
NICIODATĂ GOL ȘI PERMANENT DISPONIBIL

UȘOR DE UTILIZAT

PRODUS DE CALITATE AUSTRIAC 

ÎNTREȚINERE PROACTIVĂ 

Simplu.
 Inteligent.

Permanent.

Sistemele de dispensere precum și rezervele de la Hagleitner sunt 
dezvoltate, proiectate și produse în Zell am See, Austria.

Prin utilizarea datelor dispenserelor poate fi realizată o întreținere 
proactivă. Dispenserele dvs. rămân astfel permanent disponibile și 
întotdeauna gata de utilizare.

Datorită sistemelor inovatoare de rezerve și monitorizării în timp real a dis-
penserelor este asigurată o dozare în orice moment.

Un concept de operare bine gândit permite o operare ușoară și fără erori a 
dispenserelor - atât la reumplere, cât și în utilizare. 

HAGLEITNER HYGIENE 
ROMÂNIA SRL

Şos. București  
Târgoviște nr. 12A
077135 Mogoșoaia 

Tel.: +40 (0)21 3032160 
Fax: +40 (0)21 3032161 

bucuresti@hagleitner.ro

Sistemul inteligent de dispensere
   pentru grupul dvs. sanitarC
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XIBU SEAT DISINFECT hybrid* XIBU CARE MOUSSE hybrid XIBU DISINFECT hybrid

XIBU sensePAPERBOX*

DEZINFECTAREA 
COLACULUI DE TOALETĂ

PENTRU UMEZIREA HÂRTIEI 
IGIENICE

DISPENSER DE DEZINFECTANT

COŞ DE GUNOI

Igiena toaletei la cel mai înalt nivel. Alternativa inteligentă la  
șervetele umede.

XIBU FLUID hybrid 

DISPENSER DE CREMĂ

Livrare de creme de înaltă 
calitate.

cel mai înalt standard de igienă - 
Predare fără atingere 

Recipient inovativ cu 
funcție de vid

• Dezinfectează și îngrijește colacul de
WC

• Asigură menținerea valorii toaletei dvs.
• Predare fără atingere
• Cantitate reglabilă a porției
• Rezervor mare

• Umezește în mod ecologic hârtia
igienică

• Predare fără atingere
• Cantitate reglabilă a porției
• Rezervor mare

• Utilizabil individual
• Predare fără atingere
• Rezervor mare
• Cantitate reglabilă a porției
• Rază de acțiune mare

• Parcurs al produsului etanș la aer
100%

• Rezervor mare
• Cantitate reglabilă a porției
• Rază de acțiune mare

• Volum cu 40% mai mare datorită
vidului

• Spațiu de depozitare a rolei de
saci integrat în capac

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

DISPENSER HÂRTIE IGIENICĂ DISPENSERELE DE PROSOP 
HÂRTIE

DISPENSER DE SPUMĂ DISPENSER PARFUM

Igienic, sigur și 
blocabil.

Concept hibrid inovator:  
întotdeauna gata de utilizare.

Economicos în utilizare - 
Ușor de utilizat.

Aerul bun - 
La momentul bun.

• Sistem cu două role
• A doua rolă coboară automat
• O umplere echivalează cu până la

opt role convenționale de hârtie
igienică

• Frână de rulare

• Predare fără atingere
• Rezervor mare
• Cantitate reglabilă a porției
• Rază de acțiune mare

• Parfumarea poate fi setată
individual

• Rezerve
fără gaz propulsor

• Sistem cu două role
• A doua rolă coboară automat
• Trei moduri de funcționare
• Datele întotdeauna accesabile
• Consum de hârtie reglabil

SISTEMUL GENERAȚIEI URMĂTOARE

Dispenserul marcat cu * 
este disponibil și în versiu-
nea manuală. 

*XIBU analog

Aveți 
de 

unde 
alege.

analog
Distribuirea de hârtie, spumă și 

creme se realizează 
mecanic.

• Livrare manuală
• Indicator optic de nivel de

umplere
• Operare fără curent
• Culori de bază: alb sau negru

hybrid
Distribuie fără atingere spumă, 

creme, dezinfectante sau hârtie - 
și date.

• Predare fără atingere
• Starea de umplere digitală
• Setarea distribuției prin interme-

diul aplicației XIBU
• Indicator de consum digital
• Cel mai înalt nivel al tehnologiei
• Culori de bază: alb sau negru

energyBOX S/M/L 

Alegând energyBOX, decideți asupra unei soluții energetice sustenabile și 
inovatoare. Hagleitner vă preia energyBOX și o pregătește din nou într-un 
mod ecologic.

powerPACK ADAPTER hybrid 

Sub tensiune, powerPACK ADAPTER hybrid alimentează dispenserul XIBU 
hybrid permanent cu energie. Fie că este vorba de o instalare sub tencuială 
sau cu cablu pentru conectarea la rețeaua de curent electric, această soluție 
energetică vă oferă securitate pe termen lung. 

rechargePOWER

Aparatul rechargePOWER vă oferă independență în alimentarea dispenserului 
dvs. XIBU hybrid. Dacă caz de descărcare, în powerSTATION pot fi reîncăr-
cate simplu până la două aparate rechargePOWER. Prin powerSTATION 
extension este posibilă extinderea la până la opt.

Energia dvs. - 
Flexibilitatea dvs.
Hagleitner vă oferă trei concepte energetice sim-
ple și sigure pentru a pune în funcțiune dispense-
rul hibrid XIBU în mod economic și eficient. Aveți 
de unde alege.

Grupul dvs. sanitar individual în până la 1000 de design-uri 
Schimbați-vă designul XIBU - oricând doriți.
Indiferent în ce direcție se dezvoltă grupul dvs. sanitar, design-ul dvs. se adaptează și trece la următoarea 
formă structurală împreună cu dvs. În cadrul configuratorului dvs. online puteți alege din peste 800 de de-
sign-uri și 200 culori RAL: www.xibudesigner.com

Aplicația XIBU senseMANAGEMENT

Control asupra grupu-
rilor dvs. sanitare

O privire pe smartphone este 
suficientă – și date importante ale 
dispenserelor sunt la îndemână: 
informații referitoare la nivelurile 
de umplere, alimentare cu ener-
gie și necesar de service. 

• 25% mai puțin cost de
service

• 30% mai multă satisfacție a
utilizatorilor

Toate datele - întot-
deauna live și actuale.

Prin intermediul colectării auto-
mate a datelor, datele dvs. sunt 
accesibile permanent și oriunde 
accesibile în timp real. Evaluările 
efectuate direct din sistem vă 
permit planificarea eficientă a 
resurselor dvs. Aceste informații 
și multe altele le puteți obține de 
la www.hygieneportal.com.

• Optimizarea lanțului dvs.
de proces

• Calitate asigurată în grupul
sanitar

Grupul dvs. sanitar - Designul dvs.

Datele dvs. - Informația dvs.


