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hagyományos  
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XIBU  
senseTAP

Vízmegtakarítás

Töltetek

Ajánlatunk: 

További termékekért és információért forduljon a higiéniai tanácsadójához vagy látogasson el a  
www.hagleitner.com-ra!

multiROLL toalett papír V3 
560 lap/rolni, Cikkszám: 4110801300 
3 rétegű, tiszta fehér színű, enyvezett, 32 rolni/karton, mikronnyomás papírminőség-pecséttel.

multiROLL kéztörlő papír X Premium 
90 m/rolni, Cikkszám: 4110901400 
Prémium minőség, 1 oldalas, fehér, AIRLAID eljárással előállított, 5 rolni/karton,  
mikronnyomású.

szemetes zsák XIBU  
45 literes, 6 x 25 db, Cikkszám: 4111101000 
Szemeteszsák rolni összehúzó szalaggal a XIBU PAPERBOX-hoz.

septLIQUID SENSITIVE
6 x 700 ml, Cikkszám: 4110705804  
Felhasználásra kész, alkoholos oldat az EN 1500 szerinti higiénikus kézfertőtlenítéshez 
és az EN 12791 szerinti sebészeti kézfertőtlenítéshez. VAH/ÖGHMP által bejegyezve. 
Hatékony vírusok, mint például influenza vírus, Hepatitis B és norovírusok ellen. Különö-
sen hatékony kézápoló hatás a nagy arányú viaszos összetevőknek köszönhetően. Al-
lergiások számára is megfelelő, mivel parfüm-, és színezőanyag-mentes. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt!

wcDISINFECT  
6 x 0,3 kg, Cikkszám: 4110707901 
Alkoholos bázisú WC-ülőke fertőtlenítő. Gondoskodik a higiénikusan tiszta és 
fertőtlenített WC ülőkéről. Azonnal és megbízhatóan hat. Kíméli az anyagot, gyorsan és 
teljesen felszárad, és semmilyen bőrirritáló anyagot nem hagy maga után. Az ÖGHMP, 
a DGHM/VAH és az OTH által bevizsgált.

XIBU senseTAP – Érintésmentes szerelvények

Professzionális szerelvények az ipari felhasználók számára

 • funkcionális dizájn  

 • érintésmentes kiszolgálás

 • védelem a csírák ellen

 • csekély vízfelhasználás

 • bizonyított minőség már 20 éve

foamSOAP PREMIUM 
6 x 0,6 kg, Cikkszám: 4110705403  
Luxus minőségű, gazdaságos szappan. A felület simaságának köszönhetően különösen 
érzékeny és száraz bőrre ajánlott. Életteli narancsvirág illat. Bőrgyógyászatilag tesztelt!
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inFRAME opció
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HAGLEITNER HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft.
Juharfa u. 20, 9027 Gyõr, Magyarország
Tel.: +36 (96) 512400, Fax: +36 (96) 517831
gyor@hagleitner.hu

Nemes acél adagoló
 különleges igényekre a vizes helyiségekben



XIBU inox – intelligencia saválló acélban

• design

• gazdaságosság és takarékosság

• „sohasem üres”

• egyszerű kezelhetőség

• osztrák termékminőség

 esztétikusan megformázott felület

 ütésálló nemes acél ház

inFRAME opció exFRAME opció

Az intelligens, nemesa-
cél adagolók falba építése 
egyedülálló megjelenést biz-
tosít. Mindegy, hogy tégla-, 
Ytong-, fa-, gipsz-, üveg- 
vagy fémfal – a beépítő keret-
nek köszönhetően a nemesa-
cél adagolóink minden falba 
illeszkednek. 

Az inox inFRAME keret profi 
szakember által történő bes-
zerelése garantálja a készü-
lék későbbi, súrlódásmentes 
beillesztését.

Az adagoló sziluettjének háttérvilágítása kieme-
li a XIBU inox adagoló nemes formavilágát, és 
egyedülálló hangulatot kölcsönöz a mosdóhe-
lyiségeknek.  „Highlight“ az egyedi megjelenés-
hez. A kiszereléshez tartozó RGB vezérlőnek 
köszönhetően a LED-fényszalag színe igény sze-
rint állítható.
Működés csak powerPACK kiegészítővel együtt.

Hányan látogatják Önöknél a 
mosdókat naponta? Hogyan 
használják az Ön adagolór-
endszereit? 

A senseMANAGEMENT-tel 
az adagolók töltöttségi álla-
pota és a felhasználás adatai 
is lehívhatók és kezelhetők 
központilag. A látogatottság 
és a kiadási mennyiségek 
lehetővé teszik a house-
keeping oldaláról az optimális 
raktárkészletet és a hatékony 
takarítás-tervezést. Mindezt 
kényelmesen elintézheti a 
számítógépén, okostelefon-
ján vagy tabletjén.

Minden XIBU inox adagoló 
előre konfigurálásra kerül a 
senseMANAGEMENT rends-
zerhez. 

Vegye fel a kapcsolatot hi-
giéniai tanácsadójával! A di-
gitális mosdóhelyiség ideje 
megkezdődött.

XIBU inoxTISSUEPAPER

• toalettpapír-adagoló
• 2 rolnis rendszer
• automatikusan utántöltődik a 2. 
 rolni
• szalagfék a gazdaságos  
 lapadagolásért
• 1 töltet 8 hagyományos  
 toalettpapír-tekercsnek felel  
 meg

XIBU inoxTOWEL

•  érintésmentes nemesacél  
kéztörlő adagoló

• 2 rolnis rendszer
• automatikusan utántöltődik a 2. 
 rolni
•  méretre szabott kéztörlőpapír  

adagolása
• LED-töltöttségjelző

XIBU inoxFOAM

• érintésmentes nemesacél  
 habszappan adagoló
• tartaléktank
• szabályozható adagolási  
 mennyiség
• LED-töltöttségjelző

XIBU inoxDISINFECT

•  érintésmentes nemesacél 
fertőtlenítőszer adagoló

• tartaléktank
• szabályozható adagolási  
 mennyiség
•  légmentesen zárt egység, ami 

véd a csírásodástól
• LED-töltöttségjelző

XIBU inoxSEATCLEANER

•  érintés nélküli nemesacél adagoló a WC-ülőke
 fertőtlenítéséhez és tisztításához 
• LED-töltöttségjelző 
• tartaléktank 
• szabályozható adagolási  
 mennyiség

XIBU inoxPAPERBOX

• nemesacél szemetes
• ergonomikus kezelés
• beépített tároló egy szemeteszsák-rolninak 
• LED-töltöttségjelző

A szerelőráma ideális 
lehetőséget nyújt minden vi-
zes helyiségbe, ütésálló ne-
mes acél adagoló könnyed 
felszereléséhez. Egyszerű 
falra szerelhetőség, alkalmas 
minden faltípushoz. 

Az adagoló passzol a beépítő 
rámához. Ez a rendszer 
lehetővé teszi a költséghaté-
kony keretcserét például áté-
pítéskor. 

A maxVOLUME funkcióval a 
XIBU inoxPAPERBOX belse-
jében vákuum keletkezik. Ez 
a szemetes belső falára húz-
za a szemeteszsákot, így ma-

ximalizálja a box belsejében 
tárolható szemét térfogatát. 
Így a XIBU inoxPAPERBOX 
40%-kal több papírt tud el-
tárolni.

A szenzoros vezérlésű 
adagolókat a powerPACK 
segítségével közvetlenül  a 
hálózatról is elláthatja áram-
mal. Alternatív megoldásként 
elemmel is működtethetők.

Aura opció

senseMANAGEMENT

powerPACK opció maxVOLUME

exFRAME opció

Unverwüstliches Edelstahlgehäuse Gasdruckdämpfer für einfache Deckelöffnung


