
 -75-75%%%

Опции

Студен (C) Централно
горещ (H)

SMART chrom
1-Батерия Кат. №
2-връзка с електрическата мрежа Кат. №

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom
1-Батерия Кат. №
2-връзка с електрическата мрежа Кат. №

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom
1-Батерия Кат. №
2-връзка с електрическата мрежа Кат. №

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom
1-Батерия Кат. №
2-връзка с електрическата мрежа Кат. №

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt
1-Батерия Кат. №
2-връзка с електрическата мрежа Кат. №

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox
1-Батерия Кат. №
2-връзка с електрическата мрежа Кат. №

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

Водата е ценна!
Нашата „синя планета“ е покрита с 71% вода. 
Въпреки това, само 3,5% от тях е сладка вода и само 
една малка част, около 0,3% от тях са достъпни за 
нас, под формата на питейна вода. По тази причина, 
ние трябва да се погрижим за това!

Хигиенични и икономични
Микробите и бактериите върху кранчетата 
представляват потенциален риск от инфекция, 
ето защо смесителните батерии XIBU senseTAP са 
безконтактни и така предотвратяват замърсяване 
посредством контакт.
По този начин XIBU senseTAP отговаря на високите 
изискванията за хигиенна!

Водата е ценна- ние имаме нужда от нея ежедневно 
и я използваме интензивно. От 1950 г., в световен 
мащаб, консумацията на вода се е увеличил с 
300%. Със смесителните батерии XIBU senseTAP 
използвате вода, само тогава, когато имате нужда от 
нея. Можете да спестите до 75% от водата 
и енергията спрямо конвенционалните 
батерии!

Нов фирмен продукт: XIBU senseTAP   
       Безконтактни смесителни батерии

конвенционални 
батерии

XIBU 
senseTAP

Спестява вода
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HAGLEITNER HYGIENE BULGARIA 
EOOD
70, Hristofor Kolumb blvd.
1592 Sofi a, Bulgaria
Phone +359 (0)2 963 29 01
Fax +359 (0)2 963 05 86
sofi a@hagleitner.bg

ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ 
ЕООД
бул. Христофор Колумб 70
1592 София, България
Телефон +359 (0)2 963 29 01   
Факс +359 (0)2 963 05 86
sofi a@hagleitner.bg



01

02

03

04

06

05

02

05

06

01 SMART chrom
Безконтактна батерия за мивки с интензивно използване и натовареност.
- Височина 150 мм, Дълбочина 145 мм, Диаметър на разпробиването ø 34-38 мм
- Дължина на чучура 110 мм, Височина (от чучура до ръба на смесителната батерия) 110 мм

02 PROFI chrom
Безконтактна батерия, цвят хром, за мивки с интензивно използване и натовареност.
- Височина 190 мм, Дълбочина 165 мм, Диаметър на разпробиването ø 33 мм
- Дължина на чучура 130 мм, Височина (от чучура до ръба на смесителната батерия) 128 мм

03 PROFI matt
Безконтактна батерия, цвят матов хром,  за мивки с интензивно използване и натовареност.
- Височина 190 мм, Дълбочина 165 мм, Диаметър на разпробиването ø 33 мм
- Дължина на чучура 130 мм, Височина (от чучура до ръба на смесителната батерия) 128 мм

04 PROFI inox
Безконтактна батерия, цвят стомана, за мивки с интензивно използване и натовареност.
- Височина 165 мм, Дълбочина 162 мм, Диаметър на разпробиването ø 34 мм
- Дължина на чучура 120 мм, Височина (от чучура до ръба на смесителната батерия) 130 мм

05 BISTRO chrom
Безконтактна батерия специално за мивки използвани в гастрономията
- Височина 250 мм, Дълбочина 286 мм, Диаметър на разпробиването ø 34 мм
- Въртящ чучур, Дължина на чучура 245 мм, Височина (от чучура до ръба на смесителната батерия) 175 мм

06 LAB chrom
Безконтактна батерия за мивки използвани в медицински заведения и професионални кухни
- Височина 265 мм, Дълбочина 223 мм, Диаметър на разпробиването ø 34 мм
- Въртящ чучур, Дължина на чучура 175 мм, Височина (от чучура до ръба на смесителната батерия) 160 мм

Ефективни и икономични
-  Спестява  вода: Без ненужно потребление на вода 

чрез точно и съобразено с нуждите обслужване
-  Спестява  енергия: По-малко потребление на топла 

вода и по-кратко време за подгряване
- Максимален дебит до 4 л/мин
-  Чрез стандартните части се гарантира едно бързо и 

изгодно обслужване и ремонт.

Хигиенични
-  Предотвратяват предаването на микроби чрез допир 

на кранчетата (т. нар. кръстосано замърсяване)
-  Индивидуална, автоматична настройка на хигиенично 

изплакване срещу бактерии 

Комфортни и практични
-  Вода, когато Вие пожелаете – хоризонталният сензор 

позволява лесно и точно обслужване
-  Фиксирана, индивидуална настройка на температурата 

на водата при монтажа
-  Гъвкав дизайн (батерии или връзка с електрическата 

мрежа)
- LED -индикатор за изтощени батерии

Сигурни
-  Защитени от вандализъм чрез стабилно тяло от 

метална отливка
- Автоматичен стоп след по-малко от 1 мин.
-  Удължаване на гаранцията (възможност за сключване 

на договор за поддръжка)
- Защита от опарване

Вашите ползи от 
пръв поглед


