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intelligent balanced unique

www.hagleitner.com

Navadna  
armatura

XIBU senseTAP 
Armatur

Prihranek vode

Weitere Produkte sowie nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem  
Hygieneberater oder unter www.hagleitner.com.

vreče za smeti XIBU 45 l  
45 l, 6 x 25 kosov., št. art. 4111101000 
Vreče za smeti s praktično vrvico in 45 l prostornino za XIBU inoxPAPERBOX.

septLIQUID SENSITIVE
6 x 700 ml, št. art. 4110705804  
Pripravljeno za uporabo, alkoholno sredstvo za higiensko dezinfekcijo rok po EN 1500 in 
kirurško dezinfekcijo rok po EN 12791. Na seznamu pri ÖGHMP in VAH. Učinkovito proti 
virusom z ovojnico, kot so povzročitelji gripe, hepatitis B in proti norovirusom. Koži pri-
jazno z negovalnim učinkom zaradi velikega deleža volnenega loja. Primerno tudi za aler-
gike, ker ne vsebuje parfumov in barvil. Dermatološko preizkušeno! 

wcDISINFECT  
6 x 0,3 kg, št. art. 4110707901 
Čistilna pena za WC-desko s hitrim razkužilnim učinkom. Brez alkohola, zaradi česar je 
blagodejna za material. Varčna poraba. Se hitro suši in ne pušča dražečih ostankov za 
kožo. Dermatološko testirana in certificirana v skladu z ÖGHMP in DGHMetrov/VAH.

XIBU senseTAP – Brezdotične armature

Profesionalne armature  
za industrijsko uporabo

 • funkcionalne oblike 

 • brezdotična uporaba

 • zaščita pred klici

 • zmanjšana poraba vode

 • zanesljiva kvaliteta že 20 let

Opcija Aura

Opcija inFRAME
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HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.
Potok pri Komendi 13, 1218 Komenda, Slovenija
Tel. +386 (0)1 8343468, Faks +386 (0)1 8343469
komenda@hagleitner.si

Žlahtni podajalniki
 za posebne zahteve v umivalnici



XIBU inox – Inteligenca v legirnem jeklu

• oblika

• gospodarno in varčno

• nikoli prazen

• enostavno rokovanje

• avstrijski izdelek

 estetska oblika površine

 neuničljivo ohišje iz legirnega jekla 

Opcija inFRAME Opcija exFRAME

Vgradnja inteligentnih po-
dajalnikov v inox izvedbi na 
steno, prostoru daje celosten 
izgled. Ne glede na to ali gre 
za masivne, montažne stene, 
lesene konstrukcije, steklo 
ali kovino – z vgradnim og-
rodjem lahko te podajalnike 

vgradite na katerokoli steno.

Vgradnja inFRAME ogrodja s 
strani usposobljenega obrt-
nika zagotavlja enostavno 
kasnejšo montažo podajalni-
ka.

Osvetlitev silhuete podajalnika še posebej pouda-
ri plemenito obliko XIBU inox podajalnikov, hkrati 
pa poskrbi za edinstveno vzdušje v umivalnici. To 
predstavlja pravi vrhunec pri opremljanju prosto-
ra. S pomočjo krmilne naprave lahko barvo svet-
lobnega traku poljubno nastavljate. 
Delovanje je mogoče samo s powerPACK-om.

Koliko obiskovalcev na dan 
imajo vaše umivalnice? Kako 
so izkoriščeni vaši sistemi 
podajalnikov?

S senseMANAGEMENT-om 
je mogoče podatke o stanju 
polnjenja in koriščenja vaših 
podajalnikov centralno preg-
ledati in voditi. Podatki o frek-
venci obiskovalcev in količini 
porabe omogočajo optimal-
no skladiščenje in učinkovito 
načrtovanje v oskrbi. Vse to 
lahko uredite udobno preko 
vašega računalnika, pamet-
nega telefona ali tabličnega 
računalnika.

Vsi XIBU inox podajalniki so 
že programirani za uporabo 
senseManagement sistema.

Povežite se s svojim sveto-
valcem za higieno. Pričeli 
smo z digitalno umivalnico.

XIBU inoxTISSUEPAPER

 • podajalnik toaletnega papirja
• sistem 2 rolic
• samodejni padec druge rolice
•  z zavoro, ki služi varčnemu 

načinu podajanja lističev
•   1 polnjenje nadomesti 8 

običajnih rolic toaletnega 
 papirja

XIBU inoxTOWEL

• brezdotični podajalnik 
 papirnatih brisač
• sistem 2 rolic
• samodejni preklop na 2. rolico
• poraba odrezanega papirja
• LED-prikaz stanja polnila

XIBU inoxFOAM

•  brezdotični podajalnik 
 penastega mila
• rezervni tank
• nastavljiva količina 
 oddajanja mila
• LED-prikaz stanja polnila

XIBU inoxDISINFECT

•  brezdotični podajalnik 
 dezinfekcijskega sredstva
• rezervni tank
•  nastavljiva količina 
 oddajanja mila
•  zrakotesno polnilo – brez 

prenašanja klic na polnilo
• LED-prikaz stanja polnila

XIBU inoxSEATCLEANER

• Brezdotični podajalnik iz legiranega jekla za  
 razkuževanje in peneče čiščenje WC-desk
• LED-prikaz stanja polnosti 
• rezervni tank 
• nastavljiva količina oddajanja mila

XIBU inoxPAPERBOX

• Koš za smeti iz legiranega jekla
• Ergonomična uporaba
• Integriran prostor za shranjevanje zvitka 
 vrečk za smeti
• LED-prikaz stanja polnosti

Idealna možnost oprem-
ljanja vsake umivalnice z 
neuničljivimi podajalniki iz 
legirnega jekla. Preprosta 
stenska montaža, primeren 
za vse vrste sten. 

Podajalnik ustreza tako okvir-
ju za montažo na steno, kot 
tudi okvirju za vgradnjo. Ta 
modularni sistem omogoča 
cenovno ugodno novo mon-
tiranje npr. po prenovi.

Pri funkciji maxVOLUME se 
v košu PAPERBOX ustvari 
vakuum. Ta potisne vrečko 
za smeti ob notranjo steno 
in poveča prostornino za od-

padke v košu BOX. Koš XIBU 
inoxPAPERBOX lahko tako 
sprejme 40% več papirja.

Senzorske podajalnike je 
mogoče napajati z elektriko, 
s tako imenovanim power-
PACK priključkom. Dodatno 
lahko napajanje zagotovijo 
tudi baterije.

Opcija Aura

senseMANAGEMENT

Opcija powerPACK maxVOLUME

Opcija exFRAME

Neuničljivo ohišje iz legiranega jekla Blažilec plinskega tlaka za enostavno odpiranje pokrova


