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XIBU senseSEATCLEANER* XIBU senseMOISTCARE

XIBU sensePAPERBOX*

WC-ÜLŐKE FERTŐTLENÍTÉS TOALETTPAPÍR-NEDVESÍTŐ

SZEMETES

Toaletthigiénia papírhulladék 
nélkül.

A nedves törlőkendők okos  
alternatívája.

Innovatív szemetes, mely  
tökéletesen illik a dizájnsorba.

• Fertőtleníti és ápolja a WC-ülőkét
• A toalett élettartamát növeli
• Tartaléktank

• Érintésmentes habadagoló toalett-
papír megnedvesítéséhez

• Tartaléktank
• Szabályozható adagolási mennyiség

• A fedélben az utántöltő-rolnik 
észrevétlenül elrejthetők

•  Falra szerelhető vagy padlóra 
állítható

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

TOALETTPAPÍR-ADAGOLÓ KÉZTÖRLŐ-ADAGOLÓ HABSZAPPAN ADAGOLÓ ILLATOSÍTÓ

Higiénikus, biztos és  
lezárható.

Innovatív hibrid-koncepció:  
mindig használatra kész. 

Gazdaságos felhasználás: 
akár 2.000 használat  
töltetenként.

Mindig a helyes illat -  
igény szerint beállítható.

• 2 rolnis rendszer
• A második rolni automatikus 

utánesésével
• Egy töltet megfelel akár nyolc  

hagyományos toalettpapír- 
rolninak

• Lefutás elleni fék a gazdaságos 
lapadagolásért

• Elektronikus töltöttség-jelző 
(2020-tól elérhető)

•  Tartaléktank
• 100% -osan biztos  

légmentesség
• Extra kiadós  

töltetek

•  Egyénileg programozható
• Hajtógáz nélküli töltet
• Különösen hosszú  

élettartam

• 2 rolnis rendszer
• A második rolni automatikus 

utánesésével
•  Méretre szabott kéztörlőpapír 

adagolása
• Üzemi adatokat továbbít a  

XIBU-alkalmazás számára
• Irányítható papírfelhasználás

A JÖVŐ GENERÁCIÓJÁNAK RENDSZERE

A white és black standard- 
dekorok mellett minden adagoló 
öt további attraktív dekorban 
elérhető. 

A *-gal jelölt adagolók érzé-
kelős kivitelben is kaphatók. 
A papír és a hab kiadása 
aztán mechanikusan 
történik. 

Dekor *XIBU touch 

XIBU TOWEL hybrid
A papír mindig rendelkezésre kell, hogy álljon- függetlenül az áramellátástól. Éppen ezért fejlesztette ki a 
HAGLEITNER a XIBU TOWEL hybrid-et. Az adagoló a papírt automatán** és manuálisan is adagolhatja: 
tökéletes minőségben. 

ÜZEMMÓDOK

** Üzemelés energyBOX-szal

 
Az adagoló mechanikusan működik. De a XIBU 
alkalmazás mindazonáltal továbbítja az üzemi 
adatokat. Elegendő egy papírlapot letépni, ezál-
tal termelődik annyi energia, hogy jelet küldjön a 
rendszer. Teljesen energyBOX nélkül.

TOUCH

 
Ön az adagolót itt is kézzel működteti. De a XIBU 
alkalmazás ettől függetlenül adatokat továbbít, 
amit az energyBOX tesz lehetővé. Az adatok 
adatkezelés nélkül 3 éven át lehívhatók.

E-TOUCH**

 
Itt Ön az adagolóját közvetlenül a XIBU-alkalma-
zásból működteti. Kérjen le adatokat és változtassa 
meg bárhogy a konfigurációt: a gazdaságos-időkés-
leltetéstől az ultragyors-nagy igénybevételre valóig. 
Ön teljes kontrollal rendelkezik a készülékek -és 
ezáltal a költségek- felett is. Ezen felül az adagoló 
szenzoros, így a higiéniai előírások betarthatósága 
garantált. 

E-SENSE**

XIBU APPXIBU energyBOX

Live-kontroll a vizes 
helyiség felett

Elegendő egy pillantás az okos-
telefonra- és az értékes adago-
ló-adatok már rendelkezésre is 
állnak: a töltöttségről, az  
energiaellátásról vagy a  
szerviz-szükségletről.

Fenntarthatóan innovatív

Az Ön energyBOX-a egészen 
40.000 adagolásig bírja. Aztán 
kimerül? Nem.  
A HAGLEITNER elszállítja az 
energyBOX-ot és környezetba-
rát módon regenerálja. 

Felhasználóbarát

Ez aztán a tökéletes  
felhasználhatóság: az  
energyBOX kompakt:  
biztosan és egyszerűen 
behelyezhető. 
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INDÍTÁSA

Ami a XIBU-t egyedülállóvá teszi

scanME

Tapasztalat

A HAGLEITNER több, mint 25 
éve fejleszt és gyárt adagolókat.

Made in Austria

Minden adagoló és töltet kizárólag 
Ausztriában, Zell am See-ben 
készül.

Innováció

Mire van szüksége? A  
HAGLEITNER meghallgatja, és 
termékeit folyamatosan a vevői 
visszajelzések alapján fejleszti 
tovább. 

Információt szerezni és tölteteket rendelni- mindezt a HAGLEITNER scanME alkalmazással.

Egyszerűen olvassa le a terméken vagy a  
folderben található vonalkódot, és már rendelhet  
is

Hozzáférés minden termékinformációhoz 
és tanúsítványhoz

Támogatja Önt a raktárkészlet-követésben

16 nyelven

AZ APP
LETÖLTÉSÉHEZ


