
-75 %

inoxFOAM inoxTISSUEPAPER

inoxTOWEL

intelligent balanced unique
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Robineţi
obişnuiţi

XIBU senseTAP 
Armatur

Economie de apă

Consumabile

Recomandări:  

Alte produse, precum şi informaţii suplimentare, obţineţi contactând  
consilierul dumneavoastră de igienă, sau pe www.hagleitner.com.

hârtie igienică multiROLL V3 
560 foi/rolă, Cod art. 4110801300 
3-straturi, alb pur, lipit, 32 role/carton, embosare microformă cu sigiliu de calitate a hârtiei.

prosop mâini multiROLL X Premium 
90 metri/rolă, Cod art. 4110901400 
Calitate premium, 1-strat, de culoare albă, fabricată prin metoda AIRLAID, 5 role/carton, 
embosare microformă.

sac XIBU  
45 l, 6 x 25 bucăți , Cod art.  4111101000 
Sac de gunoi cu cordon practic pentru coşul de gunoi XIBU inoxPAPERBOX.

septLIQUID SENSITIVE
6 x 700 ml, Cod art. 4110705804 
Soluţie gata preparată pe bază de alcool, pentru dezinfectarea mâinilor în conformitate cu 
EN 1500 şi dezinfectarea chirurgicală a mâinilor, conform EN 12791. Figurează pe listele 
VAH/ÖGHMP. Eficace împotriva virusurilor ascunse, cum ar fi agentul patologic 
de gripă, hepatita B şi împotriva norovirusului. Deosebit de prietenoasă cu mâna, îngrijind-
o datorită conţinutului ridicat de ceară din lână de oaie. Indicată şi pentru alergici, nu conţine 
parfum sau colorant. Verificat dermatologic!

wcDISINFECT  
6 x 0,3 kg, Cod art. 4110707901 
Dezinfectant pe bază de alcool. Curăţă igienic şi dezinfectează colacul WC. Protejează 
materialul, se usucă rapid şi complet, nu lasă resturi iritante pentru piele. Certificat 
ÖGHMP şi DGHM/VAH. (* şi **)

XIBU senseTAP –  Robineţi cu senzor

Robineţi profesionali pentru uz industrial 

 • Design funcţional

 • Operare fără atingere

 • Protecţie împotriva germenilor

 • Consum de apă redus

 • Calitate probată de 20 de anin

foamSOAP PREMIUM 
6 x 0,6 kg, Cod art.  4110705403  
Săpun de mâini luxurios, foarte nutritiv. Adecvat în special pentru piele sensibilă şi 
uscată. Aromă vitalizantă de frunze de portocal. Verificat dermatologic!

Opțiunea  Aura

Opțiunea inFRAME

Dispensere nobile
  pentru pretenţii speciale de igienă  

a grupurilor sanitare
HAGLEITNER HYGIENE ROMÂNIA SRL
Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A, 077135 Mogoşoaia, jud. Ilfov, România 
Tel.: +40 (0)21 3032160, Fax: +40 (0)21 3032161
bucuresti@hagleitner.ro



XIBU inox – Inteligența din oțel inoxidabil

• Design

• Eficient şi economic

• Niciodată gol

• Operare simplă

• Produs de calitate austriacă  
 
Suprafeţe estetice cu forme diverse 

Carcasă robustă din oțel inoxidabil

Opțiunea inFRAME Opțiunea exFRAME

Montarea în perete a dis-
penserelor inteligente din oțel 
inoxidabil asigură o imagine 
unică a încăperii. Rama de 
montare permite dispen-
serului integrarea în orice tip 
de perete, fie că sunt pereți 
solizi, Ytong, BCA, din lemn, 
gips carton, sticlă sau metal. 

Montarea cadrului inFRAME 
inox de către un profesionist 
garantează o bună integrare 
ulterioară dispenserului.

Lumina de pe fundalul siluetei dispenserului 
evidenţiază stilul nobil, deosebit, al dispenserelor 
XIBU inox şi creează o atmosferă unică în toaletă. 
Un proverbial „Highlight“ pentru o decorare 
exclusivă a încăperilor. Cu ajutorul telecomandei 
RGB se poate ajusta individual culoarea şi efec-
tele luminii. Funcționează numai cu powerPACK.

Câţi vizitatori au grupuri-
le dumneavoastră sanitare zil-
nic? Cum sunt folosite sistemele 
dumneavoastră de dispensere?

Cu senseMANAGEMENT datele 
privitoare la nivelul de refill,  pre-
cum şi datele de utilizare ale dis-
penserelor dumneavoastră pot fi 
extrase, stocate şi gestionate cen-
tral.
Cunoaşterea datelor despre 
frecvenţa vizitatorilor, precum 
şi despre cantităţile dozate face 
posibilă optimizarea stocului şi 
eficientizarea muncii personalului 
din housekeeping. Toate acestea 
le rezolvaţi simplu, cu ajutorul cal-
culatorului, al tabletei, sau al unui 
smartphone.

Toate dispenserele XIBU inox sunt 
deja preconfigurate pentru im-
plementare în sistemul senseMA-
NAGEMENT.

Contactaţi consilierul 
dumneavoastră de igienă. Gru-
pul sanitar digital si-a făcut deja 
apariţia. 

XIBU inoxTISSUEPAPER

• dispenser pentru hârtie igienică
• sistem pentru 2 role
• a doua rolă cade automat
• cu frână de derulare pentru consum economicos
• alimentarea corespunde la 8 role de hârtie igienică  
 obişnuită

XIBU inoxTOWEL

• dispenser cu senzor pentru hârtie  
 prosop
• sistem pentru 2 role
• schimbare automată pe a doua rolă
•  debitare de hârtie gata tăiată
• indicator nivel LED

XIBU inoxFOAM

• dispenser cu senzor 
 pentru săpun spumă
• rezervor
• cantitate reglabilă
• indicator nivel LED

XIBU inoxDISINFECT

•  dispenser cu senzor pentru 
dezinfectant 

• rezervor
• cantitate reglabilă
• circuit etanş – săpunul  
 spumă nu poa- 
 te fi contaminat
• indicator nivel LED

XIBU inoxSEATCLEANER

• dispenser din inox, fără atingere, pentru  
 dezinfectarea şi curățarea cu spumă a capacelor de  
 toaletă
• indicator LED pentru baterii şi rezerva de soluţie  
 dezinfectantă
• rezervor adiţional integrat
• cantitate reglabilă a porţiei

XIBU inoxPAPERBOX

• Coş de gunoi din inox
• Acționare ergonomică
• Spațiu de depozitare integrat pentru o rolă de  
 saci de gunoi
• Indicator nivel de umplere cu LED

Rama de montare oferă mo-
dalitatea ideală pentru a dota 
orice  grup sanitar cu dis-
pensere din inox protejate 
antivandalism. Montaj simplu 
pe perete, potrivit pentru ori-
ce tip de perete. 
 

Unitatea dispenserelor po-
ate fi montată atât în rama 
aplicată pe perete, cât şi în 
cea încorporată. Acest sistem 
modular permite o schimbare 
eficientă şi fără costuri supli-
mentare, de exemplu după 
renovare sau mutarea în altă 
locaţie. .

La funcția maxVOLUME, în 
PAPERBOX va fi generat va-
cuum. Acesta „lipeşte“ sacul 
de gunoi pe peretele interior 
şi maximizează volumul util 

din coş. Astfel, în XIBU inox-
PAPERBOX poate încăpea 
cu 40% mai multă hârtie.

Dispenserele cu senzor 
pot fi alimentate cu energie 
electrică direct de la reţea. 
Alternativ, alimentarea este 
asigurată de baterii.

Opțiunea Aura

senseMANAGEMENT

Opțiunea powerPACK maxVOLUME

Opțiunea exFRAME

Carcasă robustă din oțel inoxidabil Capac cu amortizor pentru o deschidere ușoară


