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XIBU senseSEATCLEANER* XIBU senseMOISTCARE

XIBU sensePAPERBOX*

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТОАЛЕТНА 
СЕДАЛКА

НАВЛАЖНЯВАНЕ НА ТОАЛЕТНА 
ХАРТИЯ

КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

Хигиена на тоалетната, без да 
се губи хартия.

Умната алтернатива на 
мокрите кърпички.

Иновативен кош за отпадъци, който 
се съчетава идеално с дизайнерската 
линия.

• Дезинфекцира и се грижи за 
тоалетната седалка

• Увеличава сигурността на вашата 
тоалетна

• Допълнителен резервоар

• Безконтактен дозатор за 
навлажняване на тоалетна 
хартия

• Допълнителен резервоар
•  Регулиращо се количество на 

дозиране

• Място за съхранение на 
консуматива, директно в капака

• Подходящ за стенен монтаж или 
стоящ на пода

XIBU TISSUEPAPER hybrid* XIBU TOWEL hybrid* XIBU senseFOAM* XIBU senseFRESHAIR
ДОЗАТОР ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ДОЗАТОР ЗА ХАРТИЕНИ КЪРПИ  

ЗА РЪЦЕ
ДОЗАТОР ЗА САПУН НА 
ПЯНА

ОСВЕЖИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ
Хигиенични, безопасни и 
заключващи се. Иновативна хибридна концепция: 

винаги готова за действие.
Икономичен при консумация: 
до 2000 използвания на 
зареждане.

Винаги правилния аромат - 
свободно регулируем.

• дозатор за 2 multiROLL ролки 
тоалетна хартия

• автоматично падане на 2-та ролка
• Едно зареждане съответства на 

до осем конвенционални ролки за 
тоалетна хартия

• количеството на консуматива се 
вижда през прозрачния капак

• Електронен индикатор за ниво
• (предлага се от 2020 г.)

• Допълнителен резервоар
• 100% херметичен продукт
• Екстра продуктивни 

консумативи

• Програмира се 
индивидуално

•  Допълване без аерозол
• Изключително голям 

обхват

• Дозатор за 2 multiROLL ролки 
хартия за ръце

• Автоматично падане на 2-та ролка
• Дозиране на нарязана хартия
• Изпраща оперативни данни на 

приложението XIBU
• Регулируема консумация на 

хартия

СИСТЕМА ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

В допълнение към 
стандартните декори бяло 
и черно, всички дозатори се 
предлагат в пет атрактивни 
декора.

Маркираните с 
* диспенсери се 
предлагат и в сензорен 
вариант. След това 
подаването на хартия и 
пяна е механично.

Декори *XIBU touch 

XIBU TOWEL hybrid
Винаги трябва да има хартия - независимо от захранването. Затова ХАГЛАЙТНЕР изобрети 
хибрида XIBU TOWEL. Дозаторът може да подава хартия автоматично** и ръчно: в пълно 
качество.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

** Употреба с energyBOX

Дозаторът работи механично. Независимо 
от това, приложението XIBU предоставя 
оперативни данни. Достатъчно е да 
откъснете лист хартия. Това създава 
достатъчно енергия за изпращане на радио 
сигнал. Дори без energyBOX.

TOUCH

 
Тук също управлявате дозатора механично. 
Но приложението XIBU работи независимо, 
така че оперативните данни са винаги на 
разположение. Това става възможно с ener-
gyBOX. За период до три години данните 
могат да бъдат извлечени.

E-TOUCH**

 
Тук управлявате своя дозатор директно от 
приложението XIBU. Получавайте информация 
по всяко време и променяйте конфигурацията 
си по ваше желание: от икономично време на 
закъснение, до свръхбързо високочестотно 
подаване на консуматив. Вие имате пълен 
контрол върху устройството и всички направени 
разходи. В допълнение, дозаторът работи 
безконтактно, гарантирани са най-високите 
хигиенни стандарти.

E-SENSE**

XIBU APPXIBU energyBOX

Контрол на живо на вашите 
санитарни помещения
Един поглед върху вашия 
смартфон е всичко 
необходимо - налични са 
ценни данни за дозаторите: 
информация за нивата на 
консуматив, нуждите от 
енергоснабдяване и нужда от 
сервиз.

Устойчиво иновативно
Вашия energyBOX ще бъде 
достатъчен за до 40 000 
подавания. 
Изтощен ли е тогава? Не. 
ХАГЛАЙТНЕР взима вашия 
energyBOX и го рециклира 
по екологичен начин.

Лесен за употреба
Получавате концентрирано 
зареждане: EnergyBOX 
е компактен и може да 
се използва безопасно и 
лесно.
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Какво прави XIBU уникален

scanME

Опитът
ХАГЛАЙТНЕР разработва и 
произвежда дозатори повече 
от 25 години.

Направено в Австрия
Всички дозатори и консумативи 
се произвеждат в Цел ам Зее 
(Австрия).

Иновация
От какво имате нужда? 
ХАГЛАЙТНЕР слуша и развива 
продуктите последователно, 
въз основа на нуждите на 
клиентите.

Вземете информация и поръчайте консумативи - с приложението ХАГЛАЙТНЕР scanME.

Просто сканирайте баркода на продукта  
или в брошурата и го поръчайте 

Достъп до цялата информация за 
продуктите и сертификатите

Поддържа складовата ви наличност

Наличен на 16 езика

КЪМ
ПРИЛОЖЕНИЕТО


