
-75 %

inoxFOAM inoxTISSUEPAPER

inoxTOWEL

intelligent balanced unique

www.hagleitner.com

конвенционални  
батерии

XIBU  
senseTAP 

Спестява вода

Консумативи
Препоръки: 

Други продукти както и информация за тях ще получите от Вашият личен консултант по хигиена или на www.hagleitner.com. 

multiROLL тоалетна хартия V3 
560 листа/ролка, Кат. № 4110801300 
3-пластова, чисто бяла, перфорирана, 32 ролки/кашон, микрощамповка с печат за качество на хартията.

multiROLL кърпи за ръце X Premium 
90 метра/ролка, Кат. № 4110901400 
Висококачествени, 1-пластови, бели, произведени по метода AIRLAID хартиени ролки. 5 ролки/кашон, 
микрощамповка.

торба за отпадъци XIBU  
45 литра, 6 x 25 бр, Арт.№ 4111101000 
Ролка торбички за отпадъци с връзки за XIBU PAPERBOX.

septLIQUID SENSITIVE  
6 x 700 мл, Кат. № 4110705804 
Готов за употреба дезинфектант за ръце на алкохолна основа съгласно EN 1500 и хирургична дезинфекция 
на ръцете, съгласно EN 12791 изброени в ÖGHMP и VAH. Ефективен срещу вируси, като причинителите на 
грипа, хепатит В и норовируси. Изключително щадящ кожата, със съдържание на голям процент восък от 
вълна. Подходящ за страдащите от алергии, без парфюм и оцветители. Дерматологично тестван! 

wcDisinfect  
6 x 0,3 kг, Кат. № 4110707901 
Почистваща пяна за тоалетни седалки с бързо дезинфекциращо действие. Изсъхва бързо и не оставя 
дразнещи кожата остатъци. Дерматологично тествана и сертифицирана съгласно ÖGHMP и DGHM/VAH.

XIBU senseTAP – Безконтактни смесителни батерии

Професионални смесителни батерии за професионална 
употреба

 • Функционален дизайн
 • Безконтактно обслужване
 • Защита от микроби
 • По-ниска консумация на вода
 •  Доказано качество вече повече  

от 20 години

foamSOAP PREMIUM 
6 x 0,6 kг, Кат. № 4110705403  
Изискан, много ефективен сапун за ръце. Благодарение на омекотяващия си ефект е изключително 
подходящ за суха кожа. Витализиращ аромат на портокалов цвят. Дерматологично тестван!

Oпция Aura

Oпция inFRAME

in
ox

 „
de

si
gn

ed
 b

y 
S

TO
R

Z
“ 

 | 
 К

ат
. №

  2
07

01
28

2 
 I

Висококачествени дозатори 
  за специални изисквания  

в санитарното помещение
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 
sofia@hagleitner.bg

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



XIBU inox – Интелигентност от неръждаема стомана

• Дизайн
• Ефективност и икономичност
• Никога празен
• Лесен за обслужване
• Качествен австрийски продукт

 Eстетични форми 
 Здрав корпус от неръждаема стомана  

Oпция inFRAME Oпция exFRAME

Вграждането на интелигентния 
иноксов дозатор в стената 
гарантира неповторим дизайн 
на помещението. Дали стените 
са масивни, от итонг, дървена 
конструкция, гипсокартон, стъкло 
или метал – чрез специалната 

рамка за вграждане дозаторът 
може да бъде вграден навсякъде. 

Вграждането на inox inFRAME-
рамката от професионалист, 
гарантира безпроблемен монтаж.

Осветлението на силуета в задната част, подчертава 
перфектната форма и оставя дозаторът XIBU inox да 
внесе една неповторима атмосфера в санитарното 
помещение. Това е един, в буквалния смисъл на думата 
„Highlight“ за индивидуалното обзавеждане. А чрез 
включеният в доставката RGB-модул за управление, 
цвета на LED-осветлението може да бъде индивидуално 
подбран.
Експлоатацията е възможна само чрез включване към 
ел.мрежа чрез  powerPACK адаптор.

Колко посетители ползват Вашите 
тоалетни помещения на ден? Как 
се използват Вашите дозатори? 

Със senseMANAGEMENT можете 
да имате централен достъп 
и да управлявате нивото на 
консумативите и потреблението 
на Вашите дозатори. Данните 
за честотата на посетителите 
и изходните нива позволяват 
оптимално складиране и 
ефективно планиране при 
хоускипинга. Всичко това го 
правите изключително лесно с 
Вашия компютър, смартфон или 
таблет.

Всички XIBU inox дозатори, са 
вече програмирани да бъдат 
използвани в системата senseMA-
NAGEMENT.

Моля, свържете се с Вашият 
търговски представител.
Дигиталната тоалетна е вече 
факт.

XIBU inoxTISSUEPAPER

• Дозатор за тоалетна хартия
• 2-ролкова система
• Автоматично подаване на 2-рата  
 ролка
• Спирачна система за икономично  
 подаване на хартията.
• Едно зареждане замества до 8 ролки  
 обикновенна тоалетна хартия 

XIBU inoxTOWEL

• Безконтактен дозатор за кърпи за ръце
• Система с 2 ролки
• Автоматично превключване на 2-та  
 ролка
• Подаване на нарязана хартия
• LED-индикатор за нивото на  
 консуматива

XIBU inoxFOAM

• Безконтактен дозатор за  
 сапун на пяна
• Допълнителен резервоар
• Регулируемо количество на  
 консуматива при ползване
• LED-индикатор за нивото на  
 консуматива

XIBU inoxDISINFECT

• Безконтактен дозатор за дезинфектант 
• Втори резервоар
• Регулируемо количество на  
 консуматива при ползване
• Защитен консуматив посредством  
 херметически резервоар и  
 индивидуален пълнител
• LED-индикатор за нивото на  
 консуматива

XIBU inoxSEATCLEANER

• Безконтактен дозатор за дезинфекция и почистване  
 на тоалетни седалки 
• LED-индикатор за нивото на консуматива 
• Допълнителен резервоар 
• Регулируемо количество на консуматива при ползване

XIBU inoxPAPERBOX

• Кошче за отпадъци от неръждаема стомана
• Ергономично обслужване
• Светодиодна индикация за нивото на напълване  
 на торбите за отпадъци 
• LED-индикатор за нивото на консуматива

Монтажната рамка Ви предлага 
възможността да обзаведете 
всяко едно санитарно помещение 
с дозаторите със здрав корпус 
от неръждаема стомана. Лесен 
монтаж подходящ за всички 
видове стени.  

Дозаторът пасва както в 
декоративната рамка, така и 
в рамката за вграждане. Тази 
модулна система позволява, с 
минимални разходи, смяната 
от едната рамка към другия вид 
рамка. 

При функцията maxVOLUME в 
PAPERBOX се създава вакуум.
Торбата за отпадъци се засмуква 
към вътрешността на коша, 
което увеличава максимално 

вместимостта му. XIBU inoxPA-
PERBOX може да поеме 40% 
повече хартия.

Дозаторите със сензорно 
управление powerPACK могат да 
бъдат захранвани с ток директно 
от електрическата мрежа. Като 
алтернатива, захранването може 
да се осъществи и с батерии.

Oпция Aura 

senseMANAGEMENT

Опция powerPACK maxVOLUME

Oпция exFRAME

Здрав корпус от неръждаема стомана Газови амортисьори за лесно отваряне на капака


