
Innovative Hygiene.

XIBU 2WIPE hybrid
primul dispenser de lavete umede din lume



Play Video!

Începerea unei noi epoci a lavetelor 
dezinfectante



Menținere la fața locului

Niciun pachet flowpack nu mai este împrăștiat. XIBU 2WIPE hybrid 
conservă lavetele dezinfectante în mod sustenabil și le furnizează la 
fața locului, exact acolo unde este nevoie de ele.

Protecție împotriva uscării

Nicio lavetă dezinfectantă nu se mai usucă în partea superioară a 
pachetului flowpack, acest dispenser oferă această protecție. Sis-
temul său brevetat de etanșare menține umedă fiecare lavetă dez-
infectantă, păstrându-i astfel eficiența pe întreaga durată de utilizare.

Deservire cu o singură mână

Este suficientă întinderea mâinii, iar capacul se deschide deja auto-
mat. Acum, laveta dezinfectantă poate fi preluată în mod igienic, 
sigur și extrem de ușor, cu o singură mână.

Protecție împotriva contaminării cu germeni

XIBU 2WIPE hybrid se aseamănă cu o fortăreață împotriva murdă-
riei și a germenilor. O lavetă dezinfectantă după alta: mâna atinge 
numai ceea ce preia. Nu se poate introduce înapoi, deoarece 
aceasta ar implica pericol de contaminare cu germeni.

Umed – de la prima până la ultima lavetă

Pachetul este poziționat vertical în dozator. Datorită gravitației, 
soluția dezinfectantă este distribuită în mod echilibrat, fiecare lavetă 
rămâne la fel de umezită și pe deplin eficientă.

Sigur împotriva furturilor și a pierderii

Chiar și oaspetele poate dezinfecta mediul (dacă operatorul dorește 
acest lucru). Cu alte cuvinte, nimeni nu poate sustrage nimic. 
Dispenserul de pe perete protejează pachetul flowpack precum un 
seif, hoții nu au nicio șansă.

Niciodată gol

Laveta dezinfectantă este întotdeauna disponibilă în dispenser, 
deoarece XIBU 2WIPE hybrid funcționează cu două pachete: atunci 
când unul este consumat, dispenserul comută automat, iar celălalt 
pachet poate fi utilizat.

Mereu la vedere

Laveta dezinfectantă diferă de la caz. În partea de sus a dispense-
rului este loc pentru un suport de etichete, eticheta dvs. se poate 
schimba: aceasta oferă informații privind conținutul, spectrul de 
acțiune, standardul de testare și timpul de acționare.

La adăpost din punct de vedere igienic



Valoare adăugată date
XIBU 2WIPE hybrid oferă informații proprii: dispenserul furnizează 
date digitale, informează cu privire la porție, la nivelul de umplere 
– totul putând fi apelat prin intermediul aplicației și al 
portalului web. Date în timp real 24/7 cu HsM gateway. 
Aceasta economisește drumuri și timp.

Regulator de consum
Fiecare lavetă dezinfectantă este valoroasă. Risipirea 
acestora este costisitoare. Dar acest lucru poate fi 
prevenit: cu cât dispenserul se deschide pentru un timp 
mai scurt, cu atât mai puține lavete pot fi preluate o 
dată. Aplicația permite realizarea setării respective.

Full Service

Orice griji privind tehnologia devin inutile în cazul acestui pachet: 
Hagleitner întreține acest dispozitiv proactiv, oricând acest lucru 
este necesar; însuși dispenserul dă de știre în această privință. O 
dată pe an are loc o verificare tehnologică; în caz că este necesar, 
Hagleitner înlocuiește oricând piese de uzură.

Gardian al valabilității
Odată ce pachetul a fost deschis, timpul începe să se scurgă: ast-
fel, laveta dezinfectantă pe bază de alcool este valabilă o lună, iar 

cea fără alcool, trei luni. Ulterior, dispenserul blochează, 
la alegere, pachetul flowpack – funcția poate fi activată 
în aplicație.

Lampa cu LED și raza de acțiune a senzorului
Lampa de control din partea frontală a dispenserului 
poate fi deconectată. Este ușor de înțeles atunci când 
există persoane care dorm în încăpere. În sfârșit, raza 
de acțiune a senzorului poate fi de asemenea configu-

rată, deoarece dispenserul nu trebuie să intre în funcțiune dacă nu 
este nesolicitat (în cazul în care se apropie cineva de el).

Monitorizarea energiei

De asemenea, conceptul de energie al XIBU 2WIPE hybrid se 
dovedește a fi sustenabil. Dispenserul funcționează, la alegere, cu 
curent de la rețea, cu acumulator sau cu energyBOX. Să presu-
punem că dispenserul trebuie să furnizeze lavete de 100 de ori pe 
zi: în acest scop, acumulatorul reîncărcabil durează 7 luni. Același 
lucru este valabil pentru dispozitivul nereîncărcabil energyBOX care 
concentrează performanța bateriei.

Dispozitivul este fabricat din material plastic reciclabil. La sfârșitul 
duratei sale de viață, Hagleitner preia dispozitivul energyBOX și îl 
reciclează. Astfel, ciclul de reciclare se încheie.

Și mai multe – cu aplicația Hagleitner360



Uvertura

Mâna se îndreaptă spre dispenser care se deschide automat, o 
lavetă dezinfectantă își face apariția, mâna ia laveta, iar dispenserul 
se închide.

Noutate mondială

De fapt, această invenție era așteptată de multă vreme. Niciun 
flowpack nu se ascunde în încăpere. Nicio lavetă dezinfectantă nu 
se usucă pentru că se află deasupra în pachet. Niciun deget nu 
scotocește permițând pătrunderea germenilor înăuntru, deoarece 
laveta trebuie introdusă la loc, sub capac. Nicio dată de expirare 
nu este depășită după deschidere, pentru că dispenserul ține 
minte: astăzi am distribuit prima lavetă dezinfectantă din noul 
pachet; după expirarea valabilității, îl voi închide (dacă se dorește 
această funcție). Laveta dezinfectantă merită un grad ridicat de 
protecție: protecție împotriva uscării, a germenilor, a expirării; de 
asemenea, aceasta merită un loc fix de depozitare.

Intermezzo

A fi om înseamnă a fi inventator; prin aceasta se caracterizează 
specia noastră. În acest scop, este necesară întotdeauna o primă 
dată: pentru a aprinde focul unei lămpi, pentru a pune o roată în 
mișcare, pentru a lansa o navă în spațiu, pentru a prelua lavete 
dezinfectante în mod automat.

Inventatorul

Pionierul în materie de igienă, Hans Georg Hagleitner, s-a gândit 
pentru prima dată la un astfel de dispenser în anul 2020: „Era o 

perioadă delicată, iar dezinfectarea din cauza corona-
virusului era foarte solicitată. Pachetele flowpack 

erau răspândite peste tot. Ideea a venit de la 
sine”, explică inventatorul. „Laveta dezinfec-
tantă trebuie să fie la îndemână într-un loc și 
să își păstreze efectul; aceasta are nevoie de 
dispenser precum laptele de frigider.” Nu a 

fost nevoie decât de doi ani până când a luat 
naștere noul produs; în luna octombrie 2022, 

Hans Georg Hagleitner și echipa sa l-au prezentat 
lumii. Acesta a fost precedat de decenii de experiență 

în construcția dispenserelor.

Final

Sus cortina pentru XIBU 2WIPE hybrid. Dispenserul are cinci bre-
vete, un concept sustenabil de energie și furnizează digital datele 
de utilizare.

Sunteți gata pentru deservirea cu o singură mână? Aceasta va 
revoluționa utilizarea lavetelor dezinfectante.

Despre noutatea mondială și inventatorii săi

„Laveta 
dezinfectantă 
are nevoie de 

dispenser precum 
laptele de frigi-

der.”
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Legătura dintre un loc de producție și 
sustenabilitate

Să mergem în Austria, la Zell am See: de aici provine dispenserul. 
Aici nu are loc doar asamblarea lui, ci chiar Hagleitner fabrică la fața 
locului majoritatea componentelor. Situația este similară în privința 
lavetelor aferente: la Zell am See, Hagleitner produce soluția dez-
infectantă; la Zell am See este impregnată și confecționată pâsla. 
Concentrarea competenței înseamnă garantarea calității: experții 
asigură calitatea din toate domeniile de specialitate.

Alternativa ar fi ceea ce se obișnuiește pe piață: divizarea fabri-
cii – fabricarea într-un loc a soluției de dezinfectare, iar a lavetei 
umede în alt loc. În acest mod, componentele de sistem vor fi 
adesea transportate în celălalt capăt al lumii, dar fiecare transport 
implică poluarea mediului și efect de seră. De aceea, la Hagleitner, 
etapele de producție se succedă din punct de vedere spațial, cât 
mai aproape cu putință. Astfel, întregul lanț valoric trebuie să fie 
sustenabil.
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