
Inteligentný dávkovací systém
   pre vašu toaletu

ATRAKTÍVNY DIZAJN HOSPODÁRNE A EKONOMICKÉ
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XIBU senseSEATCLEANER* XIBU senseMOISTCARE

XIBU sensePAPERBOX*

DEZINFEKCIA TOALETNEJ DOSKY ZVLHČOVAČ TOALETNÉHO PAPIERA

BOX NA ODPAD

Toaletná hygiena bez plytvania 
papierom.

Dômyselná alternatíva k vlhkým 
obrúskom.

Inovatívny odpadkový kôš, ktorý 
dokonale ladí s dizajnovou líniou.

• Dezinfikuje a stará sa o toaletná 
dosku

• Zvyšuje hodnotu vašej toalety
• Rezervný tank

• Bezdotykový dávkovač peny pre 
vlhčený toaletný papier

• Rezervný tank
• Nastaviteľné množstvo dávky

• Úložný priestor pre doplňovaciu 
rolku priamo vo veku

• Vhodný k montáži na stenu alebo 
ako stojaci box

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

DÁVKOVAČ NA TOALETNÝ PAPIER DÁVKOVAČ NA PAPIEROVÉ UTERÁKY DÁVKOVAČ MYDLOVEJ PENY DÁVKOVAČ OSVIEŽOVAČA  
VZDUCHU

Hygienické, bezpečné a 
uzamykateľné.

Inovatívny hybridný koncept:  
vždy pripravený na činnosť.

Úsporná spotreba: až 2 000 
aplikácií na doplnenie.

Vždy správna vôňa -  
voľne nastaviteľná.

• Systém 2 roliek
• Automatický zosuv 2 rolky
• Jedna náplň zodpovedá až ôsmim 

kotúčom toaletného papiera
• Brzdením odvíjania
• Elektronický hlásič stavu náplne ( od 

roku 2020 k dispozícii)

• Rezervný tank
• 100% vzduchotesný  

spôsob výroby
• Extra bohaté náplne

•  Individuálne 
programovateľný

•  Náplň bez potreby  
pohonného plynu

• Veľmi široký dosah

• Systém 2 roliek
• Automatický zosuv 2 rolky
• Dávkovanie jednotlivých pap.  

utierok resp. útržkov
• Odošle prevádzkové údaje do 

aplikácie XIBU
• Nastaviteľná spotreba papiera

SYSTÉM NOVEJ GENERÁCIE

Okrem štandardných deko-
rácií bielej a čiernej sú všetky 
zásobníky k dispozícii v piatich 
atraktívnych dekoroch.

Takto* Dávkovače 
označené sú tiež k dispozí-
cii v dotykovom prevedení. 
Dodávanie papiera a peny 
je potom mechanické.

Dekorácií *XIBU touch 

XIBU TOWEL hybrid
Papier by mal byť vždy k dispozícii - bez ohľadu na zdroj napájania. Preto spoločnosť HAGLEITNER vy-
našla hybrid XIBU TOWEL hybrid. Automat môže dodávať papier automaticky ** a ručne: v plnej kvalite.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

** Prevádzka s energyBOX

 
Dávkovač pracuje mechanicky. Aplikácia XIBU 
však poskytuje prevádzkové údaje. Stačí 
odstrániť list papiera. To vytvára dostatok energie 
na odoslanie rádiového signálu. Bez energyBOX.

TOUCH

 
Tu tiež obsluhujete dávkovač ručne. Aplikácia 
XIBU však funguje nezávisle, takže prevádzko-
vé údaje sú vždy k dispozícii. To je umožnené 
programom energyBOX. Až tri roky sa dajú údaje 
získať bez údržby.

E-TOUCH**

 
Tu ovládate svoj dávkovač priamo z aplikácie 
XIBU. Získajte informácie kedykoľvek a podľa 
potreby zmeňte svoju konfiguráciu: od ekono-
mického časového oneskorenia po ultrarýchle 
vysokofrekvenčné. Máte úplnú kontrolu nad zaria-
dením a všetky vzniknuté náklady. Navyše dávkovač 
pracuje bezdotykovo, sú zaručené najvyššie hygie-
nické normy.

E-SENSE**

XIBU APPXIBU energyBOX

Živá kontrola vašich 
záchodov

Pohľad na váš smartphone 
je všetko, čo potrebujete - a 
sú k dispozícii cenné údaje o 
dávkovači: informácie o hladi-
nách náplne, dodávkach energie 
a potrebách služieb.

Trvalo udržateľná  
inovácia

Váš energyBOX bude stačiť 
na 40 000 dávok. 
Je teda vyčerpaný? Nie.
HAGLEITNER zoberie Váš 
energyBOX a opätovne ho 
šetrne naplní.

Užívateľsky  
príjemný

Získate konpletú dodávku: 
energyBOX je kompaktný 
a dá sa bezpečne a ľahko 
používať.

POZRITE  
SI VIDEO

Čo robí XIBU jedinečným

scanME

Skúsenosť

Spoločnosť HAGLEITNER vyvíja 
a vyrába dávkovače už viac ako 
25 rokov.

Vyrobené v Rakúsku

Všetky dávkovače a náplne sa 
vyrábajú výlučne v 
Zell am See (Rakúsko).

Inovácie

Čo potrebujete? HAGLEITNER 
počúva a vyvíja produkty konzist-
entne podľa potrieb zákazníkov.

Získajte informácie a doplňujte objednávky - pomocou aplikácie HAGLEITNER scanME.

Jednoducho čiarový kód na produkte,  
alebo priečinku naskenujte priečinok a  
objednajte ho jednotlivo

Prístup k všetkým informáciám o produkte 
a certifikáty

Podporované vo vašom sklade

Hovorí 16 jazykmi
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