Jednoduchý.
Šikovný.
Vždy.

NIKDY NIE JE PRÁZDNY A VŽDY K DISPOZÍCII
Vďaka inovatívnym rezervným systémom a sledovaniu dávkovačov v reálnom čase je dávkovanie vždy zaručené.

JEDNODUCHO OVLÁDATEĽNÝ
Dobre premyslený koncept obsluhy umožňuje jednoduchú a bezchybnú
prevádzku dávkovača - pri doplňovaní aj pri používaní.

PROAKTÍVNA ÚDRŽBA

PRODUKT RAKÚSKEJ KVALITY
Dávkovacie systémy a náplne spoločnosti Hagleitner boli vyvinuté,
navrhnuté a vyrobené v Zell am See v Rakúsku.
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Vďaka údajom dávkovača sa dá realizovať proaktívna údržba. Takže
vaše dávkovače sú vždy k dispozícii a vždy pripravené na použitie.

Inteligentný dávkovací systém
pre Váš sanitárny priestor

Máte
na
výber.

SYSTÉM NOVEJ GENERÁCIE

XIBU TISSUEPAPER hybrid*

XIBU TOWEL hybrid*

XIBU FOAM hybrid*

XIBU FRESHAIR hybrid

DÁVKOVAČ TOALETNÉHO
PAPIERA
Hygienický, bezpečný a uzamykateľný.

DÁVKOVAČ PAPIEROVÝCH
UTIEROK
Inovatívny hybridný koncept:
vždy pripravená na použitie.

DÁVKOVAČ MYDLOVEJ
PENY
Úsporný v spotrebe Jednoduchá obsluha.

OSVIEŽOVAČ VZDUCHU

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

Systémom dvoch roliek
Automatické podávanie druhej
rolky
Jedna náplň zodpovedá až
ôsmim rolkám toaletného papiera
Brzda odvíjania

•
•
•

Systémom dvoch roliek
Automatické podávanie druhej
rolky
Tri režimy prevádzky
Údaje sú vždy k dispozícii
Regulovateľná spotreba papieru

•

Bezdotykové dávkovanie
Veľká rezervná nádržka
Nastaviteľné množstvo
dávky
Vysoká výdatnosť

hybrid

analog

Bezdotykovo dávkuje penu, krémy,
dezinfekciu alebo papier - a údaje.

Dávkovanie papiera, peny a krémov sa vykonáva mechanicky.

•
•
•
•
•
•

bezdotykové dávkovanie
digitálny stav náplne
Nastavenie dávkovania pomocou XIBU App
digitálne zobrazenie spotreby
najvyšší technologický štandard
Základné farby: biela alebo
čierna

•
•
•
•

ručné dávkovanie
optický stav náplne
prevádzka bez elektrického
napájania
Základné farby: biela alebo
čierna

Váš sanitárny priestor - Váš dizajn

Váš individuálny sanitárny priestor až v 1000 dizajnových vyhotoveniach

Správna vôňa v správnom čase.

•

Individuálne nastaviteľné
vône
Náplne bez hnacieho plynu

Zmeňte svoj dizajn XIBU - kedykoľvek budete chcieť. Bez ohľadu na to, kde bol váš sanitárny priestor navrhnutý, váš dizajn sa prispôsobí a urobí s vami ďalší tvorivý krok. V online konfigurátore si môžete vybrať z viac
ako 800 dizajnov a 200 odtieňov RAL: www.xibudesigner.com

Vaša energia Vaša flexibilita

Vaše údaje - Vaše informácie

Spoločnosť Hagleitner vám ponúka tri jednoduché a bezpečné energetické koncepcie na hospodárnu a ekonomickú prevádzku vášho hybridného
dávkovača XIBU hybrid. Máte na výber.

XIBU App

senseMANAGEMENT

Kontrola Vášho sanitárneho priestoru

Všetky údaje - vždy
živé a aktuálne.

Jedno pozretie na smartfón postačí – a cenné údaje dávkovačov
máte k dispozícii: Informácie o
stave náplne, napájaní a požiadavkách na údržbu.

Vďaka automatickému zberu
údajov sú Vaše k dispozícii stále
a v reálnom časte, vždy a všade. Hodnotenia priamo zo systému Vám umožňujú efektívne
plánovať zdroje. Tieto informácie
a oveľa viac nájdete na www.
hygieneportal.com.

•

•

rechargePOWER
XIBU SEAT DISINFECT hybrid*

XIBU CARE MOUSSE hybrid

XIBU FLUID hybrid

XIBU DISINFECT hybrid

DEZINFEKCIA
WC DOSKY
Hygiena toalety na najvyššej
úrovni.

ZVLHČOVAČ TOALETNÉHO
PAPIERA
Rozumná alternatíva vlhkým
utierkam.

DÁVKOVAČ KRÉMU

DÁVKOVAČ DEZINFEKCIE

Dávkovanie vysokokvalitných
krémov.

maximálny štandard hygieny Bezdotykové dávkovanie

•

•

•
•
•
•

Dezinfikuje a stará sa o WC
dosku
Zaisťuje hodnotu vašej toalety
Bezdotykové dávkovanie
Nastaviteľné množstvo dávky
Veľká rezervná nádržka

XIBU sensePAPERBOX*
BOX NA ODPAD
Inovatívny box s
vákuovou funkciou
•
•

o 40% objemu vďaka vákuu
Úložný priestor na náhradnú rolku
priamo v kryte

•
•
•

Ekologicky zvlhčuje toaletný
papier
Bezdotykové dávkovanie
Nastaviteľné množstvo dávky
Veľká rezervná nádržka

•
•
•
•
•

Individuálne nastaviteľná
Bezdotykové dávkovanie
Veľká rezervná nádržka
Nastaviteľné množstvo
dávky
Vysoká výdatnosť

•
•
•
•

100% vzduchotesná cesta
výrobku
Veľká rezervná nádržka
Nastaviteľné množstvo dávky
Vysoká výdatnosť

*XIBU analog
Dávkovače označené *
sú k dispozícii aj v ručne
ovládanej verzii.

rechargePOWER ponúka nezávislosť pri napájaní vášho dávkovača XIBU
hybrid . Ak je prázdny, môžete v PowerSTATION jednoducho nabiť až dve
rechargePOWER. Vďaka powerSTATION extension je možné rozšírenie až na
osem.

powerPACK ADAPTER hybrid
powerPACK ADAPTER hybrid dlhodobo dodáva energiu vášmu dávkovaču
XIBU hybrid. Toto energetické riešenie vám ponúka dlhodobú bezpečnosť
bez ohľadu na to, či je namontované na stene alebo pomocou kábla k elektrickému pripojeniu.

energyBOX S/M/L
Vďaka energyBOX sa rozhodujete pre udržateľné a inovatívne energetické
riešenie. Spoločnosť Hagleitner odoberie Váš energyBOX a ekologickým
spôsobom ho pripraví na opätovné použitie.

•

O 25% nižšie náklady na
údržbu
O 30% vyššia spokojnosť
používateľa

•

Optimalizácia vášho procesného reťazca
zaistená kvalita v sanitárnom priestore

