
Inteligentni sistem podajalnikov
   za vašo umivalnico

PRIVLAČNA OBLIKA GOSPODARNO IN VARČNO

NIKOLI PRAZNO IN VEDNO 
NA RAZPOLAGO

ENOSTAVNO POSLUŽEVANJE

AVSTRIJSKI KAKOVOSTNI 
IZDELEK

 

PROAKTIVNO VZDRŽEVANJE S 
PROAKTIVNIM PROGRAMOM

OGLEJTE SI 
VIDEO

HAGLEITNER HYGIENE
d.o.o.

Potok pri Komendi 13
1218 Komenda
Slovenija

Tel. +386 (0)1 8343468
Fax +386 (0)1 8343469

komenda@hagleitner.si
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XIBU senseSEATCLEANER* XIBU senseMOISTCARE

XIBU sensePAPERBOX*

RAZKUŽEVANJE ZA WC DESKO VLAŽILEC TOALETNEGA PAPIRJA

KOŠ ZA SMETI

Higiena stranišča brez  
zapravljanja papirja.

Pametna alternativa vlažnim 
robčkom.

Inovativni koš za odpadke, ki se  
popolnoma ujema z oblikovalsko linijo.

• Razkužuje in neguje WC desko
• Povečuje vrednost vašega 

stranišča
•  Rezervni tank

• Brezstični podajalnik pene za 
vlažen toaletni papir

•  Rezervni tank
• Nastavljiva količina oddajanja

• V pokrovu skladišče za nadomest-
ni zvitek

•  Primerno za namestitev na steno 
ali za samostojno postavitev

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

XIBU  PODAJALNIK TOALETNEGA 
PAPIRJA

PODAJALNIK PAPIRNATIH BRISAČ 
ZA ROKE

PODAJALNIK PENASTEGA 
MILA

PODAJALNIK DIŠAV

Higienično, varno in z možnostjo 
zaklepanja.

Inovativni hibrid koncept:  
vedno pripravljen za uporabo.

Varčna poraba: do 2000 
posluževanj na eno  
polnjenje.

Zmeraj pravi vonj -  
poljubno nastavljiv.

•  Sistem 2 navitkov
•  Avtomatičen padec druge rolice
• Eno polnjenje ustreza do osem 

običajnih zvitkov toaletnega 
papirja

•  Z zavoro, ki služi varčnemu 
načinu podajanja lističev

• Elektronski prikaz stanja polnila 
(dobavljivo od 2020 dalje)

•  Rezervni tank
• Pot izdelka 100%  

nepropustna za zrak
• Izredno izdatna polnila

• Individualno programiranje
• Polnila brez potisnih plinov
• Zelo dolg doseg

• Sistem 2 navitkov
• Avtomatičen padec druge rolice
• Razrez papirja na lističe
• Pošilja operativne podatke na 

XIBU aplikacijo
• Nastavljiva poraba papirja

SISTEM NOVE GENERACIJE

Poleg standardnih dekorjev bele 
in črne barve so vsi podajalniki 
na voljo še v petih dodatnih 
privlačnih dekorjih.

Z * označeni podajalniki so 
na razpolago tudi v izvedbi 
na dotik. Oddajanje papirja 
in pene v tem primeru pote-
ka mehansko.

Dekorji *XIBU touch 

XIBU TOWEL hybrid
Papir mora biti vedno na voljo -  neodvisno od oskrbe z energijo. Zato je HAGLEITNER izumil  
XIBU TOWEL hybrid. Podajalnik lahko papir samodejno odda ** in tudi manualno: v polni kakovosti.

NAČINI DELOVANJA

** Delovanje s pomočjo polnilne enote energyBOX

 
Podajalnik deluje mehansko. Kljub temu XIBU 
aplikacija posreduje podatke o delovanju. Dovolj 
je že, če odtrgate en list. Tako nastane dovolj 
energije, za pošiljanje signala. Popolnoma brez 
polnilne enote energyBOX.

TOUCH

 
Tudi tukaj uporabljate podajalnik ročno. Toda 
XIBU aplikacija deluje neodvisno od tega, zato so 
operativni podatki vedno na voljo. To omogoča 
polnilna enota energyBOX. Brez vzdrževanja 
lahko podatke tako pridobivamo do tri leta.

E-TOUCH**

 
Tukaj upravljate s svojim podajalnikom neposredno 
iz XIBU aplikacije. Kadarkoli preverite podatke in po 
želji spremenite svojo konfiguracijo: z zamikom časa, 
gospodarno, zelo hitro z visoko frekvenco. Imate 
popolni nadzor nad napravo, kot tudi nad vsemi 
nastalimi  stroški. Poleg tega deluje podajalnik brez 
dotika, tako zagotavlja najvišje higienske standarde.

E-SENSE**

XIBU APPXIBU energyBOX

Nadzor vaših  
umivalnic v živo

En pogled na vaš pametni telefon 
je dovolj in že so vam na voljo 
dragoceni podatki o podajalnikih: 
informacije o stanju polnila, oskrbi 
z energijo in storitvah.

Trajnostno inovativno

Vaša polnilna enota energy-
BOX zadostuje za 40.000 
posluževanj.  
Je potem izčrpana? Ne. 
HAGLEITNER pride po vašo 
polnilno enoto energyBOX ter 
jo okolju prijazno obnovi.

Prijazno do uporabnika

Prejeli boste koncentri-
ran naboj: polnilna enota 
energyBOX je kompaktna 
in jo  je mogoče z lahkoto 
uporabljati.

OGLEJTE SI 
VIDEO

Zakaj je XIBU edinstven

scanME

Izkušnje

HAGLEINTER razvija in proizvaja 
podajalnike že več kot 25 let.

Narejeno v Avstriji

Vsi podajalniki in vsa polnila 
nastajajo izključno v Zell am See 
(Avstrija).

Inovacija

Kaj potrebujete? HAGLEITNER 
posluša in razvija izdelke dosledno 
glede na potrebe strank.

Poiščite informacije in naročite polnila - s HAGLEITNER scanME aplikacijo.

Preprosto skenirajte črtno kodo na izdelku  
ali na letaku in naročite po meri

Dostop do vseh informacij o izdelku in do 
certifikatov

Pomaga vam pri vzdrževanju skladišča

Pozna 16 jezikov

DO PRENOSA
APLIKACIJE


