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SOHA NEM ÜRES, MINDIG HASZNÁLATRA KÉSZ

KÖNNYEN KEZELHETŐ

OSZTRÁK MINŐSÉGI TERMÉK 

PROAKTÍV KARBANTARTÁS 

Egyszerű.
 Ravasz.
Mindig.

A Hagleitner adagolórendszerek, valamint az utántöltések fejlesz-
tése, kialakítása és elkészítése Ausztriában, Zell am See városá-
ban folyik.

Az adagolóadatok használatával proaktív karbantartás valósítható 
meg. Az adagoló így használatra készen mindig rendelkezésre áll.

Az innovatív tartalékrendszer és az adagoló valós idejű felügyelete biztosít-
ja, hogy minden időpontban működjön a kiadagolás.

Az átgondolt kezelési elv teszi lehetővé az adagoló egyszerű, hibamentes 
kezelését - az utántöltésnél ugyanúgy, mint használat közben. 

Az intelligens adagolórendszer
   az Ön mosdóhelyisége számáraC
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XIBU SEAT DISINFECT hybrid* XIBU CARE MOUSSE hybrid XIBU DISINFECT hybrid

XIBU sensePAPERBOX*

TOALETTÜLŐKE- 
FERTŐTLENÍTÉS

TOALETTPAPÍR-NEDVESÍTŐ FERTŐTLENÍTŐSZER-ADAGOLÓ

SZEMETES

Toaletthigiénia a legmagasabb 
szinten.

Okos alternatíva nedves törlőken-
dők helyett.

XIBU FLUID hybrid 

KRÉMADAGOLÓ

Gazdag krém adagolása. legmagasabb szintű higiénia - 
érintés nélküli adagolás 

Innovatív tartály 
vákuum funkcióval

• Fertőtleníti és ápolja a WC-ülőkét
• Biztosítja, hogy a toalett megőriz-

ze értékét
• Érintés nélküli adagolás
• Beállítható adagolási mennyiség
• Nagy tartaléktartály

• Környezetbarát módon nedvesíti
a toalettpapírt

• Érintés nélküli adagolás
• Beállítható adagolási mennyiség
• Nagy tartaléktartály

• Egyedileg alkalmazható
• Érintés nélküli adagolás
• Nagy tartaléktartály
• Beállítható adagolási

mennyiség
• Nagy hatótávolság

• A termékút 100%-ban légmente-
sen záró

• Nagy tartaléktartály
• Beállítható adagolási mennyiség
• Nagy hatótávolság

• 40%-kal nagyobb térfogat a
vákuumnak köszönhetően

• Közvetlenül a fedélbe épített
rakodótér az utántöltő tekercsnek

XIBU TISSUEPAPER hybrid* XIBU TOWEL hybrid* XIBU FOAM hybrid* XIBU FRESHAIR hybrid

TOALETTPAPÍR ADAGOLÓ PAPÍRTÖRÜLKÖZŐ-ADAGOLÓ HABADAGOLÓ ILLATADAGOLÓ

Higiénikus, biztonságos és zár-
ható.

Innovatív hibrid koncepció: 
mindig használatra kész

Takarékos használat - 
Könnyen kezelhető.

A megfelelő illat – 
a megfelelő időpontban.

• 2-tekercses rendszere
• A 2. tekercs automatikusan

utántöltődik
• Egy töltés legfeljebb nyolc ha-

gyományos WC-papír tekercsnek
felel meg

• Lefutásfék

• Érintés nélküli adagolás
• Nagy tartaléktartály
• Beállítható adagolási

mennyiség
• Nagy hatótávolság

• Egyedileg beállítható
illatosítás

• Hajtógáz nélküli utántöltés

• 2-tekercses rendszere
• A 2. tekercs automatikusan

utántöltődik
• Háromféle üzemmód
• Mindig lehívható adatok
• Szabályozható papírfelhasználás

A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS RENDSZER

A * jellel ellátott adagolók 
kézi érintéses kivitelben is 
kaphatók. 

*XIBU analog

Ön 
válasz-

that.

analog
A papír, a hab és a krém adagolá-

sa mechanikusan történik.

• manuális adagolás
• optikailag követhető utántöltési

állapot
• áramot nem igénylő működés
• alapszínek: fehér vagy fekete

hybrid
Hab, krém, fertőtlenítő vagy papír érin-
tésmentes adagolásához – az adatok 

nyomon követésével.

• érintés nélküli adagolás
• digitálisan követhető utántöltési állapot
• Adagolási beállítások a XIBU App

segítségével
• digitális fogyasztáskijelző
• legmagasabb technológiai standard
• alapszínek: fehér vagy fekete

energyBOX S/M/L 

Az energyBOX megoldással a tartós, innovatív energiaellátás mellett dönt. A 
Hagleitner elszállítja és környezetbarát módon felújítja az energyBOX készü-
léket.

powerPACK ADAPTER hybrid 

Amíg áram alatt van, a powerPACK ADAPTER hybrid állandó energiaellátást 
biztosít a XIBU hybrid adagolónak. Hosszú távú biztonságot nyújt akár falba 
süllyesztett szereléssel, akár az áramcsatlakozásba vezetett kábellel. 

rechargePOWER

A rechargePOWER a XIBU hybrid adagoló ellátásában függetlenséget nyújt. 
Ha lemerül, a powerSTATION alkalmas két rechargePOWER feltöltésére. A 
powerSTATION extension ez akár nyolcra is növelhető.

Az Ön energiája – 
Az Ön rugalmassága
A Hagleitner a XIBU hybrid adagolók gazdasá-
gos, takarékos üzemeltetéséhez három egysze-
rű, biztos energiaellátási koncepciót nyújt. Ön 
választhat.

Az Ön egyedi mosdóhelyisége akár 1000-féle kivitelben 
Módosítsa a XIBU megjelenését, amikor csak akarja. Bármilyen módon is alakul a mosdóhelyiség, a megjele-
nése igazodik hozzá, és mindig lépést tart azzal. Az online konfigurátorban több mint 800 megjelenés és 200 
RAL-szín közül választhat: www.xibudesigner.com

XIBU App senseMANAGEMENT

Tartsa ellenőrzés alatt 
a mosdóhelyiségeket

Csak egy pillantás az okoste-
lefonra – és az értékes adago-
lóadatok máris kéznél vannak: 
információk a töltésszintre, az 
energiaellátásra és a szervi-
zigényre vonatkozóan. 

• 25%-kal kevesebb szervizrá-
fordítás

• 30%-kal jobb felhasználói
elégedettség

Az összes adat – mindig 
azonnal és naprakészen.

Az automatikus adatgyűjtésnek 
köszönhetően adatai folyama-
tosan és valós időben, mindig 
és mindenhol lehívhatók. A köz-
vetlenül a rendszerből érkező 
kiértékelések lehetővé teszik az 
erőforrások hatékony tervezé-
sét. Sok egyéb mellett ezeket 
az információkat is megtalálja 
a www.hygieneportal.com 
oldalon.

• A folyamatlánc optimalizá-
lása

• garantált minőség a
mosdóhelyiségben

Az Ön mosdóhelyisége – amilyennek 
Ön szeretné

Az Ön adatai – az Ön információja


