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www.hagleitner.com

Běžné  
armatury

XIBU  
senseTAP

Úspora vody

Náplně

Doporučení:

Více výrobků a další informace získáte u svého poradce pro hygienu nebo  
pod www.hagleitner.com.

multiROLL toaletní papír V3 
560 listů na roli, č. výr. 4110801300 
3-vrstvý, bílý, lepený, 32 rolí v kartónu, mikroražba s pečetí jakosti papíru.

multiROLL papírové ručníky X Premium 
90 metrů/role, č. výr. 4110901400 
Premium-kvalita, 1-vrstvé, bílé, vyrobené dle metody AIRLAID,  
5 rolí/kartón, mikroražba.

odpadkový pytel XIBU  
45 litrů, 6 x 25 ks, č. výr. 4111101000 
Pytle na odpadky se stahovacím páskem pro koš XIBU inoxPAPERBOX.

septLIQUID SENSITIVE
6 x 700 ml, č. výr. 4110705804  
Roztok, připravený k okamžitému použití na bázi alkoholu pro hygienickou dezinfekci 
rukou dle EN 1500 a chirurgickou dezinfekci rukou dle EN12791.  Je uveden v VAH/
ÖGHMP. Účinný proti obaleným virům, např. proti původci chřipky, hepatitidě B a proti 
norovirům. Zvlášť dobře snášenlivý s pokožkou díky vysokému podílu vosku z vlny. 
Vhodné i pro alergiky, protože je bezparfémový a bez barviv.  
Dermatologicky testováno! 

wcDISINFECT  
6 x 0,3 kg, č. výr. 4110707901 
Čisticí pěna na záchodová sedátka s rychlým dezinfekčním účinkem. Schne rychle a 
nezanechává žádné zbytky dráždící kůži. Dermatologicky testováno a certifikováno 
Rakouskou společností pro hygienu, mikrobiologii a preventivní medicínu a Německou 
společností pro hygienu a mikrobiologii.

XIBU senseTAP – Bezdotykové armatury

Profesionální armatury  
pro průmyslové použití

 • funkční design 

 • bezdotyková obsluha

 • ochrana před bakteriemi

 • nízká spotřeba vody

 • osvědčená kvalita již 20 let

foamSOAP PREMIUM 
6 x 0,6 kg, č. výr. 4110705403  
Luxusní, velmi účinné mýdlo na ruce. Díky zjemňujícímu efektu je vhodné pro  
citlivou a suchou pokožku. Svěží vůně pomerančových květů.  
Dermatologicky  testováno!

Volba Aura

Volba inFRAME

Ušlechtilé dávkovače
 pro speciální požadavky na koupelnu
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HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.
Nupaky 465, 251 01 Říčany, Česká republika
Tel. +420 272 680614, Fax +420 272 680617 
praha@hagleitner.cz



XIBU inox – Inteligence v nerezu

• design

• hospodárný a šetrný

• nikdy prázdný

• jednoduchá obsluha

• rakouský kvalitní produkt

 estetické netradiční

 robustní kryt z nerezové oceli

Volba inFRAME Volba exFRAME

Zabudování inteligentních 
dávkovačů z ušlechtilé oceli 
do stěny poskytuje jedinečný 
prostorový obraz. Zda se 
jedná o masivní zdi, Ytong, 
dřevěné konstrukce, sádro-
kartóny, sklo nebo metal – se 
zabudovanými rámy se ele-

gantní dávkovače přízpůsobí 
každé stěně. 

Zabudování inox inFRAME 
rámů profesionálním  
řemeslníkem zaručuje hladké 
dokončení pozdější montáže 
dávkovače.

Podsvícením dávkovače-Silhouette působí 
dávkovač XIBU inox zvláště vznešeně a 
postará se o jedinečnou atmosféru v koupelně. 
Příslovečný „zlatý hřeb“ pro individuální prosto-
rové uspořádání. Pomocí spoludodávaného RGB-
ovladače se může barva LED osvětlení libovolně 
nastavit. 
Provoz je možný jen s powerPACK.

Kolik návštěvníků mají Vaše 
koupelny? Jak jsou využívány 
Vaše dávkovací systémy?

Se senseMANAGEMENTem 
můžete centrálně stahovat 
a spravovat data o stavu 
náplní a používání. Data o 
frekvenci návštěv a počtu 
dávek umožňují optimalizo-
vané skladové hospodářství 
a efektivní plánování úklido-
vých túr. To všechno vyřídíte 
pohodlně pomocí Vašeho 
počítače, smartphonu nebo 
tabletu.

Veškeré XIBU inox dávkovače 
jsou již předkonfigurované 
pro užití systému  
senseMANAGEMENTu.

Vezměte si kontakt na 
Vašeho poradce pro hygienu. 
Začaly digitální koupelny.

XIBU inoxTISSUEPAPER

• Dávkovač toaletního papíru
• Systém 2 rolí
• Automatické doplnění  
 druhé role
• Bržděné odvinování pro  
 úsporné odebírání útržků
• Jedna náplň nahrazuje až  
 8 rolí papíru

XIBU inoxTOWEL

•  Bezdotykový dávkovač  
papírových ručníků

• Systém 2 rolí
• Automatické posunutí 2. role
• Výdej odděleného papíru
• LED-ukazatel stavu náplně

XIBU inoxFOAM

• Bezdotykový dávkovač  
 mýdla
• Rezervní tank
• nastavitelné množství  
 dávky
• LED-ukazatel stavu náplně

XIBU inoxDISINFECT

• Bezdotykový dávkovač  
 dezinfekčního prostředku
• Rezervní tank
• nastavitelné množství  
 dávky
• vzduchotěsná cesta produktu  
 – žádná kontaminace náplní
• LED-ukazatel stavu náplně

XIBU inoxSEATCLEANER

• bezdotykový dávkovač pro dezinfekci a pěnové
 čištění záchodových sedátek 
• LED-ukazatel stavu náplně
• Rezervní tank
• nastavitelné množství dávky

XIBU inoxPAPERBOX

•  Nádoba na odpadky z ušlechtilé oceli
• Ergonomické ovládání
• Integrovaná odkládací plocha pro role sáčků  
 na odpadky
• LED-ukazatel stavu náplně

Montážní rám nabízí ideální 
příležitost vybavit každou 
koupelnu robustními 
dávkovači z nerezové oceli. 
Jednoduchá montáž na zeď, 
je vhodný na všechny druhy 
stěn. 

Dávkovač samotný lze použít 
jak na stěnu, tak i do zabu-
dovaných rámů. Tento mo-
dulární systém umožňuje 
cenově výhodnou změnu pro 
zapuštěnou verzi, např. po 
přestavbě. 

Při funkci maximálního ob-
jemu je v koši PAPERBOX 
vytvořeno vakuum. 
To posune pytel na odpadky 
na vnitřní stranu a

maximalizuje objem odpadu 
v koši. Koš na papír XIBU  
inoxPAPERBOX tak může 
pojmout o 40% více papíru.

Senzorem řízené dávkovače 
mohou být pomocí power-
PACKs přímo napojené na 
elektrickou síť. Alternativně 
mohou baterie zajistit provoz 
dávkovače při výpadku prou-
du.

Volba Aura

senseMANAGEMENT

Volba powerPACK maxVOLUME

Volba exFRAME

Nerozbitný plášť z nerezové oceli Plynové vzpěry pro snadné otevření pláště


