
Innovative Hygiene.

XIBU 2WIPE hybrid
prvi podajalnik vlažnih robčkov na svetu



Play Video!

Naj se nova doba razkužilnih robčkov začne



Shranjeno na kraju samem

Noben Flowpack več ne leži naokrog. XIBU 2WIPE hybrid trajnostno 
konzervira razkužilne robčke in jih ponudi na enem mestu – točno 
tam, kjer so potrebni.

Zaščita pred izsušenjem

Noben razkužilni robček se več ne izsuši v Flowpacku, kajti ta 
podajalnik jih ščiti pred tem. Njegov patentiran tesnilni sistem ohra-
nja vsak razkužilni robček vlažen - in tako učinkovit skozi celotni čas 
uporabe.

Enoročno upravljanje

Zadošča že, da približate roko in že se pokrov samodejno odpre. 
Razkužilni robček je sedaj mogoče higiensko, varno in preprosto 
odvzeti - z eno roko.

Zaščita pred bacili

XIBU 2WIPE hybrid je kot trdnjava proti umazaniji in klicam. En raz-
kužilni robček sledi drugemu: roka se pri tem dotakne samo tega, 
kar vzame. Potiskanje robčkov nazaj je stvar preteklosti, kajti pri tem 
obstaja nevarnost vnosa bacilov v škatlo z robčki.

Vlažni – od prvega do zadnjega robčka

Embalaža v podajalniku stoji pokončno. Zaradi težišča se razkužilna 
raztopina enakomerno porazdeli, tako da je vsak robček enako-
merno namočen - in neomejeno učinkovit.

Varno pred krajo in izgubo

Celo gost lahko razkuži svojo okolico (če upravitelj to želi). Odtujiti 
tukaj namreč ne nihče ne more nič. Podajalnik na steni ščiti svoj 
Flowpack kot sef, dolgoprstniki bodo tako ostali praznih rok.

Nikoli prazno

Razkužilni robček je vedno na voljo v podajalniku, kajti XIBU 2WIPE 
hybrid dela z dvema pakiranjima: ko se eno porabi, podajalnik 
samodejno preklopi in začne uporabljati drugo.

Vedno na ogled

Ni vsak razkužilni robček enak razkužilnemu robčku. Zgoraj na 
podajalniku je prostor za držalo za etiketo, ki jo je mogoče menja-
vati: obvešča o vsebini, spektru učinkovitosti, preskuševalnemu 
standardu in času učinkovanja.

Higiensko pod streho in pospravljeno



Podatki kot dodana vrednost

XIBU 2WIPE hybrid sam posreduje informacije: podajalnik pošilja 
digitalne podatke, obvešča o količini odmerjanja, stanju 
napolnjenosti - vse pa je mogoče priklicati prek apli-
kacije in spletnega portala. 24/7 podatki v resničnem 
času s prehodom HsM gateway. To prihrani tako pot kot 
tudi čas.

Blokada za porabo

Vsak razkužilni robček je dragocen. Njihova potrata je 
draga. Vendar pa je to mogoče preprečiti: krajše, kot se podajalnik 
odpre, manj robčkov je mogoče vzeti naenkrat. Z aplikacijo je to 
mogoče nastaviti.

Full Service

Vsaka skrb glede tehnike je s tem paketom odveč: Podjetje Hagle-
itner izdelek proaktivno vzdržuje, kadar koli je to potrebno; o tem 
obvešča sam podajalnik. Pregled s strani tehnika je izveden enkrat 
na leto, obrabne dele podjetje Hagleitner po potrebi zamenja kadar 
koli.

Nadzor roka uporabe

Ko se pakiranje enkrat odpre, začne odštevati čas: alkoholni 
razkužilni robček ima rok uporabe mesec dni, brezalko-
holni pa tri mesece. Nato bo podajalnik na željo blokiral 
Flowpack. To funkcijo je mogoče aktivirati v aplikaciji.

LED-lučka in doseg senzorja

Kontrolno lučke na sprednji strani podajalnika je 
mogoče izključiti. To je še posebej zaželeno, če v 
prostoru spijo ljudje. Nastaviti je mogoče tudi doseg 

senzorja, kajti podajalnik svojega dela naj ne bi počel v prazno (če 
se mu kdo zgolj približa).

Pregled nad energijo

Kot trajnostni se je pri podajalniku XIBU 2WIPE hybrid izkazal tudi 
koncept energije; podajalnik lahko izbirno obratuje na električno 
omrežje, akumulator ali pa se napaja iz t. i. energyBOX-a. Če 
predpostavljamo, da mora podajalnik izdati 100 robčkov dnevno: 
v tem primeru polnilni akumulator zdrži 7 mesecev. Enako velja za 
nepolnilni energyBOX, ki uporablja zmogljivost baterije.

Izdelan je iz reciklirane umetne mase. Na koncu svoje življenjske 
dobe podjetje Hagleitner prevzame energyBOX in jo reciklira: od 
recikliranja do recikliranja pa se tako sklene krog.

Še več – z aplikacijo Hagleitner360



Uvertura

Roka se pomakne proti podajalniku, ki se samodejno odpre. Pojavi 

se razkužilni robček, roka jo vzame in podajalnik se zapre.

Svetovna novost

Pravzaprav je že bil skrajni čas za ta izum. Flowpacku se v sobi ni 

več treba iti skrivalnic. Noben razkužilni robček se več ne izsuši, 

ker je v embalaži čisto na vrhu. Prsti več ne brskajo in vnašajo 

bacile, ker je treba robček skriti nazaj pod pokrov. Nobenega izteka 

roka uporabnosti več po odprtju, kajti podajalnik si zapomni: danes 

sem dal prvi razkužilni robček iz embalaže; ko rok uporabe poteče, 

se zaklenem (če je ta funkcija seveda zaželena). Razkužilni robček 

si zasluži veliko zaščite: zaščito pred izsušenjem, pred bacili, pred 

iztekom roka uporabe; poleg tega pa si zasluži tudi fiksno mesto za 

shranjevanje.

Intermezzo

Biti človek pomeni biti izumitelj, to odlikuje našo vrsto. Pri tem je 

vedno enkrat prvič: prvič zanetiti plamen v svetilki, zakotaliti kolo, 

odleteli z vesoljsko ladjo v vesolje - samodejno podajati razkužilne 

robčke.

Izumitelj

O ustreznem podajalniku je pionir na področju higiene Hans Georg 

Hagleitner prvič razmišljal leta 2020: "Takrat je bilo občutljivo 

obdobje, razkuževanje pa je bilo zaradi korone zelo iskano. 

Flowpacki so povsod kar ležali naokrog, neposprav-

ljeni. Tako se je ideja pojavila kar sama od sebe," 

razlaga izumitelj. "Razkužilni robček mora biti 

vedno pri roku na enem mestu in pri tem 

ohraniti vse učinke; zanj je podajalnik tako 

pomemben kot hladilnik za mleko." Trajalo je 

zgolj dve leti in rodil se je nov izdelek: oktobra 

2022 sta ga Hans Georg Hagleitner in njegova 

ekipa predstavila svetu. Seveda pa je temeljil na 

desetletjih izkušenj pri izdelavi podajalnikov.

Finale

Naj se zavesa odpre za podajalnik XIBU 2WIPE hybrid. Podajal-

nik šteje pet patentov, ima trajnostni koncept energije in digitalno 

pošilja podatke o uporabi.

Pripravljeni na enoročno upravljanje? Uporaba razkužilnih robčkov 

se bo s tem revolucionirala.

O svetovni novosti in njenem izumitelju

"Podajalnik 
je za razku-

žilni robček tako 
pomemben, kot 
je hladilnik za 

mleko."
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Kaj ima lokacija izdelka v zvezi s trajnostjo

Podajmo se v Avstrijo, v Zell am See: tukaj nastane podajalnik. Pri 
tem ga roke zgolj ne sestavijo, temveč Hagleitner na kraju samem 
izdela tudi večino sestavnih delov. Pri pripadajočih robčkih je stvar 
podobna: v Zell am Seeju Hagleitner proizvaja tudi razkužilno 
raztopino ter namoči kopreno in jo konfekcionira. Združiti kompe-
tenco pomeni, zagotoviti kakovost: Strokovnjakinje in strokovnjaki 
zagotavljajo kakovost iz vseh strokovnih področij.

Alternativa bi bila, kar se običajno zgodi na trgu: proizvodnjo razdeliti 
- tukaj proizvajati razkužilno raztopino, tam vlažni robček. Sistem-
ske komponente morajo v takšnih primerih pogosto prepotovati 
polovico sveta, vsak transport pa pomeni obremenitev okolja in 
toplogredne emisije. Pri podjetju Hagleitner si proizvodni koraki zato 
sledijo - prostorsko čim bližje. Kajti trajnostna bi naj bila celotna 
veriga ustvarjanja vrednosti.
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