige, niet-geparfumeerde zeep voor het hygiënisch reinigen van de handen. Getest conform EN 1040. Dankzij de bacteriëndodende werking is de reductie
van ziektekiemen aanzienlijk hoger dan bij het reinigen van de handen met normale
zeep. Zodoende optimaal voor alle bereiken waar gevaar op overdracht van bacteriën bestaat en gelijktijdig vervuilde handen steeds dienen te worden gereinigd.
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LUNA dispenser hotelkamer.
LUNA duschGEL dispenser
HxBxD
whiteLINE
art.nr. 110400250
196 x 122 x 87 mm
chromLINE
art.nr. 110400251
beschermd tegen bederven en indrogen door luchtdichte eenheid bestaande uit
luchtdicht tankje en navulling in één
drup- en kleefvrije dispensersproeikop
2 hoogwaardige zeeplotions verkrijgbaar voor de verzorging van huid en haren
goedkoper dan douchebadsachets en gastenzeepje, voorkomt afval
kijkvenster voor weergave vulhoeveelheid
reservetankje
afsluitbaar
LUNA hair&BODY LAGUNA

6 x 0,3 kg

art.nr. 110702201

Vitaliserend wellnessdouchebad voor huid en haren. Stimulerende oceaangeur verschaft het lichaam een ongekende douche-ervaring en een gevoel van welzijn.
Waardevolle, vochtinbrengende stoffen zorgen voor een fris gevoel van de huid.

LUNA hair&BODY PACIFIC

6 x 0,3 kg

art.nr. 110702301

Hoogwaardige duschGEL voor huid en haren. Ruikt naar citrusvruchten, voor een
ongekend gevoel van welzijn voor het gehele lichaam. Verzorgende extracten schenken de huid een heerlijk opwekkende, heldere frisheid. Speciaal voor de gevoelige en
droge huid.

LUNA hygieneBEUTEL dispenser
HxBxD
118 x 128 x 55 mm

whiteLINE
chromLINE

art.nr. 110400150
art.nr. 110400151

comfortabel en eenvoudig in gebruik
voldoet aan actuele hygiëne-eisen
LUNA hygieneBEUTEL

65 zakjes

art.nr. 111100100

LUNA blueWAVE dispenser
H x B x D 85 x 85 x 350 mm

art.nr. 110400350

innovatief dispensersysteem met reinigingsfluid voor toilethygiëne
geschikt voor alle gangbare op- en inbouwreservoirs
minder tijd per dag nodig om het toilet te reinigen
voorkomt ongewenste geurtjes, verwijdert luchtjes, milieuvriendelijk
LUNA blueWAVE FLUID

6 x 0,5 kg

art.nr. 110700202

LUNA blueWAVE FLUID vverwijdert luchtjes en voorkomt vastzetten van vuil ook bij
moeilijk bereikbare plaatsen in de toiletpot. Een kleine hoeveelheid LUNA blueWAVE
FLUID wordt bij elke keer doorspoelen bij het water gemengd. Een navulling in
vacuümBAG® is voldoende voor zo'n 750x doorspoelen.
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Dispenser speciaal.
LUNA kledingHAAK
HxBxD
71 x 55 x 25 mm
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whiteLINE
chromLINE

multifunctionele LUNA kledingHAAK
voor gelijktijdig weghangen van kleren en tassen
maximale belasting 50 kg
montage aan de deur en de wand

art.nr. 110500150
art.nr. 110500151

LUNA multiBOX

kosmetikTÜCHER

35 x 100 doeken
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HxBxD
whiteLINE
art.nr. 110500250
60 x 260 x 150 mm
chromLINE
art.nr. 110500251
veelzijdige dispenserbox voor het opbergen en de afgifte van:kosmetikTÜCHERN,
multisoftTÜCHERN, LATEX schutzHANDSCHUHEN en einwegHANDSCHUHEN
praktisch in gebruik
voor wandmontage of staand gebruik
afsluitbaar
art.nr. 111100300

kosmetikTÜCHER in tissue-kwaliteit, 2-laags, wit, wollig-zacht. Ideaal voor goed
onderhouden wasruimten en hotelkamers

LATEX schutzHANDSCHUHE S
LATEX schutzHANDSCHUHE M
LATEX schutzHANDSCHUHE L

25 x 50 stuks
25 x 50 stuks
25 x 50 stuks

art.nr. 111100500
art.nr. 111100600
art.nr. 111100700

Latex handschoenen voor eenmalig gebruik, ongepoederd en met coating aan
binnenzijde voor gemakkelijk aantrekken. Microruw voor een goede grip. Geschikt
voor geneeskundig gebruik conform EN 455. Ideaal voor gebruik als onderzoekshandschoen, voor laboratoriumwerkzaamheden, bij het verwerken van levensmiddelen, bij werkzaamheden in de keuken, reinigingswerkzaamheden, de verzorging, etc.
einwegHANDSCHUHE

25 x 250 stuks

art.nr. 111100800

einwegHANDSCHUHE van geperst polyethyleen in één maat voor probleemloos
gebruik. Ideaal inzetbaar voor bescherming tegen vuil en onaangename luchtjes bij
het omgaan met brandstof en olie, monstertrekkingen, productbescherming in fabricageprocessen, etc.
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Dispenser accessoires
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA

softPAD
softPAD
softPAD
softPAD
softPAD
softPAD

rood
groen
geel
grijs
blauw
zwart

art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.

111200100
111200200
111200300
111200400
111200500
111200600

Verwisselbare softPADS voor alle LUNA seifenSPENDER.
Onderarmbediening wit

art.nr. 111200750

Onze beproefde onderarmbediening is ook verkrijgbaar voor de LUNA
seifenSPENDER. In plaats van de gemonteerde softPAD is het mogelijk de
onderarmbediening binnen een paar handelingen te monteren. Voor alle gebruikers
die met vervuilde of gecontamineerde handen hun handen moeten reinigen - met
name in medische omgevingen, levensmiddelenproductie en soortgelijke situaties.
Bevestigingsklem blauw

art.nr. 111200800

Bevestigingsklem voor het bevestigen van de LUNA multiBOX aan een reinigingswagen. Er zijn twee stuks nodig.

vacuumBAG® kleursysteem
Wit

LUNA cremeSEIFE DES 0,9 kg, LUNA cremeSEIFE 0,9 kg
LUNA hair&BODY 0,3 kg
Rood
septFOAMSOAP 0,6 kg, LUNA schaumSEIFE 0,6 kg
Blauw
LUNA septLIQUID 700 ml, LUNA wcDISINFECT 0,3 kg
Abrikoos
LUNA handCREAM 0,3 kg
Grijs
LUNA abrasivSEIFEN 700 ml, LUNA handPROTECT 0,7 kg
Geel
LUNA wet&CLEAN LOTION 0,3 kg
De kleur van de vacuumBAG® sluitingen past bij de kleur van het tankdeksel in de
betreffende LUNA dispenser. Verwisselingen zijn hierdoor nagenoeg uitgesloten.
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Zeep & sanitaire artikelen.
cremeSEIFE ROSA
Inhoud

10 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 120100111

Dikvloeibare handreiniger. Geeft een zacht schuim en zorgt voor schone, verzorgde
handen. Voorkomt het uitdrogen van de huid. Laat een fruitige geur van voorjaarsbloemen achter.

cremeSEIFE ROSA cw
Inhoud
Inhoud

20 x 0,5 kg
12 x 0,9 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 120100124
art.nr. 120100125

Dikvloeibare handreiniger. Geeft een zacht schuim en zorgt voor schone, verzorgde
handen. Voorkomt het uitdrogen van de huid. Laat een fruitige geur van voorjaarsbloemen achter.

cremeSEIFE ROSA
Inhoud

12 x 1 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 120100126

Dikvloeibare handreiniger. Geeft een zacht schuim en zorgt voor schone, verzorgde
handen. Voorkomt het uitdrogen van de huid. Laat een fruitige geur van voorjaarsbloemen achter.

duschBAD KAMILLE
Inhoud

6 x 1 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 120100408

Vloeibare, milde wasgel. Voor het behoedzaam wassen van huid en haren. Ook zeer
geliefd als bad-extra. Zorgt voor een rustgevend, weldadig gevoel. Met name
geschikt bij de verzorging voor patiënten in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

flüssigSEIFE
Inhoud

10 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 120100211

Vloeibare handzeep. Geeft een zacht schuim en zorgt voor schone, verzorgde handen. Voorkomt het uitdrogen van de huid. Laat een aangename geur achter van exotische perzikbloesem.

gästeSEIFE
Inhoud
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500 Stück

art.nr. 120100600

Kleine, blokvormige zeeptabletten. Afzonderlijk hygiënisch verpakt, om de gast een
persoonlijk comfort te bieden. Ideaal voor hotelkamers. Laat een discrete geur van
bloemen achter. Afmeting: 52 x 33 mm.
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Papieren handdoeken & toiletpapier.
Zellmatic handTUCH W1
100 meter/rol

11 rollen/verpakking

art.nr. 120200100

Celstof/gerecycled, reinwit, 1-laags, ook nat scheurvast.

Zellmatic toilettPAPIER H2
750 vel/rol

48 rollen/verpakking

art.nr. 120200200

Tissue gerecycled, hoogwit, 2-laags, ook nat scheurvast, met puntreliëf.

stillesÖRTCHEN STANDARD R2
250 vel/rol

64 rollen/verpakking

art.nr. 120200300

Gerecycled, zacht, 2-laags, met puntreliëf.

stillesÖRTCHEN TOP W3
200 vel/rol

60 rollen/verpakking

art.nr. 120200400

Tissue gerecycled, 3-laags, honingraatreliëf.

stillesÖRTCHEN PREMIUM W4
150 vel/rol

72 rollen/verpakking

art.nr. 120200500

Tissue celstof, hoogwit, 4-laags, structuurreliëf.
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Sanitaire artikelen speciaal.
WC GARNITUR

standaard wit

art.nr. 120300100

WC GARNITUR in praktische, moderne uitvoering.

WC BÜRSTE

rond

art.nr. 120300200

Klassieke, witte toiletborstel.

WC EINHÄNGER

art.nr. 120300300

Zorgt voor een langdurende, aangenaam frisse geur en voorkomt lastige kalkafzetting in de toiletpot.

luftERFRISCHER

art.nr. 120300400

De natuurlijke aromastoffen zorgen voor een aangenaam, discreet frisse geur.
Uitstekend geschikt voor woonkamers en sanitaire ruimtes.

pissoirEINSATZ
pissoirEINSATZ

blauw

art.nr. 120300500

wit

art.nr. 120300600

Kunststof blokjes voor urinoirs. Voorkomen verstopt raken van urinoirs door sigaretten e.d. Verspreiden wekenlang een aangename geur en neutraliseren zo onaangename luchtjes.
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Hoogte ca. 350 mm

ø 260 mm

art.nr. 120300700

praktische papierroldispenser vervaardigd van sterk, slagvast kunststof
deksel van gekleurd plexiglas om de voorraad te controleren
midiROLLE W1

6 rollen/verpakking

art.nr. 120200700

Zeer absorberend, 350 m/rol, 1-laags, ook nat scheurvast, alleen te gebruiken in
midiSPENDER. Ideaal voor omgevingen waar veelvuldig behoefte is aan tissuepapier
voor eenmalig gebruik (werkplaatsen, fitness-studio's, solaria). 230 mm breed.
midiROLLE H1

6 rollen/verpakking

art.nr. 120201000

Zeer absorberende schoonmaakdoeken voor de levensmiddelenindustrie en voor
gebruik in de keuken, 320 m/rol, 100% celstof, 1-laags, hoogwit, ook nat scheurvast,
pluist niet. Uitsluitend voor gebruik in de MIDI dispenser. 220 mm breed.

MINI dispenser
Hoogte ca. 275 mm

ø 160 mm

art.nr. 120300800

praktische papierroldispenser vervaardigd van sterk, slagvast kunststof
deksel van gekleurd plexiglas om de voorraad te controleren
miniROLLE W1

12 rollen/verpakking

art.nr. 120201100

Zeer absorberend, 120 m/rol, 1-laags, ook nat scheurvast, alleen te gebruiken in
miniSPENDER. Ideaal voor omgevingen waar veelvuldig behoefte is aan tissuepapier
voor eenmalig gebruik (werkplaatsen, huisartspraktijken, levensmiddelhandel). 210 mm Breite.
miniROLLE H1

12 rollen/verpakking

art.nr. 120200900

Zeer absorberende schoonmaakdoek voor de levensmiddelenindustrie en voor
gebruik in de keuken, 120 m/rol, 100% celstof, 1-laags, hoogwit, ook nat scheurvast,
pluist niet. Uitsluitend voor gebruik in de MINI dispenser. 200 mm breed.

abrollVORRICHTUNG dispenser
H x B x D 330 x 440 x 340 mm

art.nr. 120300900

universele abrollVORRICHTUNG
de behuizing beschermt het papier tegen spatwater
behuizing kan worden afgewassen en gedesinfecteerd
probleemloos navullen
geschikt voor wandmontage of als tafelstandaard
ideaal in de keuken, maar ook in industriële en bedrijfsomgevingen
putzPAPIER PREMIUM VLIES

2 rollen à 3 kg

art.nr. 120500100

Vliesstof, geperforeerd, ca. 400 vellen/rol, formaat vel ca. 320 x 400 mm, wit gemêleerd, zeer zacht, zeer absorberend premium-doek. Gemakkelijk per vel af te scheuren door perforatie. Ideaal als poetsdoek, voor het reinigen van gladde oppervlakken,
ook in de auto, voor het opnemen van oplosmiddelen, verf, olie, vet, etc.
putzPAPIER TOP W3

2 rollen à 3,5 kg

art.nr. 120500200

Celstof, gerecycled, 3-laags, met reliëf, ca. 550 vel/rol, geperforeerd, formaat vel ca.
260 x 380 mm, blauw, zeer absorberend Top-Putzpapier, ideaal in de keuken en in de
buurt van levensmiddelen. Voor het opvegen van vuil, olie, vet, voor het ontvetten van
kleine onderdelen, het drogen en reinigen van gladde oppervlakken, voor het reinigen
van gereedschappen en machines, etc.
putzPAPIER STANDARD W2

2 rollen à 4 kg

art.nr. 120500300

Gerecyclede vezels, 2-laags, met reliëf, ca. 1.000 vellen/rol, geperforeerd, formaat
vel ca. 260 x 380 mm, wit, milieuvriendelijk poetspapier, gemakkelijk per vel af te
scheuren door perforatie, ideaal als doekje voor de industrie en het bedrijfsleven,
voor het opnemen van vuil, olie, vet, voor het drogen van gladde oppervlakken, voor
het verpakken van kwetsbare onderdelen.

handREINIGER
Inhoud
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20 x 200 g

art.nr. 120400200

Crème-achtige handREINIGER in tube. Ideaal voor het reinigen van de handen
onderweg. Bevat fijn kwartszand voor het verwijderen van hardnekkige vuil zoals
teer, hars, verfstoffen, vet, olie, drukinkt en roet. Huidverzorgende bestanddelen
(soja-olie) beschermen de huid tegen uitdrogen.

JUMBO dispenser
ø 370 mm

art.nr. 120301000

wasruimteHYGIENE

Diepte 113 mm

toiletpapier dispenser voor zeer vaak bezochte toiletten
van vuilafstotend gelakt plaatstaal met veiligheidsvergrendeling
kijkvenster voor weergave vulhoeveelheid
jumboTISSUE W2

6 rollen/verpakking

art.nr. 120200800

Tissue reinwit, 400 m/rol, 2-laags, ook nat scheurvast.

papierKORB L
H x B x D 610 x 365 x 260 mm

art.nr. 120301100

witte draadkorf van kunststofomhuld staaldraadvlechtwerk
zeer sterk en gemakkelijk te legen
müllSACK L 90 l

25 stuks/verpakking

art.nr. 120301200

700 x 950 mm, wit/scheurvast

papierKORB M
H x B x D 330 x 320 x 225 mm
art.nr. 120301300
witte draadkorf van kunststofomhuld staaldraadvlechtwerk voor wandmontage of
staand gebruik
zeer sterk en gemakkelijk te legen
müllSACK M 25 l

100 stuks/verpakking

art.nr. 120301400

540 x 550 mm, wit/scheurvast.

tretEIMER S
H x B x D 240 x 240 x 240 mm

art.nr. 120301500

witte kunststof afvalemmer met voetpedaal
gemakkelijk te legen door de uitneembare binnenemmer
müllSACK S 12 l

40 stuks/rol

art.nr. 120301600

360 x 450 mm, wit/scheurvast.

putzPAPIER KREPP R1
1 rol à 35 kg

art.nr. 120500400

Papier op rol in stevige recyclingkwaliteit. Voor het reinigen van de handen bij sterke,
olie-achtige of vet-achtige vervuiling en voor het afvegen van oppervlakken. Ideaal in
industriële en bedrijfsomgevingen.
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Innovative Hygiene.

Neem voor uitgebride informatie met betrekking tot onze producten en onze service contact
op met
uw persoonlijke HAGLEITNER adviseur FRAG HOLLAND BV
HAGLEITNER Service-Hotline +43 (0) 6542 72896 of
www.hagleitner.com

FRAG HOLLAND BV
5051 DV Goirle · Nobelstraat 3 · Niederlande

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GmbH
5700 Zell am See · Lunastrasse 5 · Austria
phone: +43(0)6542-72688
fax: +43(0)6542-72688-4090
e-mail: international@hagleitner.com

Deze totale catalogus is geldig voor het jaar 2007/2008 en vervangt ale eerdere uitgaven. Zet- en drukfouten voorbehouden.
Concept & vormgeving Nill | Die Agentur. Gedrukt in Oostenrijk op 100% chloorvrij papier.

Voor stralende kleuren.

Met efficiënte dosering voor schone, zuinige en
milieubewuste wasresultaten.
Met het havonSYSTEEM - het competente wasconcept van HAGLEITNER - wordt elke wasuitdaging
bedwongen met knowhow. Of nu handmatig of
automatisch wordt gedoseerd - onderhoud en een
schoon resultaat voor een optimale prijs/resultaatverhouding staan bij HAGLEITNER voorop.
Het havonSYSTEEM is onder te verdelen in twee
toepassingen.
havonPROFESSIONAL - de vloeibare doseertechniek
havonMANUAL - waskracht in poederworm,
voor handmatig doseren.
De kosteloze waskostenanalyse die deel uit maakt
van het havonSYSTEEM laat meteen zien welke
toepassing voor u wordt aanbevolen.

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.

wasHYGIENE

Innovatieve oplossingen

wasHYGIENE
Voor stralende kleuren.

wasHYGIENE
havonPROFESSIONAL.

De eisen die aan een wasmiddel worden gesteld, zijn: een schone
was, een aangename reuk en waardebehoud van het wasgoed.
HAGLEITNER verwerkt hoogwaardige, milieubewuste grondstoffen,
die ervoor zorgen dat de wasmiddelen goed presteren en tegelijkertijd beschermen.

Die 7 Waschmittelbausteine

Met het nieuwe havonSYSTEEM kan HAGLEITNER zijn deskundigheid in twee segmenten laten gelden. havonPROFESSIONAL - de
innovatieve vloeibaar-wasmiddeldoseertechniek gecombineerd met
moderne, milieubewuste vloeibare wasmiddelen.

Inhoud

10 kg

Exacte dosering door intelligente en tegelijkertijd moderne pompsystemen en individueel afgestemde wasplannen.
State-of-the-art technologie, comfortabele bediening zonder in te
grijpen in de wasmachineregeling.
Een hoge mate aan gebruikszekerheid en bescherming van was en
wasmachine zijn eveneens voordelen van havonPROFESSIONAL.

havonMANUAL
havonMANUAL is het tweede segment van het havonSYSTEEM voor
het handmatig doseren van wasmiddelbouwstenen. Op het gebied
van poeder combineert HAGLEITNER sterke partners met elkaar, die
speciaal met het bouwblokkensysteem zijn ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf. Alle producten overtuigen door de hoge kwaliteit
en het extra voordeel voor de klant.

Inhoud
Inhoud

10 kg
25 kg

havonU9 PLUS
Inhoud
Inhoud

25 kg
120 kg (vat)

ph-waarde: neutraal
art.nr. 310100913
art.nr. 310100916

Vloeibaar, geconcentreerd basiswasmiddel voor de voor- en hoofdwas op 30-95 °C,
bevat optische witmakers en enzymen. Zorgt voor stralend witte en fris ruikende
was. Uitsluitend gebruiken in combinatie met havon R2 en havon E4. Zeer krachtige
vet- en vuiloplossende werking bij katoen, meng- en polyesterweefsels. De was
wordt minder snel opnieuw vuil door nieuwe, innovatieve bestanddelen. Optimaal
voor het reinigen en onderhoud van keuken- en wellnesswas.

Inhoud
Inhoud

34 kg
160 kg (vat)

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 310100413
art.nr. 310100416

Vloeibare reinigingsversterker en wateronthardingsmiddel. Als basisbouwsteen
onmisbaar in het havonSYSTEEM. Is een uitstekende vuilvanger en verwijdert moeiteloos vethoudende vervuiling.

havonE4

havonSYSTEM

PROFESSIONAL

ph-waarde: neutraal
art.nr. 310100811
art.nr. 310100813

Vloeibaar bontwasmiddel, aangenaam geparfumeerd als bouwsteen in het havonSYSTEM.
Voor het reinigen en onderhouden van gekleurde katoen, mengweefsels en fijne was (tafellinnen, bedlinnen en frottéeweefsels) op 30-95 °C. Niet geschikt voor wol en zijde. Uitstekende
vet- en vuiloplossende werking. Beschermt de kleuren dankzij toegevoegde kleurverzorgingsproduct. De was wordt minder snel opnieuw vuil door nieuwe, innovatieve bestanddelen.
Zonder bleekmiddel en optische witmakers. Geschikt voor de handwas.

havonR2

KOSTENANALYSE

ph-waarde: neutraal
art.nr. 310100111

Vloeibare, zeer geconcentreerde waskrachtversterker. Ook geschikt als voorwasmiddel in combinatie met andere wasmiddelen voor alle temperaturen. Uitstekend
geschikt voor het reinigen van sterk vervuild keukenlinnen en door minerale olie vervuilde werkkleding. Voor wastemperaturen van 30-70 °C.

havonB1

havonPROFESSIONAL

wasHYGIENE

havonV8

wasHYGIENE

Het efficiënt gebruik van kwalitatief hoogwaardige was- en washulpmiddelen vermindert de vaste waskosten en beschermt uw was.

Het havonPROFESSIONAL systeem omvat 7 wasmiddel bouwstenen die, afhankelijk
van de eisen van dat moment, met elkaar worden gecombineerd. Twee van deze vloeibare producten kunt u ook buiten het havonPROFESSIONAL systeem om gebruiken:
waskrachtversterker havonV8 en bontwasmiddel havonB1. Alle andere vloeibare speciale wasmiddelen kunnen uitsluitend worden gebruikt binnen het
havonPROFESSIONAL systeem.

Inhoud
Inhoud

MANUAL

30 kg
200 kg (vat)

Vloeibaar bleekmiddel op zuurstofbasis. Als basisbouwsteen onmisbaar in het
havonSYSTEEM. Werk uitstekend op te bleken vlekken (zoals rode wijn, goulash,
fruit en groente) en voorkomt het ontstaan van grauwsluier. Washulpmiddelen veilig
gebruiken. Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie lezen.

havonW7
HAGLEITNER is op het gebied van de professionele wasHYGIENE de
ideale partner voor competente probleemoplossingen.

Inhoud

30 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 310100613

Vloeibare waterontharder Voorkomt kalkvorming en behoudt het stralend witte uiterlijk van de was.

havonD10
Inhoud

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.

ph-waarde: zuur
art.nr. 310100513
art.nr. 310100517

32 kg

ph-waarde: zuur
art.nr. 310100713

Vloeibaar, krachtig werkend wasbleek- en desinfectiemiddel. Werkt betrouwbaar
tegen alle bekende ziekteverwekkers, dus uitermate geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Volledige desinfectie van de was gegarandeerd,
zonder het weefsel aan te tasten. Washulpmiddelen veilig gebruiken. Voor gebruik
eerst de specificatie en productinformatie lezen. Geregistreerd bij DGHM en
ÖGHMP.
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wasHYGIENE
havonMANUAL.

wasHYGIENE
Toegevoegde componenten.

Wascomponenten van het havonMANUAL systeem

havonSOFT 4

Het componentensysteem havonMANUAL vertegenwoordigt het assortiment van de
handmatige dosering van poederwasmiddel. Het systeem bestaat uit een wasmiddel
voor alle temperaturen havonPERFECT, het bontwasmiddel havonCOLOR alsmede
uit extra componenten. HAGLEITNER verwerkt hoogwaardige, milieubewuste grondstoffen, die ervoor zorgen dat de wasmiddelen goed presteren en tegelijkertijd
beschermen, voor het beste wasresultaat. Bij de was wordt niet alleen op een schoon
resultaat gelet, maar ook op een aantrekkelijke, frisse geur. Daarom is bij de nieuwe
producten bijzonder aandacht uitgegaan naar uitgebalanceerde geurcomponenten.

Inhoud
Inhoud

Omdat de Firma HAGLEITNER ook internationaal opereert, zijn de productspecificaties in de volgende twaalf talen uitgegeven: Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Frans,
Tsjechisch, Hongaars, Sloveens, Slowaaks Bulgaars, Kroatisch en Russisch.
Bijkomende voordelen van de nieuwe generatie wasmiddelen zijn de optimale vetoplossing, bescherming van de vezels, een zachte touch en behoud van de kleuren.

Inhoud

15 kg

wasHYGIENE

4-voudig geconcentreerde, hoogwaardige wasverzachter. Voor soepele, antistatische was. Verkort de droogtijd in de wasdroger met zo’n 10%. Verzorgende werkzame stoffen vergemakkelijken het strijken en verbeteren de huidvriendelijkheid.
havonSOFT4 verlengt de levensduur van uw wasgoed en verwent u met een onmiskenbaar mild-fruitige geur.

havonMILD
Inhoud

10 kg

Hoogwaardige wasverzachter. Voor soepele, antistatische was. Verkort de droogtijd
in de wasdroger met zo’n 10%. Verzorgende werkzame stoffen vergemakkelijken het
strijken en verbeteren de huidvriendelijkheid. havonMILD verlengt de levensduur van
uw wasgoed en verwent u met een onmiskenbare voorjaarsgeur.

havonPLUS
Inhoud

10 kg

Inhoud
15 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 310200200

Hoogwaardig, poedervormig bontwasmiddel voor de kleurgevoelige was. Bevat
geen bleekmiddelen en optische witmakers, dus beschermt de kleuren en het weefsel. Verwijdert hardnekkige eiwit- en vetvervuilingen en is daarom uitermate geschikt
voor de bont tafellinnen. Houdt de kleuren fris en schoon. Geschikt voor alle waterhardheden en wastemperaturen van 30-90 °C. Voor het voorbehandelen van hardnekkige vetvlekken adviseren wij havonFS.

1 kg

Inhoud

6 x 1 kg***

ph-waarde: neutraal
art.nr. 310200408

Hoogwaardig, vloeibaar, enzymvrij wasmiddel voor wol, zijde en fijne synthetische
was (Goretex, Microfaser). Voor fluweelzachte was met een frisse bloemengeur.
Uitermate geschikt voor het reinigen en onderhoud van gekleurde was op 30-60 °C.
Beschermt de kleuren van het textiel dankzij toegevoegd kleurverzorgingsproduct.
Bevat geen bleekmiddelen en optische witmakers.

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 310300428

Zeer geconcentreerd bleek- en desinfectiemiddel in tabletvorm, lost vanzelf
schuimend op en werkt meteen. Wordt gebruikt voor het verwijderen van problematische vlekken, zoals vlekken van fruit, paprika, ‘Kernöl’ (pompoenpittenolie). Kan
ook worden gebruikt voor chemothermische desinfectie van de was.
Washulpmiddelen veilig gebruiken. Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie lezen.

havonFS
havonFEIN

ph-waarde: neutraal
art.nr. 310300311

Dikvloeibare stijfsel voor alle soorten weefsel behalve zijde. Stijft gekreukt weefsel op
en verstevigt de veerkracht. Uitermate geschikt voor tafelbekleding en beden goed,
gordijnen en overhemden, maar ook als sproeistijfsel voor het strijken.

havonCHLOR TABS

Inhoud

ph-waarde: zuur
art.nr. 310300211

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 310200100

Poedervormig wasmiddel voor alle temperaturen voor witte en kookechte bontwas.
Voor alle waterhardheden en wastemperaturen tussen 30-95 °C. Optimale bleekwerking vanaf 40 °C. Lost zelfs de moeilijkste vlekken, zoals vloed- en eiwitvlekken,
effectief uit het weefsel. Beschermt de vezels. Zorgt voor stralend verzorgde en fris
ruikende was. Grauwsluier en onaangename geurtjes verdwijnen. Geregistreerd bij
ÖGHMP en DGHM. Waspoeder veilig gebruiken. Voor gebruik eerst de specificatie
en productinformatie lezen.

havonCOLOR

ph-waarde: zuur
art.nr. 310300111
art.nr. 310300113

wasHYGIENE

havonPERFECT

10 kg
25 kg

Inhoud

6 x 1 kg**

ph-waarde: neutraal
art.nr. 310300508

Voor het grondig reinigen van alle vet- en oliehoudende vlekken zoals opgespat vet,
jus, make-up. machine-olie en vuile kragen bij hemden. Aangenaam in gebruik dankzij de milde parfumering. Voor vlekken die gebleekt kunnen worden, zoals fruit, gras,
thee, koffie en cacao adviseren wij havonACTIVE.

havonACTIVE
Inhoud

5 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 310300632

Poedervormig, universeel inzetbaar vlekkenzout. Verwijdert reeds bij 30 °C kleurige
vlekken die gebleekt kunnen worden, zoals koffie, rode wijn, fruit alsmede vele soorten mengvlekken zoals braadjus, lippenstift en vruchtenkwark. Vergeelde was wordt
weer stralend wit.

havonULTRA
Inhoud

18 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 310200300

Poedervormig wasmiddel voor alle temperaturen voor witte en kookechte bontwas.
Geschikt voor alle waterhardheden en wastemperaturen van 30-90 °C. Bleekwerking
al vanaf 40 °C. Zorgt voor een stralend witte, verzorgde en licht geurende was. Voor
het voorbehandelen van hardnekkige vetvlekken adviseren wij havonFS.
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*** Bij afname van 6 x 1 kg - gratis een dosierHILFE!

havonCALC
Inhoud

6 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 310300732

Poedervormig wateronthardingsmiddel. Voorkomt kalkafzettingen in de wasmachine
en op de was. De levensduur van de wasmachine wordt verlengd en de was krijgt
geen grauwsluier. Door het gebruik van havonCALC vanaf een waterhardheid van
16°dH is ook minder waspoeder nodig.

** Bij afname van 6 x 1 kg - gratis zes schuim- en sproeiPISTOLEN!
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wasHYGIENE
Kostenanalyse en wasplan.

wasHYGIENE
i.h.s. systeem.

HAGLEITNER ondersteunt zijn klanten met deskundige knowhow op het gebied van
wasHYGIENE. De aan het havonSYSTEM verbonden kosteloze kostenanalyse en het
individuele wasplan verleggen de grenzen in de klantadvisering.

Hygiënisch wassen van de mop

HAGLEITNER biedt zijn klanten een kosteloze kostenanalyse, waaruit meteen blijkt,
hoeveel was in het bedrijf per jaar wordt verwerkt en hoe hoog de totale kosten daarvan
zijn.
Met het individueel opgestelde wasplan wordt het werkproces in de waskeuken vergemakkelijkt. Het bestaat uit een overzichtelijk overzicht van wasprogramma’s, wasmiddelen en doseringen die belangrijk zijn voor rendabele, milieubewuste en schone wasresultaten.
De kostenanalyse en het opzetten van het wasplan worden uitgevoerd door geschoolde
medewerkers van HAGLEITNER Neem voor gedetailleerde informatie contact op met
uw persoonlijke HAGLEITNER adviseur.

Drie compleet op elkaar afgestemde reinigingssystemen, namelijk
integralSYSTEEM
havonSYSTEEM
safetyMOP SYSTEEM
bieden u voortaan perfecte hygiëne zonder risico voor infecties tegen
lage reinigingskosten en een aanzienlijke tijdbesparing bij het reinigen van vloeren en interieur.
Het havonSYSTEEM garandeert, dat de reinigingsbenodigdheden,
zoals de safetyWIPES en safetyMOP, gedesinfecteerd uit de wasmachine komen.
Het integralSYSTEEM garandeert, dat de reinigings - en desinfectiemiddelen in de juiste doesering en hoeveelheid worden gebruikt.

wasHYGIENE

De systeemkringloop is gesloten kans op vergissingen uitgesloten en alles van één
leverancier.
Innovatieve hygiëne.

Waskostenanalyse
% aandeel

Type was

havonMANUAL
Vervuiling

Wasproces

Waterhardheid: <10°dH

Nabehandeling

Temperatuur

zonder voorwas

wasverzachter

60-90°C

Cent/kg
was

20 %

frottéweefsel wit

normaal

15 %

wellnesswas

normaal

met voorwas

wasverzachter

60-90°C

6,21

5%

fijne was

licht

zonder voorwas

zonder

30-60°C

7,78

30 %

Tafellinnen bont

sterk

met voorwas

wasversteviger

60-90°C

19,33

30 %

witte was

normaal

zonder voorwas

zonder

60-90°C

4,27

Totale kosten/jaar:

EUR 2.458,62

Gemiddelde prijs per kg was:

EUR 0,0947

Gebruikte producten:
Vlekkenzout
Wasmidde
havonACTIVE
havonPERFECT

Bontwasmiddel
havonCOLOR

Wasverzachter
havonSOFT4

Stijfsel
havonPLUS

i.h.s. systeemkringloop.

5,36

Fijnwasmiddel
havonF5
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Innovatieve hygiëne.

Wasplan voor Miele 22 kg
type was, vervuiling, wasproces, temperatuur

havonMANUAL
voorwas
productdosering/ml

frottéweefsel wit, normaal, zonder voorwas, 60-90°C
wellnesswas, normaal, met voorwas, 60-90°C

havonPERFECT

220

havonCOLOR

440

fijne was, licht, zonder voorwas, 30-60°C
tafellinnen bont, sterk, met voorwas, 60-90°C
witte was, normaal, zonder voorwas, 60-90°C

Waterhardheid: <10°dH

hoofdwas
productdosering/ml

laatste spoelgang
laatste spoelgang /ml

nr.
machineprogramma

havonPERFECT

550

havonSOFT4

123

2

havonPERFECT

440

havonSOFT4

123

1

havonF5

440

havonCOLOR

880

havonPLUS

220

1

havonACTIVE

198

havonPERFECT

550

5

2
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wasHYGIENE

Het revolutionaire safetyMOP systeem garandeert met speciaal daarvoor ontwikkelde reinigingsaccessoires en - producten, dat er geen
schadelijke kiemen worden overgedragen bij één veegbewerking.

objektHYGIENE
Voorsprong door innovatie.

HAGLEITNER HAGLEITNER levert optimaal op elkaar afgestemde reinigingssystemen voor hygiëne, perfect onderhoud en waardebehoud van oppervlakken,
vloerbedekkingen en interieurs. Onze oplossingen zijn
sionele objectenreiniging. HAGLEITNER biedt met
een uitgebalanceerd assortiment aan chemische producten, dispensers en doordachte navulssystemen,
doseerapparaten en competente service de ideale
keuze voor iedere gebruiker. Dit maakt maximale efficiëntie en effectiviteit tegen optimale kosten mogelijk
en zorgt voor een zo behoedzaam mogelijke behandeling van alle oppervlakken.
Ook het beproefde kleurensysteem draagt bij aan de
overzichtelijkheid van het productenpallet en vergemakkelijkt in beslissende mate de eisen op het gebied
van reiniging in de professionele Housekeepingomgeving.

integral
una - milieubewust. natuurlijk. actief.
vloerHYGIENE
sanitaireHYGIENE
universeleHYGIENE
Desinfectie

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.

objectHYGIENE

het antwoord op alle vragen in de moderne en profes-

objectHYGIENE
integral dispenser.

objectHYGIENE
integral concentraten- hoofdproducten.

integral

integralSANITARY

Het gepatenteerde integralSPENDER systeem verlegt dankzij de gebruiksvriendelijkheid en de toegepaste intelligente doseertechniek de grenzen in de objectHYGIENE.
Samen met het navulsysteem, de multiFILL patroon en ver-schillende reinigings- en
desinfectiemiddelen, vormt dit de perfecte combinatie tussen chemie en doseertechniek.
1 = 500 - een multiFILL patroon is voldoende voor 500 l
oplossing, gereed voor gebruik.

IntegralPURE 250 dispenser
H x B x D 600 x 288 x 242 mm

Inhoud

Sanitairreiniger voor dagelijks reinigen van sanitare ruimten. Geschikt voor alle
waterbestendige, zuurstabiele oppervlakken, zoals tegels, kranen, toiletpot, douchecabines en badkuipen.

integralACTIVE
Inhoud

5 ml om rechtstreeks de 1 liter systeemfles te vullen of
25 ml voor het rechtstreeks via de tapse kraan doseren in een emmer of een andere grote container
Met behulp van de integralPURE 250 dispenser kunt u de integral concentraten
SANI-TARY, ACTIVE, NEUTRAAL, GLASS, DISINFECT en POWER naar behoefte
exact dose-ren. Het concentraat wordt rechtstreeks in het betreffende reservoir
gedoseerd: gewoon bijvullen met water en de oplossing is gereed voor gebruik. Per
ongeluk overdoseren wordt voorkomen door de ingebouwde activeringsvertraging:
het is niet mogelijk onmiddellijk na elkaar meermaals te doseren. Wanneer dit echter
wel gewenst is (bijv. bij de dagelijkse verstrekking van reinigingsmiddelen in de etageservice), dan kan een daarvoor bevoegd persoon m.b.v. een masterKEY de blokkering overbruggen.

Vetoplosmiddel voor object- en keukenHYGIENE. Geschikt voor alle waterbestendige oppervlakken (uitgezonderd aluminium).

Inhoud

IntegralPURE 125 dispenser
art.nr. 410100150

objectHYGIENE

De integralPURE 125 dispenser helpt u de integral concentraten te doseren voor de
volgende toepassingen:
5 ml om rechtstreeks de 1 liter systeemfles te vullen of
12,5 ml voor rechtstreeks doseren in de spoelbak
Met behulp van de integralPURE 125 dispenser kunt u het integral concentraat DISHES eenvoudig en nauwkeurig gedoseerd in de spoelbak doseren. Voor het reinigen
van oppervlakken in de keuken wordt het concentraat in de 1 l systeemfles gedoseerd
en aangevuld met water. Bij speciale eisen kunnen ook de andere integral concentraten (SANITARY, ACTIVE, NEUTRAAL, GLASS, DISINFECT en POWER) via de
integralPURE 125 dispenser worden gedoseerd. Per ongeluk overdoseren wordt
voorkomen door de ingebouwde activeringsvertraging: het is niet mogelijk onmiddellijk na elkaar meermaals te doseren. Wanneer dit echter wel gewenst is (bijv. voor het
snel vullen van meerdere flessen), dan kan een daarvoor bevoegd persoon m.b.v. een
masterKEY de blokkering overbruggen.

integralMIX dispenser

objectHYGIENE
integral concentraten- speciale producten.
integralDISHES
Inhoud

ph-waarde: neutraal
art.nr. 410300119

4 x 2,5 l

Vaatwasmiddel voor handmatige reiniging. Ideaal voor het verwijderen van vet- en
eiwitvlekken. Uitermate huidvriendelijk.. Optimaal resultaat bij gebruik van de
integralPURE 125 dispenser met directe dosering in de spoelbak.

integralDISINFECT

ph-waarde: neutraal
art.nr. 410300219

4 x 2,5 l

Oppervlakdesinfectiemiddel met brede microbiologisch werkbereik m.b.t. in de praktijk voorkomende kiemen: Bacteriën, schimmels, virussen. Goedgekeurd conform
ÖGHMP & DGHM. Geschikt voor desinfectie bij lage temperaturen. Desinfecterende
middelen veilig gebruiken. Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie
lezen. Bij gebruik in de integralMIX dispenser wordt automatisch een desinfectieoplossing van 0,5 % gedoseerd.

integralGLASS
Inhoud

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 410300319

4 x 2,5 l

Deze glas- en vensterreiniger verwijdert de meest voorkomende vormen van vervuiling, zoals vingerafdrukken, insectenresten en vetresten. Ideaal voor alle gladde,
waterbestendige oppervlakken, zoals vensters, spiegels en tegels.

integralPOWER
Inhoud

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 410200419

4 x 2,5 l

Onderhoudsreiniging voor anti-sliptegels in de wellnessruimte en de badkamer.
Speciale werkstoffen zorgen voor een glanzend, schoon resultaat. Reinigt alle microporeuse oppervlakken zoals vloeren van poreuze steen en natuursteen. Geschikt voor
onderhoud- en basisreiniging. Ideaal in combinatie met de safetyMOP POWER.

art.nr. 410100350

De integralMIX dispenser helpt, uit de integral concentraten en water, een gebruiks
klare oplossing gereed voor gebruik te vervaardigen in de mengverhouding 1:200.
Deze oplossing wordt gedoseerd:
hetzij door indrukken van de linker drukknop in de 1 l systemFLASCHE hetzij
door indrukken van de rechter drukknop via de tapse kraan rechtstreeks in de
emmer, de tank van de reinigingsautomaat of in een groot reservoir.

objectHYGIENE
integral starterkit.
integralSANITARY
1 schuim/sproeiPISTOOL, 1 flessenHOUDER

Hoeveel oplossing u ook wilt vervaardigen, u krijgt altijd de juist gedoseerde hoeveelheid. Alle integral concentraten kunnen met een dispenser worden gedoseerd.
m.a.w. wisselen van producten tussen de multiFILL patronen is altijd mogelijk. De
waterdoorstroom van 10 l/min garandeert een snelle, in de praktijk bruikbare dosering. Een aansluiting op de waterleiding in de directe omgeving van het apparaat is
vereist.

7 x 1 kg

ph-waarde: zuur
art.nr. 410400108

7 x 1 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 410400208

7 x 1 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 410400308

7 x 1 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 410400408

7 x 1 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 410400508

integralACTIVE
3 schuim/sproeiPISTOLEN, 1 flessenHOUDER
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ph-waarde: neutraal
art.nr. 410200319

4 x 2,5 l

Vloer- en oppervlaktereiniger voor dagelijks reinigen voor object - en
keukenHYGIENE. Geschikt voor alle waterbestendige oppervlakken..

Inhoud

H x B x D 520 x 288 x 242 mm

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 410200219

4 x 2,5 l

integralNEUTRAL
art.nr. 410100250

De integralPURE 250 dispenser helpt u de integral concentraten te doseren voor de
volgen-de toepassingen:

H x B x D 520 x 290 x 225 mm

ph-waarde: zuur
art.nr. 410200119

4 x 2,5 l

objectHYGIENE

geconcentreerde hygiëne.

integralNEUTRAL
1 schuim/sproeiPISTOOL, 1 flessenHOUDER

integralDISINFECT
3 schuim/sproeiPISTOLEN, 1 flessenHOUDER

integralGLASS
7 schuim/sproeiPISTOLEN, 1 flessenHOUDER
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objectHYGIENE
una – milieubewust. natuurlijk. actief.
Dankzij intensieve research in het eigen laboratorium zijn we erin geslaagd de ideaal
op elkaar afgestemde productlijn una te ontwikkelen. De una producten zijn onderscheiden met het Oostenrijkse milieukenmerk alsmede met het EU-Ecolabel, het officiële milieuteken van de Europese Unie. Deze onderscheidingen worden uitsluitend
aan producten toegekend die voldoen aan een hele reeks strenge criteria, hebben
bewezen milieubewust zijn, bogen op een hoge mate van gebruiksgemak en kwalitatief onberispelijk zijn.

unaSANITARY
Inhoud
Inhoud

6 x 1 kg*
10 kg

ph-waarde: zuur
art.nr. 420100108
art.nr. 420100111

Vloeibare reiniger, in de sanitairomgeving universeel inzetbaar voor toilet, urinoir,
tegels, kranen, douchecabines en badkuipen. Verwijdert ook op moeilijk bereikbare
plaatsen moeiteloos kalk, vuil en zeepresten. Niet op marmer gebruiken.

unaACTIVE
Inhoud

6 x 1 kg*

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 420100208

Universeel inzetbaar vetoplosmiddel voor werkbladen, vloeren, plafonds, wanden,
afzuigkappen, afvoerroosters, magnetrons, etc. Verwijdert ook op moeilijk bereikbare
plaatsen moeiteloos vet-, eiwit- en vuilresten. Eveneens geschikt voor grilplaten,
combi-ovens en bakovens voor het verwijderen van ingebrande vervuiling. Niet op
aluminium gebruiken, hiervoor adviseren wij unaALLROUND of unaNEUTRAL.

vloerHYGIENE
Een veeleisende omgeving.

Het geheim van onderhouden vloeren is het gebruik
van hoogwaardige producten en hulpmiddelen
alsmede het juiste en zorgvuldig uitvoeren van de
arbeidsstappen. Alleen wanneer basisreiniging, coat-

objectHYGIENE

Inhoud
Inhoud

6 x 1 kg*
10 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 420100308
art.nr. 420100311

Gelvormige universele reiniger voor gebruik in de keuken. Is vet- en vuiloplossend en
is geschikt voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken. Vormt ruim
schuim en is dan ook uitermate geschikt voor handmatig afwassen. Hoogwaardige
werkzame stoffen beschermen de handen tegen uitdrogen. Geschikt voor alle waterbestendige materialen.

en en regelmatige onderhoudsreiniging optimaal op
elkaar afgestemd zijn, worden de beste resultaten
bereikt voor een langere levensduur van de vloeren.

HAGLEITNER biedt u een uitgebreid productenpallet
aan apparatuur en reinigers, om te voldoen aan alle
eisen in dit productsegment.

unaFLOORSTAR
Inhoud

10 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 420100411

Poetsmiddel voor het reinigen en onderhouden van waterbestendige vloeren (linoleum, PVC, rubber, etc.). Bij ieder gebruik worden krasjes gerepareerd. Bij niet verzegelde vloeren dringt de reiniger diep in de poriën, zodat de vervuiling van de vloer
gemakkelijker kan worden verwijderd. Bouwt geen lagen op. Heeft uitstekende vernettingseigenschappen en is daardoor ook voor waterafstotende vloeren geschikt.
Voor laminaatvloeren, antistatische vloerbedekking en geoliede houten vloeren adviseren wij unaALLROUND.

unaALLROUND
Inhoud

10 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 420100511

Geconcentreerde power-reiniger, voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken, zoals vloeren,tegels, vensters. Schuimt weinig, is sterk vuiloplossend en is
daarom uitermate geschikt voor het reinigen met hogedrukapparatuur en boenmachines. Is vriendelijk voor het materiaal en daarom ook geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals aluminium aanrechten in keukens. unaALLROUND is ontvettend: let
daarom bij het vochtig reinigen van geoliede houten vloeren er op dat de vloer regelmatig wordt geolied.
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* Bij afname van 6 x 1 kg - gratis een schuim- en sproeiPISTOOL!

innovativ
en state-of the art.

vloerHYGIENE

unaNEUTRAL

vloerHYGIENE
safetyMOP systeem.
Reeds geprepareerde mopovertrekken en safetyWIPES worden voor het reinigen en
desinfecteren van vloeren en interieur met een veegbewerking ter beschikking
gesteld. Tijdbesparing, ergonomisch werken en zuinigheid zijn eveneens kenmerken
van het nieuwe safetyMOP systeem. Het safetyMOP systeem maakt net als integral
en havon vast bestanddeel uit van het i.h.s. systeem.

safetyBOXES
safetyBOXES
safetyBOXES
safetyBOXES

SMALL
SMALL
SMALL
SMALL

blue
red
green
yellow

art.nr. 431201400
art.nr. 431201500
art.nr. 431201600
art.nr. 431201700

In de safetyBOX SMALL met klapdeksel worden de safetyWIPES. met reinigingsoplossing voorbereid en kunnen dan per stuk per kamer worden uitgenomen. Dankzij
de kleurcodering kunnen zij worden toegewezen aan een bepaalde reinigingsomgeving. Elke Box bevat 18 safetyWIPES (4 l).

i.h.s. systeemkringloop.

safetySPRAYER

H x B x D 1230 x 650 x 1140 mm

art.nr. 431100500

De safetyTROLLEY is de optimaal uitgevoerde reinigingswagen voor het safetyMOP
systeem. Alle reservoirs zijn afsluitbaar voor hygiënisch werken. De intelligente
oplossing voor de objectHYGIENE, dus ideaal voor gebruik in de gezondheidssectoren.
Niet alleen kunnen de mops gereed voor gebruik worden meegenomen, maar ook de
safetyWIPES, voorbereid met reinigingsoplossing voor de hun toegewezen taak.
Deze worden voorbereid in de safetyBOX MICRO met kantelbare deksels met een
inhoud van 4 x 4 l en kunnen per ruimte worden uitgenomen.

vloerHYGIENE

Een bijkomend ergonomisch voordeel biedt de afneembare transportTROLLEY, om
de volle safetyBOXEN comfortabel te kunnen transporteren. In totaal kunnen maximaal 60 voorbereide safetyMOPS alsmede 72 mikrofaserTÜCHER worden meegenomen. Met behulp van beide meegeleverde safetyBOXEN kunnen de safetyMOPS
eenvoudig worden geprepareerd en uitgenomen. Twee afvalzakken met een inhoud
van 90 en 30 liter.

art.nr. 431100700

De safetyTROLLEY TRANSPORT is bedoeld voor de bevoorrading van de
safetyBOX. Deze kan aan de safetyTROLLEY worden bevestigd, maar ook als aparte trolley worden gebruikt. In beide te transporteren safetyBOXen passen elk 20
safetyMOPS. In het ideale geval blijft één box vrij, om de vuile safetyMOPS. in op te
bergen. De safetyTROLLEY wordt geleverd samen met een bevestigingsklem voor
de safetySPRAYER, zodat deze apart voor de vloerreiniging kan worden gebruikt.

art.nr. 431201100

De safetyMOP bestaat voor 100% uit hoogwaardige microvezel die zich onderscheidt door een zeer goed absorberend vermogen. Het product bevat geen katoen
of viscose en is daarom hygiënisch en uitermate geschikt voor desinfecteren en reinigen. De safetyMOP kan universeel worden gebruikt op alle gladde vloeren. Aan de
achterzijde is een kleurcodesysteem ingenaaid, zodat de overtrekken op kleur kunnen worden toegewezen aan de afzonderlijke toepassingen. Het product is lang
houdbaar en kan een groot oppervlak beslaan.. Werkbreedte 400 mm.

safetyMOP POWER

safetyTROLLEY TRANSPORT
H x B x D 1200 x 650 x 350 mm

safetyMOP

vloerHYGIENE

safetyTROLLEY

art.nr. 431201200

De safetySPRAYER is het doseersysteem voor het ergonomische en economische
reinigen van alle vloeren. Geschikt voor het reinigen van entrees, trappen, enz. Met
name te gebruiken in combinatie met het safetyMOP systeem. Met behulp van de
geplaatste 650 ml fles wordt de reinigingsoplossing met een druk op de knop op de
plek gedoseerd waar de mop deze optimaal kan verdelen. Aan de 400 mm brede
klephouder bevindt zich een klem, voor opnemen en teruggeven van de mop zonder
hiermee in aanraking te komen en zonder te bukken.

art.nr. 431201800

Voor stenen vloeren zoals marmer, graniet, plavuizen. Verwijdert ook hardnekkige
vervuiling van microporeuse stenen plavuizen, met name anti-sliptegels. Bij zeer
hardnekkige vervuiling of vloerbedekkingen met veel reliëf zorgt de borstelrand voor
een nog krachtigere werking tijdens het reinigen in vergelijking met conventionele
textiele zwabbers. Kan in de wasmachine worden gewassen tot 95 °C. Werkbreedte
400 mm. Gewicht 100 g. Mop voor eerste keer gebruiken wassen op 95 °C. Met
soortgelijke was wassen, zonder wasverzachter. Ideaal in combinatie met
integralPOWER.

safetyBOX
H x B x D 270 x 560 x 240 mm
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art.nr. 431201300

De safetyBOX met een inhoud van 20 l is enerzijds bedoeld om de voorbereide
safetyMOPS veilig en hygiënisch op te slaan tot deze worden gebruikt, anderzijds
om de safety-MOPS gelijkmatig te doordrenken met een reinigingsoplossing. Dank
zij het hermetisch sluitende deksel kunnen de boxen worden gedraaid, zodat de reinigingsoplossing zich gelijkmatig over de safetyMOPS verdeelt. In een safetyBOX
kunnen 20 safetyMOPS op elkaar worden geplaatst. Met behulp van de 8 vastklikkende klemmen is op het oor waar te nemen of de safetyBOX correct gesloten is.

safetyTROLLEY ROOM
H x B x D 1280 x 530 x 1570 mm

art.nr. 431100800

Ruime safetyTROLLEY voor de etageservice in hotel- en logiesgelegenheden. De
TROLLEY is uitgevoerd met vier opbergetages en is zo perfect uitgerust om de was,
drankjes, papier en reinigingsbenodigdheden te transporteren. De Trolley is voorzien
van een opbergzak voor vuile was, een afvalscheidingsysteem en een houder voor
de bak, waarin de voorbereide zwabbers van het i.h.s. systeem worden opgeborgen
(afbeelding slechts een voorbeeld).
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vloerHYGIENE
Oplossingen voor een glanzend uiterlijk.
Het geheim van onderhouden vloeren is het gebruik van optimaal op elkaar afgestemde producten en hulpmiddelen en het juiste en zorgvuldig uitvoeren van de arbeidsstappen. HAGLEITNER biedt een uitgebreid productenpallet, alsmede overeenkomstige productopleidingen, om op het hoogste niveau te voldoen aan alle eisen in dit
productsegment.

hartex2000
Inhoud

10 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430200311

Coating voor het verzegelen van waterbestendige vloertypes. Vormt een hoogglans
laag. Geschikt voor ULTRA-HIGH-SPEED methode (UHS). Voor een langdurige glans
van de coating basisreiniger unaFLOORSTAR gebruiken.

BASIS
Inhoud

10 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430200511

Poriënvuller voor zuigende vloeren zoals linoleum, natuursteen en beton. Niet
geschikt voor gebruik op gepolishte, geglazuurde oppervlakken en poreuze steen.

SIVEX

SKAT
Inhoud
Inhoud

6 x 1 kg
10 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430100108
art.nr. 430100111

Basisreiniger voor alle waterbestendige, alkaligevoelige vloertypen zoals linoleum en
rubber. Verwijdert moeiteloos oude onderhoudsmiddellagen. Ook als intensieve reiniger voor niet-gecoate oppervlakken te gebruiken. Prettig in gebruik, omdat het
middel vrijwel reukloos is. Voor voorreiniging van niet-gevoelige, waterbestendige
vloeren (bijv. PVC) adviseren wij ZACK.

ZACK
Inhoud

10 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430100211

Basisreiniger voor alle waterbestendige, alkali-ongevoelige vloertypen (met uitzondering van linoleum, hout en rubber). Power-reiniger, die ook hardnekkige onderhoudsmiddellagen moeiteloos en snel verwijdert. Ook als intensieve reiniger voor
niet-gecoate oppervlakken te gebruiken. Zuinig in gebruik. Voor gebruik eerst de
specificatie en productinformatie lezen.

vloerHYGIENE

stoneCLEAN
Inhoud

10 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430100311

Intensieve reiniger met name voor microporeuze oppervlakken zoals vloeren van
poreuze steen en natuursteen. Geschikt voor de onderhoudsreiniging van alkaliongevoelige vloeren. Speciale tensiden zorgen voor een glanzend, schoon resultaat.

Inhoud

10 kg

Vloeibare coating voor het verzegelen van natuurlijke vloeren zoals marmer, houten
en stenen vloeren. Vormt een zijdematte glanzende laag, die handmatig of machinaal
gemakkelijk te polishen is. Voor onderhoudsreiniging adviseren wij unaFLOORSTAR
of wp3.

vloerHYGIENE
Onderhoudsreiniging vloeren.
wp3
Inhoud

10 kg

wpSEIFE
Inhoud

10 kg

vloerHYGIENE
Vloertapijtreiniging.
carpetPOWDER
Inhoud

Inhoud
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10 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430300311

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430200111

Coating voor het verzegelen van waterbestendige vloertypes. Vormt een heldere,
glanzende laag. Krasvast, dus ideaal voor extreem belaste oppervlakken. Ook uitermate geschikt voor lichte vloeren, omdat de laag niet vergeelt. Antislipwerking.
Wordt vrijwel streeploos aangebracht. Geschikt voor ULTRA-HIGH-SPEED methode
(UHS). Voor een langdurige glans van de coating basisreiniger unaFLOORSTAR
gebruiken.

tsWACHS

10 kg

Vloeibare onderhoudsreiniger op zeepbasis. Zeer milieubewuste in gebruik, omdat
deze wordt vervaardigd uit plantaardige bestanddelen. Voor het handmatig reinigen
van alle ongecoate vloeren. Ook aanbevolen voor geoliede houten vloeren, stenen
vloeren, etc.

vloerHYGIENE
Vloercoatings.

10 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430300211

Onderhoudsmiddel voor alle ongecoate vloeren. Dankzij het hoge zeeppercentage is
wpSEIFE zeer reinigend en onderhoudt tegelijkertijd de vloer. Uitermate geschikt
voor natuurlijke vloeren.

Inhoud

Inhoud

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430300111

Onderhoudsmiddel voor het reinigen van alle waterbestendige vloeren. Ideaal voor
vloeren, die gecoat zijn met tsWACHS. Krachtige antislipwerking en daarom bij uitstek geschikt voor vloeren in sporthallen, gymzalen, ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen. Laat na gebruik een discrete geur achter.

schmierSEIFE

utilitULTRA

ph-waarde: neutraal
art.nr. 430200611

vloerHYGIENE

vloerHYGIENE
Stripper en basis-reiniger voor vloeren.

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430200211

Coating voor het verzegelen van waterbestendige vloertypes. Vormt een antislip, elastische, licht glanzende laag. Bij uitstek geschikt voor sporthallen, gymzalen, ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen. Om de antislipwerking gedurende langere tijd te garanderen, adviseren wij onderhoudsreiniging met wp3.

10 x 1 kg

art.nr. 430400100

Reiniger in poedervorm voor vloerbedekking en gestoffeerde meubels. Ook uitermate
geschikt voor de onderhoudsreiniging tussendoor. Doordat de reiniger droog wordt toegepast, kan het gereinigde oppervlak meteen weer in gebruik worden genomen. Verwijdert het
vuil vezeldiep en geeft de vloerbedekking tapijt of het gestoffeerde meubel zijn oorspronkelijke uiterlijk weer terug. Ook uitermate geschikt voor niet gelijmde vloerbedekkingen en gevoelige oppervlakken (zoals Perzische tapijten). 1 kg poeder is voldoende voor ca.15-20 m2.
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carpetSPRAY
Inhoud

6 x 1 kg**

ph-waarde: neutraal
art.nr. 430400208

vloerHYGIENE
Gebruiksoverzicht vloerreiniging & coating.

Tensiden-vrije carpetSPRAY verwijdert alle vuil uit tapijten en gestoffeerde meubels.
Droogt na aanbrengen direct op. Verwijderen van vlekken: carpetSPRAY op vlek
sproeien en met safetyWIPE deppen. Toepassing op groter oppervlak: carpetSPRAY
gelijkmatig uitsproeien en met een 1-schijfmachine en carpetPRO Pad reinigen.

carpetPRO
Inhoud

10 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 430400311

Geconcentreerd, tenside- en enzymvrij preparaat voor het reinigen van vloerbedekkingen.
Geschikt voor alle kleurechte vloerbedekkingen. Het concentraat wordt verdund in een verhouding 1:10 en met de handpompFLASCHE of een spuitapparaat in een kleine hoeveelheid
op de vloerbedekking gesproeid (niet doornat maken) en met een 1-schijfmachine en
carpetPRO Pad gereinigd. Tast de door de fabrikant aangebrachte beschermlagen niet aan.
Ook uitermate geschikt voor gebruik via de sproei-extractiemethode.

carpetSHAMPOO
Inhoud

10 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 430400411

Vloeibare reiniger voor vloerbedekking en gestoffeerde meubels. Sterk schuimend.
Bindt het vuil, geeft de vezels hun oorspronkelijk uiterlijk terug en maakt deze antistatisch. Beschermt de vloerbedekking of het gestoffeerd meubel tegen opnieuw vuil
worden. Laat na gebruik een verzorgde, frisse geur achter.

Basisreiniger voor vloeren
SKAT

ZACK

stone
CLEAN

(alkalisch)

(alkalisch)

(alkalisch)

Vloercoatings
BASIS

SIVEX

ts
WACHS

utilit
ULTRA

hartex
2000

(alkalisch)

(neutraal)

(alkalisch)

(alkalisch)

(alkalisch)

PVC

Linoleum

Rubber

Natuur- en kunststeen
(zuurgevoelig)*
Geen sanitair reiniger of zure gebruiken!
Natuur- en kunststeen
(zuurbestendig)**

Poreuze steen en
keramische tegels
Niet coaten!

hacoGLANZ
Inhoud

10 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 430500111

Vloeibare glansreiniger voor alle waterbestendige vloeren. Met zeer intensieve vuiloplossende werking (bijv. voor industrieel gebruik, grootkeuken). Zeer geschikt voor
hoogglanzende vlakken en gecoate vloeren. Geeft een streeploze, diepe glans en
zorgt voor een uiterst schoon oppervlak.

hacoAUTOMAT
vloerHYGIENE

Inhoud

10 kg

Inhoud

10 kg

Hout onbehandeld of geolied
Vochtig reinigen!

vloerHYGIENE
Gebruiksoverzicht onderhoudsreiniging.
Onderhoudsreiniging vloeren

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 430500211

Vloeibare, krachtige reiniger voor het machinaal reinigen van alle waterbestendige,
ongecoate vloeren. Zorgt voor een zeer schoon oppervlak. Schuimt niet; daardoor
ook geschikt voor hogedrukreiniging (parkeerplaatsen, werkplaatsen, magazijnvloeren, fabrieksvloeren). Voor handmatig reinigen wordt hacoGLANZ geadviseerd.

hacoALCOHOL

Hout, verzegeld
Geen basisreiniging!

ph-waarde: neutraal
art.nr. 430500311

Aanbevolen voor het reinigen van alle waterbestendige, gecoate en ongecoate vloeren. Verwijdert probleemloos vethoudend vuil en droogt snel op. Geeft een streeploze, diepe glans en zorgt voor een perfect schoon oppervlak.

haco
haco
AUTOMAT GLANZ
(alkalisch)

(neutraal)

haco
ALCOHOL

wp3

(neutraal)

(alkalisch)

una
integral
integral
FLOORSTAR NEUTRAAL POWER
(neutraal)

(neutraal)

vloerHYGIENE

vloerHYGIENE
Machinereiniger voor de vloer.

(alkalisch)

PVC

Linoleum

Rubber

Natuur- en kunststeen
(zuurgevoelig)*
Geen sanitair reiniger of zure gebruiken!

vloerHYGIENE
Speciale vloerreiniger.

Natuur- en kunststeen
(zuurbestendig)**

hacoMARMOR
Inhoud

6 x 1 kg**

ph-waarde: zuur
art.nr. 430600108

Speciaal middel voor het laten schitteren van marmer en andere kalkhoudende vloeren. Zorgt voor een stralende glans. Verhardt het oppervlak en beschermt de vloer
tegen krassen. De onderhoudsreiniging wordt door het politoeren van het oppervlak
aanzienlijk vergemakkelijkt. Alleen te gebruiken met een 1-schijfmachine.

mopSPRAY
Inhoud

6 x 0,8 kg**

ph-waarde: neutraal
art.nr. 430600208

Sproeireiniger voor alle vloeren. Bindt het fijne vuil en vergemakkelijkt daardoor het
droogmoppen met het uniMOPsysteem Zuinig in gebruik. Voor een stofvrij, schoon
oppervlak.
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** Bij afname van 6 x 1 kg - gratis zes schuim- en sproeiPISTOLEN!

Poreuze steen en
keramische tegels
Niet coaten!
Hout, verzegeld
Geen basisreiniging!

Hout onbehandeld of geolied
Vochtig reinigen!
* bijv. marmer, terrazzo, agglo-marmer, betonsteen
geschikt

niet geschikt

** bijv. graniet, leisteen, kwartsiet, terracotta
Neem contact op met uw hygiëne-adviseur!

35

vloerHYGIENE
Profi borstels Professional.

Profi bodenSCHRUBBER

art.nr. 430800600

Schrobber met een werkbreedte van 230 mm en harde haren voor krachtenbesparend
werken.

Profi bodenWISCHER
Hygiëne feinBESEN
Hygiëne feinBESEN

400 mm

art.nr. 430700100

600 mm

art.nr. 430700200

Veger voor grote ruimten met zachte, ongespleten polyester vezels. Veegt zeer efficiënt fijn vuil.

Hygiëne allzweckBESEN

art.nr. 430700300

Vlakke, universeel inzetbare veger met een werkbreedte van 330 mm, een telescoopsteel van 2 m met schroefdraad. Hoge, gespleten haren, dus uitermate geschikt voor
hoeken en trappen. Zonder steel ook te gebruiken als handveger in de keuken.

art.nr. 430800700

Wisser met een werkbreedte van 400 mm en zeer harde haren voor het reinigen van
vloeren met waffelreibTUCH (450300100) of voor het schrobben van zeer grote
oppervlakken.

Profi handBESEN

art.nr. 430800800

Handveger met een werkbreedte van 150 mm en een stevige kunststofgreep, haren
bestaande uit een combinatie van paardenhaar met kunststofhaar voor het verwijderen van stof en fijn vuil.

Profi kehrSCHAUFEL Metall

art.nr. 430800900

Praktisch veegblik van metaal, gelakt, met rubber ophangoog.

Hygiëne bodenSCHRUBBER

art.nr. 430700400

Schrobber met een werkbreedte van 280 mm en zeer harde haren voor krachtenbesparend werken.

Hygiëne waschBÜRSTE

art.nr. 430700500

Afgeronde haren met een werkbreedte van 220 mm voor het uitvegen van grote bakken en
gereedschappen.. Met overlappende haren, dus uiterst geschikt voor het schrobben van
hoeken.
art.nr. 430700600

vloerHYGIENE
uniMOP systeem.

Materiaalrail

uniMOP
uniMOP
uniMOP
uniMOP

art.nr. 430700800

Aluminium rail met 3 steelhouders. Uitermate geschikt voor vegers met zachte haren,
zodat deze niet buigen en voor het ophangen van natte werkmaterialen, zodat deze
kan drogen. Incl. bevestigingsset om zelf te monteren.

systemSTIEL

art.nr. 430700900

vloerHYGIENE

Zeer stabiele buis van geëloxeerd aluminium met een lengte van 1,45 m.
Gebruikersvriendelijk dank zij de ergonomische, handzame greep. Het steeksysteem
in combinatie met de vastdraaibout klemt elke veger stevig vast.

HALTER
HALTER
HALTER
HALTER

400 mm

art.nr. 430900100

600 mm

art.nr. 430900200

800 mm

art.nr. 430900300

1100 mm

art.nr. 430900400

Mophouder van roestvrij staal voor de uniMOP. Verkrijgbaar in werkbreedten van 400
tot 100 mm. Tot een werkbreedte van 800 mm uitgevoerd met flexibele draaigewricht
(ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen). Te gebruiken met de aluSTIEL
(430901300).

uniMOP
uniMOP
uniMOP
uniMOP

400 mm

art.nr. 430900500

600 mm

art.nr. 430900600

800 mm

art.nr. 430900700

1100 mm

art.nr. 430900800

vloerHYGIENE

Hygiëne wasserSCHIEBER

Trekker met wisselkoppeling en een werkbreedte van 615 mm. Het rubberblad,
geschikt voor de levensmiddelenindustrie verwijdert snel en efficiënt water en resten
van reinigingsmiddelen en laat geen strepen achter op de vloer. Ook geschikt voor
het aanbrengen van vloercoating.

Mop van wasbaar katoen voor het droogmoppen en vochtig afnemen van vloeren.
Verkrijgbaar in werkbreedten van 400 tot 100 mm. Als hulpmiddel bij het droogmoppen adviseren wij mopSPRAY. Te gebruiken met de bijpassende uniMOP HALTER.

wachsTUCH HALTER

vloerHYGIENE
Profi borstels Housekeeping.

550 mm

Houder voor wachsTÜCHER van stevig kunststof. Met flexibele draaigewricht (ideaal
voor moeilijk bereikbare plaatsen). Te gebruiken met de aluSTIEL (430901300).

wachsTUCH
Profi straßenBESEN

art.nr. 430800100

Zeer stabiele straatbezem met een werkbreedte van 400 mm en zeer harde haren
van polypropyleen. Voor het opvegen van grof vuil is weinig kracht nodig.

100 Stück/Packung

art.nr. 430800200

Universeel inzetbare veger met een werkbreedte van 330 mm en middelharde haren
van polypropyleen. Met name geschikt voor oppervlakken met veel hoeken en verhogingen.

Profi rosshaarBESEN
Profi rosshaarBESEN
Profi rosshaarBESEN
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art.nr. 430901000

Zachte, scheurvaste doeken (300 x 600 mm) met een waslaag. Nemen uitstekend
stof en lichte vervuiling op en zorgen voor een licht glanseffect. Ideaal voor droge
onderhoudsreiniging.

stiegenMOP HALTER
Profi universalBESEN

art.nr. 430900900

400 mm

art.nr. 430901100

Speciale mophouder van stevig kunststof voor de stiegenMOP. Met flexibele draaigewricht. De mop kan eenvoudig met klittenband worden bevestigd.Te gebruiken
met de aluSTIEL (430901300).

290 mm

art.nr. 430800300

stiegenMOP

400 mm

art.nr. 430800400

600 mm

art.nr. 430800500

Mop van zeer intensieve microvezels. Met waterreservoir en klittenbandbevestiging.
Voor het vochtig afnemen van trappen of voor de sproei&veegmethode

De combinatie kunststof met zuiver paardenhaar zorgt dat het vegen enerzijds heel
soepel verloopt, terwijl de bezem lang mee gaat.

aluSTIEL

400 mm

zonder draad 1,4 m

art.nr. 430901200

art.nr. 430901300

zonder afbeelding
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vloerHYGIENE
mopSYSTEM.
art.nr. 431200100

easyMOP WRINGER

Uitermate ergonomische roestvrijstalen brede wringer. De mopovertrekken hoeven
om uit te wringen niet van de mophouder te worden verwijderd. De wringer is
gemakkelijk in gebruik: iedere gebruiker kan de mate van vochtigheid zelf bepalen.
Kan worden geplaatst op elke serviceTROLLEY IDEAL.

profiMOP ECO

wetMOP WRINGER

art.nr. 431200200

Mop van wasbaar katoen voor het vochtig en nat afnemen van waterbestendige vloeren. Werkbreedte 450 mm. Bij het uitwringen van de profiMOP in de profiMOP
WRINGER kan de mop in de houder blijven zitten.

profiMOP MICRO

art.nr. 431200300

Mop van wasbaar katoen met microvezelgedeelte. Voor het vochtig en nat afnemen
van waterbestendige vloeren. Speciaal geïntegreerde borstels maken het vuil los
waarna de microvezels deze opvangen in de capillaire ruimtes. Na gebruik kan de
mop gemakkelijk worden uitgespoeld. Werkbreedte 450 mm.

cleanPAD HALTER

art.nr. 431200500

Stevige schuurlaag voor het schrobben van ontoegankelijke plekken (zoals vloerranden) tijdens de basisreiniging. Werkbreedte 250 mm.

wetMOP HALTER

art.nr. 431000500

Onze noviteit: slagvaste wringer met kunststof rollen, uitermate geschikt voor het
krachtenbesparend en effectief uitwringen van het profiMOP overtrek. Kan worden
gebruikt met mopTROLLEY START, objektTROLLEY 1 en 2.

art.nr. 431200400

Robuuste kunststof houder voor de cleanPAD. Met flexibel draaigewricht. De pad
kan eenvoudig met klittenband worden bevestigd. Werkbreedte 250 mm. Te gebruiken met de aluSTIEL (430901300).

cleanPAD

art.nr. 431000200

Sterke, slagvaste wringer met kunststof klemplaten, uitermate geschikt voor het uitwringen van de wetMOP. Kan worden gebruikt met mopTROLLEY START en
objektTROLLEY 1 en 2.

profiMOP PRESSE

vloerHYGIENE

art.nr. 431000100

Opklapbare kunstof houder voor de profiMOP ECO en de profiMOP MICRO.
Werkbreedte 450 mm. Te gebruiken met de aluSTIEL (430901300).

art.nr. 431200600

Kunstof houder voor de wetMOP. Te gebruiken met de aluSTIEL (430901300).

vloerHYGIENE
systemTROLLEYS.
mopTROLLEY START
H x B x D 570 x 400 x 500 mm

art.nr. 431100100

Kwalitatief uitstekende reinigingswagen met twee emmers met een inhoud van 15 l
voor efficiënt onderhoud van de vloer. Twee wringsystemen kunnen afhankelijk van
de wens van de klant worden uitgekozen. De beproefde wetMOP WRINGER en de
profiMOP WRINGER. Optimale entree in de professionele vloeronderhoudsreiniging.
De emmer 'blauw' met een inhoud van 15 l (art.nr. 920300800) en de emmer 'rood'
met een inhoud van 15 l (art.nr. 920300900) kunnen worden nabesteld.

vloerHYGIENE

profiMOP HALTER

vloerHYGIENE
mopWRINGERS.

objectTROLLEY 1
H x B x D 950 x 680 x 1050 mm

wetMOP

art.nr. 431200700

Mop van wasbaar katoen voor het nat afnemen van waterbestendige vloeren. De
mop kan met de wetMOP WRINGER gemakkelijk worden uitgewrongen.

easyMOP HALTER

Kwalitatief uitstekende reinigingswagen voor efficiënt reinigen van de vloer met houder voor afvalzak en opbergbakken voor verbruikmateriaal. Twee wringsystemen
kunnen afhankelijk van de wens van de klant worden uitgekozen. De beproefde
wetMOP WRINGER en de profiMOP WRINGER. Professionele entree in de vloer- en
objectreiniging. De volume-inhoud van de emmers bedraagt 15 l (onder) en 8 l
(boven).

art.nr. 431200800

Robuuste mophouder van roestvrij staal voor gebruik in combinatie met de easyMOP
WRINGER. Het mopovertrek kan worden verwijderd door licht te drukken op het flexibel framedeel.

easyMOP ECO

art.nr. 431100200

art.nr. 431200900

Economisch mopovertrek van katoen-polyester, geschikt voor alle vloersoorten. Bij
gebruik in de easyMOP WRINGER hoeft het overtrek niet van de easyMOP HOUDER
te worden verwijderd.

objectTROLLEY 2
H x B x D 1100 x 600 x 1050 mm

art.nr. 431100300

De compleet uitgeruste reinigingswagen voor zowel de professionele vloerreiniging
als objectHYGIENE. Met ruime opbergruimten en afvalverzamelsysteem voor de verzorging en de afvoer van materiaal. Twee wringsystemen kunnen afhankelijk van de
wens van de klant worden uitgekozen. De beproefde wetMOP WRINGER en de
profiMOP WRINGER. De optimale oplossing voor alle eisen op het gebied van de
objectHYGIENE. De volume-inhoud van de emmers bedraagt 15 l (onder) en 8 l
(boven).

serviceTROLLEY IDEAL
H x B x D 1000 x 550 x 1050 mm

easyMOP MICRO

38

art.nr. 431201000

Intensif Reinigingsmop overtrek van microvezel, met name aanbevolen voor poreuze
steen, natuursteen en antislip vloersoorten. Niet gebruiken op geoliede en onbehandelde houten vloeren. Bij gebruik in de easyMOP WRINGER hoeft het overtrek niet
van de easyMOP HOUDER te worden verwijderd.

art.nr. 431100400

De ideaal uitgeruste serviceTROLLEY op het gebied van objectHYGIENE wordt
gebruikt in alle instellingen zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen en scholen. Met
de gebruikersvriendelijke easyMOP WRINGER van roestvrijstaal voor efficiënt en,
uitermate ergonomisch reiniging van de vloer. De volume-inhoud van de emmers
bedraagt 20 l.
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vloerHYGIENE
Pads Universal.
430 mm

Inhould
Inhould
art.nr. 431300100

Toepassing - reinigen tussendoor.

PAD dk-bruin

430 mm

art.nr. 431300200

Toepassing - basisreiniging.

vloerHYGIENE

PAD rood

430 mm

art.nr. 431300300

K FORTE

PAD wit

Inhould
Inhould

art.nr. 431300400

Toepassing - polishen.

483 mm

art.nr. 431400100

Speciale pad voor het proCARPET systeem, de efficiënte reiniging van uw vloerbedekking.

UHS PAD

483 mm

art.nr. 431400200

Speciale PAD voor de ULTRA-HIGH-SPEED methode.

edelSTAAL PAD

483 mm

6 x 1 kg
10 kg

art.nr. 431400300

Speciale PAD voor het laten schitteren van marmeren en terrazzo vloeren.

hagodorFICHTE
Inhould
Inhould

6 x 1 kg*
10 kg

sanitairHYGIENE

ph-waarde: neutraal
art.nr. 440100508
art.nr. 440100511

Vloeibare, krachtig werkende geurende reiniger. Verwijdert moeiteloos veel soorten
vervuiling (met uitzondering van algen, kalk, urinesteen) in degehele sanitairomgeving en natte ruimtes. Uitermate geliefd voor het reinigen van kleedruimtes, sauna’s,
(sport)hallen en openluchtzwembaden. Voorkomt langdurig het ontstaan van onaangename geurtjes. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil (bijv. urinesteen) wordt
UROPHEN geadviseerd. Sanitairreiniger veilig gebruiken. Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie lezen.

hagodorFLIEDER

ph-waarde: neutraal
art.nr. 440100608
art.nr. 440100611

sanitairHYGIENE
Sanitair - de dagelijkse uitdaging.

Inhould
Inhould

De sanitairomgeving kan worden gezien als het steelse visitekaartje van ieder bedrijf
– en dat iedere dag opnieuw. Het productenpalet bevat een optimaal op elkaar afgestemd assortiment van reinigers, geurende reinigers, geurolie alsmede speciale producten. Zo kunt ook u de dagelijkse uitdagingen in de sanitairomgeving met vertrouwen tegemoet treden.

Vloeibare, krachtig werkende geurende reiniger voor sanitair en universeel onderhoud.
Verwijdert moeiteloos veel vervuiling (behalve algen, kalk, urinesteen). Uitermate
geschikt voor het reinigen en voorzien van een frisse geur van kleedruimtes, bejaardentehuizen, hotelkamers, huisartspraktijken, etc. Voorkomt langdurig het ontstaan van
onaangename geurtjes. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil (bijv. urinesteen)
wordt UROPHEN geadviseerd. Sanitairreiniger veilig gebruiken. Voor gebruik eerst de
specificatie en productinformatie lezen.

sanitairHYGIENE
Vloeibare reinigers.

toilettenÖL CLASSIC

easySPRAY
Inhould
Inhould

6 x 1 kg**
10 kg

Inhould

ph-waarde: zuur
art.nr. 440100108
art.nr. 440100111

Vloeibare bad- en douchereiniger. Verwijdert ook op moeilijk bereikbare plaatsen
moeiteloos kalk, vuil en zeepresten. Verspreidt een heerlijke zeegeur over de hele
badkamer en zorgt zonder schrobben voor een stralende glans en een schoon resultaat. Reinigt zorgvuldig alle oppervlakken zoals kranen, tegels, douchecabines en
badkuipen.

perlGLANZ
Inhould
Inhould

6 x 1 kg*
10 kg

ph-waarde: zuur
art.nr. 440100208
art.nr. 440100211

Vloeibare sanitairreiniger voor dagelijks onderhoud. Voor toilet, urinoir en natte ruimtes. Verwijdert moeiteloos kalk- en vuilafzettingen. Met desinfecterende werking en
uniek glanseffect. Laat een druppelvrij oppervlak achter; nadrogen is dus niet nodig.
Voorkomt bij regelmatig gebruik het ontstaan van zwarte schimmel. Voor de eerste
reiniging bij hardnekkig vuil (bijv. urinevlekken) wordt UROPHEN geadviseerd.
Sanitairreiniger veilig gebruiken. Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie lezen.
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ph-waarde: zuur
art.nr. 440100408
art.nr. 440100411

Vloeibaar, krachtig reinigingsconcentraat. Voor de basisreiniging van toilet, urinoir, bouwapparatuur en tegeloppervlakken. Lost moeiteloos zelfs de meest vastzittende kalkresten, urinesteen, roest en minerale afzettingen op zoals cement-, beton- en mortelresten bij de
schoonmaak aan het eind van de bouwverkzaamheden. Verwijdert eveneens algaanslag en
lost oxidatielagen van koper en messing op. Sanitairreiniger veilig gebruiken. Voor gebruik
eerst de specificatie en productinformatie lezen.

vloerHYGIENE
Pads Speciaal.
carpetPRO PAD

ph-waarde: zuur
art.nr. 440100308
art.nr. 440100311

Vloeibare, krachtig werkende sanitairreiniger. Voor de basisreiniging van toilet, urinoir
en natte ruimtes. Verwijdert probleemloos sterke vervuiling en afzettingen (kalk, urinevlekken, roest). Voorkomt langdurig het ontstaan van onaangename geurtjes.
Verspreidt een klassiek-elegante geur met een bloemig karakter Voor het dagelijks
onderhoud adviseren wij perlGLANZ of hagodorFICHTE/FLIEDER. Niet op kranen
gebruiken. Sanitairreiniger veilig gebruiken. Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie lezen.

Toepassing - onderhoudsreiniging.
430 mm

6 x 1 kg
10 kg

* Bij afname van 6 x 1 kg - gratis een schuim- en sproeiPISTOOL!
** Bij afname van 6 x 1 kg - gratis zes schuim- en sproeiPISTOLEN!

6 x 1 kg*
10 kg

6 x 1 kg

sanitairHYGIENE

PAD groen

UROPHEN

ph-waarde: neutraal
art.nr. 440100708

Frisse bloemengeur voor de sanitairomgeving. Maskeert ongewenste reukjes; werkt
zelfs effectief bij de meest hardnekkige reukjes. De bestanddelen Ylang-Rose en
sering zorgen voor een aangename geur en zorgen voor een verzorg klimaat.
toilettenÖL CLASSIC onverdund in de toilettenruimte verdelen (wc-borstel, wc-pot).
Als alternatief wordt toilettenÖL FRESH met zeegeur geadviseerd. Tankje resp. flacon gesloten houden. Met het oog op de kwaliteit op omgevingstemperatuur bewaren. Uitsluitend bedoeld voor de industriële markt.

toilettenÖL FRESH
Inhould

6 x 1 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 440100808

Intensieve geurolie voor gebruik in toiletruimtes. Voorkomt het ontstaan van onaangename geurtjes resp. maskeert zelfs sterke, hardnekkige geurtjes. Verspreidt een
zeegeur en zorgt voor een verzorgd klimaat.

X PRESS
Inhould

6 x 1,4 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 440100908

Vloeibare, zelfactieve rioolreiniger. Verwijdert snel en effectief zelfs hardnekkige verstoppingen en afzettingen veroorzaakt door haren, kalkzeep, vet, groenteresten en
overige voedselresten. Bovendien worden bakteriën en onaangename geurtjes verwijderd zonder de leidingen te beschadigen. Aangenaam in gebruik omdat er geen
gevaarlijke dampen ontstaan. Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie lezen.
* Bij afname van 6 x 1 kg - gratis een schuim- en sproeiPISTOOL!
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CLOSOL
Inhould

6 x 1 kg

universeleHYGIENE
Speciale producten.
ph-waarde: zuur
art.nr. 440200122

sanitairHYGIENE

Poedervormige, krachtige sanitairreiniger. Verwijdert vanzelf schuimend de meest
vastzittende afzettingen (kalk, urinesteen), met name in toiletpotten. Voorkomt langdurig het ontstaan van onaangename geurtjes. Verspreidt een aangename dennengeur. Voor het verwijderen van vuil resp. het reinigen van andere wasomgevingen
adviseren wij hagodorFICHTE/FLIEDER.

whiteMARINES
Inhould

6 x 0,7 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 440200233

Speciaal product voor het reinigen en voorzien van een frisse geur van urinoirs, voorkomt het ontstaan van kalkafzettingen en zorgt voor een langdurige frisse
bloemengeur.

universeleHYGIENE
In ieder geval.
HAGLEITNER levert een zeer breed assortiment aan reinigers en speciale producten
ten behoeve van de veelzijdigheid van professioneel reinigen. Bijbehorende hulpmiddelen alsmede bijpassende accessoires completeren het programma en zorgen voor
een schoon resultaat in alle sectoren.

universeleHYGIENE
Universele reiniger.
FOX
Inhould
Inhould
Inhould

6 x 1 kg
10 kg
25 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 450100108
art.nr. 450100111
art.nr. 450100113

universeleHYGIENE

Vloeibare universele reiniger. Werkt sterk vet- en vuiloplossend. Vormt ruim schuim
en is dan ook uitermate geschikt voor handmatig afwassen van vaat en glaswerk.
Ook voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken (vloeren, tegels, vensters, etc.). Met een lichte citroengeur. Voor een gevoelige huid en strengere hygiënevoorschriften (HACCP) afviseren wij foxANTIBAC.

orangePOWER
Inhould

10 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 450100311

Vloeibare, geconcentreerde power-reiniger. Voor het handmatig reinigen van alle
waterbestendige oppervlakken (vloeren, tegels, vensters, etc.). Is vriendelijk voor het
materiaal en daardoor ook geschikt voor gevoelige materialen (aluminium). Reinigt
zonder strepen achter te laten (ook bij donkere, glanzende oppervlakken) en zorgt
voor een diep glanseffect. De natuurlijke sinaasappeloliën in het product zorgen voor
een aangename, fruitig frisse geur.

allzweckPASTA
Inhould
Inhould

6 x 1,20 kg
10 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 450100433
art.nr. 450100527

Pasteuze universele reiniger.. Dankzij de crème-achtige, wit glanzende consistentie
zeer aangenaam in gebruik. Voor het handmatig reinigen van alle ongecoate oppervlakken (vloeren, tegels, vensters, meubels, etc.). Ook uitermate geschikt voor vervuilde
kragen van hemden. Met de frisse geur van limoenen.

essigREINIGER
Inhould
Inhould

6 x 1 kg*
10 kg

ph-waarde: zuur
art.nr. 450100608
art.nr. 450100611

Vloeibare universele reiniger, gereed voor gebruik voor de dagelijke reiniging van alle zuurbestendige oppervlakken zoals, tegels, douchecabines, spoelbakken en de vaatwerktransportband bij transportbandmachines. Verwijdert met behulp van natuurazijn moeiteloos
kalkwaas in de sanitairomgeving en in de keuken. Reinigt efficiënt en milieubewust op basis
van bijgroeiende grondstoffen. Bovendien worden onaangename geurtjes verwijderd en
wordt een aangename, schone appelbloesemgeur verspreidt.
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* Bij afname van 6 x 1 kg - gratis een schuim- en sproeiPISTOOL!

metallGLANZ
Inhould

6 x 1 kg

ph-waarde: zuur
art.nr. 450200108

Vloeibaar reinigings- en onderhoudsmiddel voor metaal. Fijne polijstkorreltjes reinigen zonder krassen hoogwaardige metalen oppervlakken (chroom, messing, brons,
nikkel, koper). Het materiaal ziet er weer stralend uit als nieuw. Het metaal wordt
door een speciale onderhoudslaag gedurende langere tijd beschermd tegen opnieuw aanslaan.

eisFRESSER
Inhould

22 kg

art.nr. 450200231

Kogelvormig granulaat. Om moeiteloos ijs te verwijderen op loopvlakken zoals trappen, wegen, inritten, ingangen, parkeerplaatsen, helikopterlandingsplaatsen (ziekenhuizen) en trottoirs. Lost ijs 8x sneller op dan strooizout en is veel milieubewuster.
Voorkomt opnieuw bevriezen van het vrijgemaakte vlak tot een temperatuur van min
30 °C.

möbelPOLITUR
Inhould

6 x 0,8 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 450200308

Hoogwaardige verzorgingsolie. Voor het reinigen en onderhouden van alle gelakte
houtoppervlakken en deuren. Het hout wordt tot diep in de poriën gereinigd en krijgt
een langhoudende, zijdematte glans. möbelPOLITUR voorkomt snel weer vuil worden, en laat een aangenaam verzorgde geur achter.

deoFRESH
Inhould

6 x 1 kg**

ph-waarde: neutraal
art.nr. 450200408

Snelwerkende spray, gereed voor gebruik, neutraal qua geur. Rekent doeltreffend en
duurzaam af met storende geurtjes in de lucht (keukengeurtjes, sigarettenrook, transpiratie, afval, etc.) en in textiel (gordijnen, meubilair, vloerbedekking, autostoelen,
kleding). deoFRESH verspreidt een lichte, frisse bloemengeur.

sunFRESH
Inhould

6 x 0,5 kg

universeleHYGIENE

sanitairHYGIENE
Vaste reinigers.

ph-waarde: neutraal
art.nr. 450200507

Ruimtespray, klaar voor gebruik. Zorgt voor een fris geurtje in de ruimte. Sigarettenen eetgeurtjes worden langdurig gemaskeerd. Voor het verwijderen van onaangename geurtjes uit textiel adviseren wij deoFRESH geurverwijdermiddel.

PLASTO
Inhould

6 x 1 kg*

ph-waarde: neutraal
art.nr. 450200608

Vloeibare spray. Reinigt alle kunststof oppervlakken en voorwerpen voorzien van
kunststof coating. Aanbevolen door de toonaangevende kantoormeubelproducent
BENE. Ook geschikt voor auto-interieurbekledingspanelen.

glasEFFEKT
Inhould
Inhould

6 x 1 kg*
10 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 450200708
art.nr. 450200711

Vloeibare glasreiniger. Verwijdert dankzij de kracht van de salmiak vet- en olieresten
van vensters, spiegels en andere glasoppervlakken. Vormt ruim schuim die op het
glasoppervlak hecht en is dan ook uitermate geschikt voor het reinigen van verticale glasoppervlakken. Zuinig in gebruik.

* Bij afname van 6 x 1 kg - gratis een schuim- en sproeiPISTOOL!
** Bij afname van 6 x 1 kg - gratis zes schuim- en sproeiPISTOLEN!
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universeleHYGIENE
Doeken.
waffelREIBTUCH

universeleHYGIENE
Speciale artikelen.
10 Stuks

art.nr. 450300100

Voor de effectieve reiniging van grotere vloerbedekkingen zoals: plavuizen, steen en
betonvloeren. Uitstekende reinigingswerking door zeer grof oppervlak van de
waffelREIBTUCH. Wasbaar op 60 °C. 80% katoen, afmetingen: 600*800 mm.

staubBEUTEL

abtropfGITTER
feinREIBTUCH

5 Stuks

art.nr. 450300200

5 Stuks

art.nr. 450500100

per strekkende meter

art.nr. 450500200

Stofzakken voor stofzuiger S10.

Afdruiprooster, afwasbaar van PE voor glaswerk en de vaat. Rolbreedte 750 mm.

Universeel inzetbare poetsdoek van 75% katoen. Schurende werking, ideaal voor de onderhoudsreiniging van vloeren en waterbestendige oppervlakken. Afmeting: 500 x 800 mm.

gummiHANDSCHUHE
geschirrTUCH

3 Stuks

art.nr. 450300300

12 paar

art.nr. 450500300

Zeer stevig, groot draagcomfort door katoenen coating in de binnenzyde. Eén maat.

geschirrTÜCHER van een absorberende textielmelange (50% katoen, 50% linnen).
Wasbaar, pluist niet en gaat zeer lang mee. Afmeting: 500 x 700 mm.

fensterTUCH VITAL

5 Stuks

art.nr. 450300400

Gele speciale doek voor het reinigen van vensters, van absorberende, stevige kunstvezel.
Reinigt alle glazen oppervlakken zonder strepen na te laten. Afmeting: 400 x 350 mm.

allzweckTUCH

3 x 10 Stuks

4 Stuks

art.nr. 450500400

Zeer absorberende, zachte keukenrol van 3-laags kwaliteit, ook nat scheurvast
(100% chloorvrij gebleekte celstof). 51 vel/rol, 28 rollen/verpakking.

art.nr. 450300500

Absorberende zachte, pluisvrije viscosevliesdoeken voor het afvegen en afwassen
van alle oppervlakken. Door de verschillende kleuren kunnen de doeken gescheiden
per reinigingsomgeving worden ingezet. Afmeting: 380 x 380 mm.

safetyWIPES

Keukenrol wischPERFEKT

müllSACK

25 Stuks

art.nr. 450500500

Vuilniszakken van blauwe, zeer robuuste kunststof. Ca 120 l inhoud.

art.nr. 450300700

Universeel inzetbare, pluisvrije doek van wasbare microvezels. In 4 kleuren, ideaal
voor het toewijzen per reinigingsomgeving. Afmeting: 400 x 400 mm.

teleskopSTANGE
schwammtuchROLLE ROSA

per strekkende meter

schwammtuchROLLE BLAUW

per strekkende meter

art.nr. 450400100

tot 2,5 m

universeleHYGIENE

universeleHYGIENE

universeleHYGIENE
Sponsen & schuurhulpen.

universeleHYGIENE
Ruitenreiniging.
art.nr. 450600100

Van aluminium, uittrekbaar tot een lengte van 2,5 m.

art.nr. 450400200

Absorberende, wasbare vaatdoek in blauw of rose, Ideaal voor handmatig afwassen
en voor het afvegen van alle oppervlakken.. 1200 mm breed.

fensterWISCHER

350 mm

art.nr. 450600200

Van aluminium met kunststof greep. Voor streeploos aftrekken van glazen oppervlakken.

schwammTÜCHER

10 Stuks

art.nr. 450400300

Absorberende, wasbare vaatdoek in verschillende kleuren.

fensterWISCHER RUBBER
tafelSCHWAMM

10 Stuks

art.nr. 450400400

350 mm

art.nr. 450600300

zonder afbeelding

Reserve rubberstrip voor fensterWISCHER. Reserveblad niet afgebeeld.

Universeel inzetbare spons voor gevoelige oppervlakken. Zeer absorberend.

abwaschSCHWAMM GEEL

10 Stuks

art.nr. 450400500

Universeel inzetbare schuurspons. Aan de achterzijde voorzien van een ruw schuurgedeelte.

abwaschSCHWAMM BLAUW

10 Stuks

waschFELL

350 mm

art.nr. 450600500

550 x 265 x 255 mm

art.nr. 450600700

Van wasbaar kunststof.

art.nr. 450400600

wischKÜBEL

Blauw-witte schuurspons met krasvrije achterzijde en greeprand.

Langwerpige kunststof emmer met een inhoud van 22 l.

edelstahlWASCHEL
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9 Stuks

art.nr. 450400700

Ronde, handzame schuurhulp van dun, roestvrij stalen netwerk. Verwijdert moeiteloos harnekkige vervuiling en aangekoekte resten zonder krassen te maken op het
oppervlaak.

fensterWISCHER KOMBI
Raa inwassers en hoes.

350 mm

art.nr. 450600800
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universeleHYGIENE
Doseerhulpen & accessoires.

objectHYGIENE
Toepassingsoverzicht objectHYGIENE.
Product

multiKEY

art.nr. 450701400

Met de universele opener kunnen met één hand alle Hagleitner schroefsluitingen
worden geopend.

zonder afbeelding

Te vegen vloer

Vloerbedekking

Glas

Meubels

Sanitair

Keuken

Machinebestendig

allzweckPASTA
carpetPOWDER
carpetPRO

multiFILL HOLDER

art.nr. 450701300

Praktische houder voor wandmontage voor het opbergen van maximaal 4 multiFILL
patronen (concentraten). Voor gebruik in de keuken- en objectHYGIENE.
(zonder afbeelding).

systemFLASCHE

Allround

1l

art.nr. 450700100

Basis van het doseersysteem is de doorzichtige systemFLASCHE van milieubewust
kinststof met een vastgeschroefde spraysluiting. Voor het verwerken van gebruiksklare oplossingen uit grotere verpakking.

carpetSPRAY
easySPRAY
essigREINIGER
FOX
glasEFFEKT

dosierHILFE

voor 1 l

art.nr. 450700200

Met verpakking voor de 1l systemFLASCHE. Door op de fles te drukken stijgt de
gewenste hoeveelheid vloeistof in de doseerhouder en kan deze eenvoudig worden
omgegoten.

hacoALCOHOL
hacoGLANZ
hagodorFICHTE

dosierPUMPE
dosierPUMPE
dosierPUMPE

voor 1 l

art.nr. 450700300

voor 5/10 l

art.nr. 450700400

voor 25 l

art.nr. 450700500

Gemakkelijk te bedienen dosierPUMPE voor de verschillende maten HAGLEITNER
verpakkingen. dosierPUMPE vastschroeven en de gewenste hoeveelheid vloeistof
uit de verpakking pompen.

hagodorFLIEDER
integralACTIVE
integralGLASS
integralNEUTRAL

schuim- en sproeiPISTOOL

art.nr. 450700600

kraanuitloop
kraanuitloop

voor 5/10 l

art.nr. 450700700

voor 25 l

art.nr. 450700800

Gemakkelijk te bedienen kraanuitloop voor het schoonen, zonder te lekken overhevelen van reinigingsproducten uit 5, 10 of 25 l verpakkingen.

maatBEKER

art.nr. 450700900

Kunststofbeker met schaalverdeling. Voor het exact doseren tot 175 ml.

flaschenHALTER

art.nr. 450701050

flaschenHALTER voor drie HAGLEITNER 1 l systeemFLASCHEN. Ideale aanvulling
voor de keukenuitrusting met reinigings- en desinfectieproducten. Voor tijdbesparende, comfortabele keukenHYGIENE conform HACCP.

integralSANITARY
K FORTE
mopSPRAY
möbelPOLITUR
orangePOWER
PLASTO
perlGLANZ
schmierSEIFE
unaACTIVE
unaALLROUND

druck-pumpFLASCHE

art.nr. 450701100

Voor het efficiënt verdelen van alle reinigings- en desinfectiemiddelen. Door met een
duim te drukken op de sproeiknop wordt een gelijkmatige, constante verstuiving verkregen, waarvan de fynheid kan worden geregeld door aan de sproeierkop te draaien. Maximale vulhoeveelheid: 1,3 l.

Sproeilans druck-pumpFLASCHE
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unaFLOORSTAR
unaNEUTRAL
unaSANITARY
UROPHEN

art.nr. 450701200

Voor het verlengen van de druck-pumpFLASCHE, om moeilijk te bereiken plaatsen
(zoals combi-ovens) gemakkelijk te kunnen reinigen. De schuimsproeier vormt stevig
schuim, dat ook op verticale oppervlakken blijft zitten, hetgeen de werking van het
reinigingsproduct ten goede komt.

wpSEIFE
wp3

objectHYGIENE

universeleHYGIENE

Verstelbare, handzame pompbovenstuk voor de 1 l systemFLASCHE. Geschikt voor
het vernefelen, spuiten of schuimen van reinigingsproducten.

objectHYGIENE
Desinfectie - goed gedaan.

objectHYGIENE
Toepassingsoverzicht desinfectie.
Toepassing

Innovatieve oplossingen voor veilig werke.
De overdracht en vermeerdering van ziekteverwekkers is een groot risico voor levensmiddelverwerkende bedrijven. Het hygiënebesluit conform HACCP vereist een consequente toepassing van een bedrijfsmatig hygiëneconcept.
HAGLEITNER heeft de juiste producten voor de desinfectie en beschikt over de kennis om de vereiste maatregelen effectief in te zetten.

hygienicPERFECT

hygienic3000

hygienicPLUS

hygienicDES

wcDISINFECT

integralDISINFECT

Alle oppervlakken die nat
kunnen worden
afgeveegd
Grote
oppervlakken

Vergissingen in het gebruik werken in deze kwetsbare sector lang na.
Wij hebben voor u de belangrijkste punten samengevat, waarop u bij desinfecteren
moet letten.
De te reinigen opperlakken altijd eerst reinigen.
Resten van reinigingsmiddel altijd zorgvuldig met water wegspoelen.
Helemaal laten opdrogen.
Desinfectiemiddel juist doseren.
Op de inwerktijd letten.
Naspoelen en laten drogen.

Kleine
oppervlakken
Zuurgevoelige
oppervlakken
(marmer)

Gecoate
vloeren

hygienicDES
Inhould

6 x 0,9 kg*

ph-waarde: neutraal
art.nr. 460100108

Sneldesinfectie op alcoholbasis, gereed voor gebruik, voor alle alcoholbestendige vlakken. Voor het snel desinfecteren, ook tijdens het werkproces. Werkt onmiddellijk tegen
bacteriën (ook tubercolose) en virussen. Onverdund op het hele oppervlak aanbrengen,
vervolgens met wegwerpdoek verdelen en laten drogen. Hoeft niet te worden nagespoeld met water.

Solaria
Kinderspeelgoed
Keukenomgevin
Sanitairomgeving

Inhould

10 kg

ph-waarde: alkalisch
art.nr. 460100211

Desinfectiemiddel voor oppervlakken met reinigende werking. Werkt tegen bacteriën (salmonella), schimmels, virussen (hepatitis B, HIV). Ideaal voor gebruik in medische omgevingen, kinderopvangvoorzieningen, wellnessomgevingen, keuken en de
levensmiddelenindustrie (HACCP). Goedgekeurd conform ÖGHMP en DGHM. In de
buurt van levensmiddelen grondig met water naspoelen.

hygienicPLUS
Inhould

6 x 1 kg**

ph-waarde: neutraal
art.nr. 460100308

Desinfectie

Snel werkend desinfectiemiddel, gereed voor gebruik. Reinigt en desinfecteert alle
oppervlakken. Met name geschikt voor gebruik op ligvlakken (solarium, sauna,
stoombad, massagebank, fitnessapparatuur). Laat een aangename geur achter met
een caraibisch karakter. Door de toonaangevende fabrikant van solaria Röhm gecontroleerd op verdraagzaamheid door acrylglas. Goedgekeurd conform ÖGHMP en
DGHM. Voor het desinfecteren van grotere oppervlakken adviseren wij
hygienic3000.

Ziekenhuisomgeving
Tegen
bacteriën
zoals salmonella,
veroorzakers van
ontstekingen of
huidinfectie

Tegen virussen
zoals Hepatitis, HIV

Tegen
tubercolose
Gereed voor
gebruik
Concentraat

hygienic3000
Inhould

10 kg

ph-waarde: neutraal
art.nr. 460100411

Vloeibaar, zeer geconcentreerd desinfeciemiddel voor grote oppervlakken. Werkt
tegen bacteriën, schimmels, virussen (ook HIV, hepatitis B). Ideaal voor gebruik in
medische omgevingen, openbare kinderopvangvoorzieningen, wellnessomgevingen
en zwembaden, voor de professionele keuken en de levensmiddelenindustrie.
Goedgekeurd conform ÖGHMP en DGHM.
* Bij afname van 6 x 1 kg - gratis een schuim- en sproeiPISTOOL!
** Bij afname van 6 x 1 kg - gratis zes schuim- en sproeiPISTOLEN!
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Desinfecterende middelen veilig gebruiken.
Voor gebruik eerst de specificatie en productinformatie lezen.

Beproefde
receptuur en
geregistreerd
conform
ÖGHMP en
DGHM
Licht
geparfumeerd

Desinfectie

hygienicPERFECT

Servetten voor iedere gelegenheid.

Het juiste servet is de bekroning voor elke feestelijke maaltijd. HAGLEITNER levert het ideale servet
voor iedere gelegenheid.
Selecteer uit het uitgebreid standaardassortiment

Servetten

met zijn vele kleuren.

www.hagleitner.com
Het kennisplatform.

Servetten
Standaardafwerking bedrukt.

Servetten
Standaardafwerking color.

Smakelijk eten 33 W2 1/8

Standaardservet champagne

3.000 st./verpakking

art.nr. 810100400

33 F3 1/4
40 F3 1/4

art.nr. 810100200

Standaardservet abrikoos

2.000 st./verpakking
1.500 st./verpakking

art.nr. 810300100
art.nr. 810300200

2.000 st./verpakking
1.500 st./verpakking

art.nr. 810300300
art.nr. 810300400

Kinderservetten 33 W3 1/4
600 st./verpakking

33 F3 1/4
40 F3 1/4

Goedemorgen 33 W2 1/8
3.000 st./verpakking

art.nr. 810100500

Standaardservet terracotta
33 F3 1/4
40 F3 1/4

1.000 st./verpakking
1.000 st./verpakking

art.nr. 810300500
art.nr. 810300600

2.000 st./verpakking
1.500 st./verpakking

art.nr. 810300700
art.nr. 810300800

Standaardservet oudrose
33 F3 1/4
40 F3 1/4

Servetten
Standaardafwerking wit.

Standaardservet bordeaux
33 F3 1/4
40 F3 1/4

Weggooiservet
24 x 31 W1

9.000 st./verpakking

1.000 st./verpakking
1.000 st./verpakking

art.nr. 810300900
art.nr. 810301000

1.000 st./verpakking
1.000 st./verpakking

art.nr. 810301100
art.nr. 810301200

2.000 st./verpakking
1.500 st./verpakking

art.nr. 810301300
art.nr. 810301400

art.nr. 810200100

Standaardservet rood
Servetten standaard wit
24
33
33
33
40
40
40

W2
W1
W2
W3
W2
W3
W3

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/8

1.200
5.000
2.500
2.000
2.000
1.500
1.500

st./verpakking
st./verpakking
st./verpakking
st./verpakking
st./verpakking
st./verpakking
st./verpakking

art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.

810200200
810200300
810200400
810200500
810200600
810200700
810200800

33 F3 1/4
40 F3 1/4

Standaardservet geel
33 F3 1/4
40 F3 1/4

Standaardservet donkerblauw
33 F3 1/4
40 F3 1/4

1.000 st./verpakking
1.000 st./verpakking

art.nr. 810301500
art.nr. 810301600

1.000 st./verpakking
1.000 st./verpakking

art.nr. 810301700
art.nr. 810301800

Standaardservet groen
33 F3 1/4
40 F3 1/4

Servetten
Standaardafwerking tissue.
HAGLEITNER tissueservetten bestaan uit een uniek materiaal en worden in een
gepatenteerd proces vervaardigd uit zachte tissue. Van buiten zien ze door het textielkarakter zeer decoratief uit, de binnenzijde is zeer zacht en mondvriendelijk. De
servetten worden vervaardigd middels het zgn. Airlaid-proces, waaraan geen water te
pas komt en ze worden dan ook uitermate milieuvriendelijk geproduceerd. Het soortelijk gewicht van 135 g/m2 is beduidend hoger dan bij alle andere tissue-uitvoeringen.
HAGLEITNER Airlaid-servetten zijn verkrijgbaar in een breed assoriment van kleuren
en designs en luisteren elke tafel op - ongekreukt, met de uitstraling van een stoffen
servet.

Tissueservet wit
41 W1 1/4

60 st./verpakking

art.nr. 810400100

60 st./verpakking

art.nr. 810400200

60 st./verpakking

art.nr. 810400300

60 st./verpakking

art.nr. 810400400

Servetten

41 W1 1/4

Servetten

Tissueservet champagne

Tissueservet donkerblauw
41 W1 1/4

Tissueservet bordeaux
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41 W1 1/4
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Innovative Hygiene.

Neem voor uitgebride informatie met betrekking tot onze producten en onze service contact
op met
uw persoonlijke HAGLEITNER adviseur FRAG HOLLAND BV
HAGLEITNER Service-Hotline +43 (0) 6542 72896 of
www.hagleitner.com

FRAG HOLLAND BV
5051 DV Goirle · Nobelstraat 3 · Niederlande

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GmbH
5700 Zell am See · Lunastrasse 5 · Austria
phone: +43(0)6542-72688
fax: +43(0)6542-72688-4090
e-mail: international@hagleitner.com

Deze totale catalogus is geldig voor het jaar 2007/2008 en vervangt ale eerdere uitgaven. Zet- en drukfouten voorbehouden.
Concept & vormgeving Nill | Die Agentur. Gedrukt in Oostenrijk op 100% chloorvrij papier.

