
Inteligentní dávkovací systém
  pro Vaši koupelnu/toaletu

ATRAKTIVNÍ DESIGN EKONOMICKÝ A ŠETRNÝ

NIKDY PRÁZDNÝ A 
VŽDY K DISPOZICI

JEDNODUCHÝ V OBSLUZE

RAKOUSKÝ PRODUKT 
KVALITY
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XIBU senseSEATCLEANER* XIBU senseMOISTCARE

XIBU sensePAPERBOX*

DEZINFEKCE NA TOALETNÍ PRKÉNKO PROSTŘEDEK NA NAVLHČENÍ  
TOALETNÍHO PAPÍRU

NÁDOBA NA ODPADKY

Hygiena toalety bez plýtváním 
papírem. Chytrá alternativa k vlhčeným 

ubrouskům.

Inovativní odpadkový koš, který se 
perfektně začlení do designové linie.

• Dezinfikuje a pečuje o WC prkénko
• Zvyšuje hodnotu Vaší toalety
• Rezervní tank

• Bezdotykový dávkovač pěny pro 
navlhčení toaletního papíru

• Rezervní tank
• Nastavitelné množství dávky 

• Úložný prostor pro náhradní roli 
přímo ve víku

• Vhodný pro montáž na zeď nebo 
jako samostatně stojící

XIBU TISSUEPAPER hybrid* XIBU TOWEL hybrid* XIBU senseFOAM* XIBU senseFRESHAIR

DÁVKOVAČ NA TOALETNÍ PAPÍR DÁVKOVAČ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY DÁVKOVAČ MÝDLA DÁVKOVAČ VŮNÍ

Hygienický, bezpečný a  
uzamykatelný.

Inovativní hybridní koncept:  
vždy připravený k použití.

Šetrný ve spotřebě:  
až 2000 použití na jednu 
náplň.

Vždy správná vůně -  
lze jakoukoliv nastavit.

• Pro 2 role multiROLL toaletního 
papíru

• Automatické posunutí 2. role
• Náplň odpovídá až 8 konvenčním 

rolím toaletního papíru
• S brzděním odvíjení
• Elektronický hlásič stavu náplně 

(dostupný od 2020)

• Rezervní tank
• Cesta produktu 100% bez 

přístupu vzduchu
• Extra účinné náplně

• Individuálně programova-
telný

• Náplně bez plynu
• Velmi velký dosah

• Pro 2 role multiROLL toaletního 
papíru

• Automatické posunutí 2. role
• Výdej odděleného papíru
• Posílá provozní data na XIBU 

aplikaci
• Regulovatelná spotřeba papíru

SYSTÉM PŘÍŠTÍ GENERACE

Vedle standardních dekorů 
white a black jsou všechny 
dávkovače k dispozici v 5 
dalších atraktivních dekorech.

Označené dávkovače jsou 
i v  dotykovém provedení. 
Výdej papíru a pěny pak 
následuje mechanicky.

Dekorů *XIBU touch 

XIBU TOWEL hybrid
Papír má být vždy k dispozici - nezávisle na zajištění elektrické energie. Proto HAGLEITNER vymyslel 
XIBU TOWEL hybrid. Dávkovač může vydávat papír automaticky ** a manuálně - v plné kvalitě.

PROVOZNÍ MÓDY

** Provoz s energyBOXem

 
Dávkovač pracuje mechanicky. Přesto dodává 
XIBU aplikaci provozní data. Stačí vytáhnout 
jeden list papíru. Tak vznikne dostačená energie 
pro zaslání radiového signálu. Zcela bez energy-
BOXu.

TOUCH

 
Také zde obsluhujete dávkovač rukou. Ale XIBU 
aplikace na tom funguje nezávisle, provozní data 
jsou tedy průběžně připravená. Umožňuje to 
energyBOX. Po dobu až 3 let se tak dají data  
vyvolat bez obsluhy.

E-TOUCH**

 
Zde ovládáte  svůj dávkovač přímo XIBU aplikací. 
Kdykoliv dostanete informace a podle libosti změníte 
jejich nastavení: od ekonomického - časová prodle-
va až k ultrarychlému - vysokofrekvenčnímu.  
Máte plnou kontrolu nad zařízením, a tak i o 
veškerých nákladech, které vznikají. Kromě toho 
pracuje dávkovač bezdotykově, nejvyšší hygienický 
standard je tak zaručen.

E-SENSE**

XIBU APPXIBU energyBOX

Live kontrola nad 
Vašimi toaletami

Jeden pohled na smart-
phone stačí - a cenná data o 
dávkovačích máte k dispozici: 
Informace o stavu náplně, zajištění 
energie a potřebě servisu.

Udržitelně inovativní

Váš energyBOX vystačí až 
na 40.000 výdejů. Je pak 
unavený? Ne. 
HAGLEITNER odebere své 
energyBOXy zpátky a ekologi-
cky je opět upraví.

Příjemný pro uživatele

Obdržíte zabalené balení: 
energyBOX je kompaktní a 
dá se bezpečně a jednoduše 
používat.

PODÍVAT SE 
NA VIDEO

Co dělá XIBU jedinečným

scanME

Zkušenost

HAGLEITNER vyvíjí a vyrábí 
dávkovače už více než 25 let.

Made in Austria

Všechny dávkovače a náplně 
vznikají výhradně v Zell am See 
(Rakousko).

Inovace

Co potřebujete? HAGLEITNER 
Vám naslouchá a neustále vyvíjí 
produkty dle požadavků zákaz-
níka.

Získat informace a objednat náplně - aplikací HAGLEITNER scanME.

Jednoduše naskenovat čárový kód na  
produktu nebo v letáku a samostatně objednat

Přístup ke všem informacím o produktu a 
certifikátům

Vaše podpora při skladování 

Komunikace 16 jazyky

APLIKACE KE
STAŽENÍ


