
Sistemul inteligent de dozare
   pentru toaleta dvs.
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XIBU senseSEATCLEANER* XIBU senseMOISTCARE

XIBU sensePAPERBOX*

SCAUN DE TOALETĂ DEZINFECTAT ŞERVEȚELE UMEDE DE TOALETĂ

COŞ DE GUNOI

Igiena de toaletă fără a irosi hârtie. Alternativa inteligentă la şervețele 
umede.

Coş de deşeuri inovator care se 
îmbină perfect cu linia de  
proiectare.

• Dezinfectează şi îngrijeşte scaunul 
de toaletă

• Creşte valoarea toaletei dvs.
• Rezervor adiţional integrat

• Dispenser de spumă, cu senzor, 
pentru umezirea hărtiei igienice

• Rezervor adiţional integrat
• Porționare reglabilă

• Spațiu de depozitare a rolei de 
reumplere direct în capac

• Pentru montarea pe perete sau 
poziţionarea pe podea

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

DISPENSER PENTRU HÂRTIE 
IGIENICĂ

DISPENSER PROSOAPE DE 
HÂRTIE

DISPENSER PENTRU 
SĂPUN SPUMĂ

DISPENSER ODORIZANT

Igienic, în condiții de siguranță  
şi blocabil.

Concept hibrid inovativ:  
întotdeauna gata pentru acțiune.

Consum economic:  
până la 2000 de cereri  
pe reumplere.

Întotdeauna parfumul potrivit 
- reglabil liber.

• Sistem de alimentare pentru două 
role

• A doua rolă cade automat
• O umplere corespunde până la opt 

role convenționale hârtie igienică
• Cu frână de derulare
• Indicator electronic de nivel  

(disponibil din 2020) 

• Rezervor adiţional integrat
• Mod de produs 100% 

etanş
• Reumplere foarte 

productivă

• Opţiuni de programare 
individuală

• Rezervă de parfum  
ecologic, fără gaz  
propulsor

• Interval foarte lung

• Sistem de alimentare pentru două 
role

• A doua rolă cade automat
• Debitare automată a hârtiei
• Trimite date operaționale aplicației 

XIBU
• Consum reglabil de hârtie

SISTEMUL DE ULTIMĂ GENERAȚIE

În plus față de decorurile 
standard alb şi negru, toate 
dozatoarele sunt disponibile în 
cinci decoruri atractive.

* Distribuitoare marcate 
sunt, de asemenea, dispo-
nibile în tip tactil. Livrarea 
de hârtie şi spumă este 
apoi mecanică.

Decoruri *XIBU touch 

XIBU TOWEL hybrid
Hârtia ar trebui să fie întotdeauna disponibilă - indiferent de sursa de alimentare. De aceea,  
HAGLEITNER a inventat hibridul XIBU TOWEL. Distribuitorul poate livra hârtie automat ** şi manual:  
la calitate deplină.

MODURI DE FUNCȚIONARE

** Funcționarea cu energyBOX

 
Distribuitorul funcționează mecanic. Cu toate 
acestea, APP XIBU furnizează date operaționale. 
Este suficient să eliminați o foaie de hârtie. Ace-
asta creează suficientă energie pentru a trimite 
un semnal radio. Fără energieBOX.

TOUCH

 
De asemenea, acționați distribuitorul cu mâna aici. 
Dar aplicația XIBU funcționează independent, astfel 
încât datele operaționale sunt întotdeauna disponi-
bile. Acest lucru este posibil de către energiaBOX. 
Până la trei ani, datele pot fi preluate astfel încât să 
nu fie întreținute. 

E-TOUCH**

 
Aici vă acționați dozatorul direct din APP XIBU. 
Obțineți informații în orice moment şi schimbați-
vă configurația după cum doriți: de la întârzierea 
timpului economic la frecvența ultrarapidă la înaltă 
frecvență. Aveți control complet asupra dispozitivului 
şi a tuturor costurilor suportate. În plus, distribuitorul 
funcționează fără contact, deci sunt garantate cele 
mai înalte standarde de igienă.

E-SENSE**

XIBU APPXIBU energyBOX

Control live a 
spălătoriilor dvs.

O privire la smartphone-ul dvs. 
este tot ceea ce este necesar - şi 
sunt disponibile date valoroase 
ale dozatorilor: informații despre 
nivelurile de umplere, furnizarea de 
energie şi nevoile de servicii.

Inovativ durabil

energyBOX a dvs. va fi sufi-
cient pentru până la 40.000 
de acțiuni. Este epuizată 
atunci? Nu. 
HAGLEITNER vă ridică ener-
giaBOX şi o reciclează într-un 
mod ecologic.

Usor de utilizat

Obțineți o încărcare 
concentrată: EnergyBOX 
este compact şi poate fi 
utilizat în siguranță şi uşor.

URMĂRIȚI  
VIDEOCLIPUL

Ceea ce face XIBU unic

scanME

Experiență

HAGLEITNER inventează şi 
produce dozatoare de peste 25 
de ani.

Fabricat în Austria

Toate distribuitoarele şi 
reîncărcările sunt create exclusiv în 
Zell am See (Austria).

Inovație

De ce aveți nevoie? HAGLEITNER 
ascultă şi inventează produse în 
mod constant pe baza nevoilor 
clienților.

Obțineți informații şi completări de comenzi - cu aplicația scanare HAGLEITNER.

Pur şi simplu scanați codul de bare pe  
produs sau în folder şi comandați-l individual

Acces la toate informațiile despre produs 
şi certificate

Suportat în spațiul de stocare

Vorbeşte 16 limbi

CATRE
DESCARCAREA

APLICATIEI


