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Co má výrobní závod společného
s udržitelností

Vydejme se do Rakouska, do městečka Zell am See: tady tento 
dávkovač vzniká. A nejen, že jej tady lidské ruce sestavují, společ-
nost Hagleitner vyrábí sama tady na místě i většinu jeho součástí. V 
případě ubrousků je to podobné: V Zell am See vyrábí společnost 
Hagleitner dezinfekční roztok, v Zell am See se jím napouští a dále 
upravují textilie. Schopnost spojit síly, to znamená zaručenou jakost: 
Odborníci a odbornice zajišťují kvalitu z pohledu všech odborných 
úseků.

Alternativou by bylo to, co se na trhu běžně děje: závod rozdělit a 
na jednom místě vyrábět dezinfekční roztok, na jiném zase vlhčené 
ubrousky. Systémové komponenty se tak často vláčí přes půl světa 
– jenže jakákoli přeprava znamená zatížení životního prostředí a při-
spívání ke skleníkovému efektu. U společnosti Hagleitner se proto 
jednotlivé výrobní kroky provádějí postupně a co nejblíže u sebe. 
Celý řetězec tvorby hodnot by totiž měl být udržitelný.

XIBU 2WIPE hybrid
první dávkovač vlhčených ubrousků na světě 

Odpovědnost – Made in Austria

Předehra

Ruka se přiblíží k dávkovači, ten se automaticky otevře, objeví se 
dezinfekční ubrousek, ruka jej uchopí a dávkovač se zavře.

Světová novinka

Tenhle vynález už tu vlastně měl dávno být. Žádný flowpack už si 
nebude hrát v pokoji na schovávanou. Žádný dezinfekční ubrou-
sek už nebude muset vyschnout jen proto, že leží v balíčku úplně 
nahoře. Ničí prsty už nebudou sahat do balíčku a zanášet do něj 
choroboplodné zárodky, když se budou snažit nacpat ubrousek 
zpátky pod víčko. Po otevření balíčku nedojde k vypršení data 
trvanlivosti, protože dávkovač si pamatuje: Dnes jsem vydal první 
dezinfekční ubrousek z nového balíčku; až uplyne doba trvanli-
vosti, tento balíček zablokuji (samozřejmě za předpokladu, že je 
tato funkce žádoucí). Dezinfekční ubrousek si zaslouží spoustu 
ochrany: před vyschnutím, před choroboplodnými zárodky, před 
vypršením trvanlivosti; a také si zaslouží pevné místo k uchovávání.

Mezihra

Být člověkem, to znamená být vynálezcem – je to něco, co náš 
druh charakterizuje; všechno je přitom jednou poprvé – poprvé se 
rozdmýchá oheň ve svítilně, poprvé se začne kutálet kolo, poprvé 
se zažehnou motory rakety, která vyráží do vesmíru – a poprvé 
dávkovač automaticky podá dezinfekční ubrousek.

Vynálezce

O tomto dávkovači přemýšlel průkopník v oblasti hygieny Hans 
Georg Hagleitner poprvé v roce 2020: „Doba byla choulostivá 

a dezinfekce kvůli koronaviru velmi žádaná. Všude 
kolem se povalovaly flowpacky. Nápad v tu chvíli 

přišel sám od sebe,“ vysvětluje vynálezce. 
„Dezinfekční ubrousek musí být připravený a k 
dispozici na jednom místě a zachovat si při-
tom svůj účinek, musí být prostě v dávkovači 
– tak jako mléko musí být v ledničce.“ Trvalo 

jen dva roky a zrodil se nový výrobek; v říjnu 
roku 2022 jej Hans Georg Hagleitner a jeho 

tým představili světu. Předcházela tomu desetiletí 
zkušeností s výrobou dávkovačů.

Závěr

Právě se zvedá opona pro dávkovač XIBU 2WIPE hybrid. Dáv-
kovač zahrnuje pět patentů, disponuje udržitelnou energetickou 
koncepcí a poskytuje digitální data o svém používání.

Je libo ovládání jednou rukou? Tohle je revoluce v používání dezin-
fekčních ubrousků.

Příběh o světové novince a jejím vynálezci

„Dez-
infekční 

ubrousek musí 
být v dávkovači 
– tak jako mléko 

musí být v 
ledničce.“
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Play Video!

Uchovávání na jednom místě

V okolí se už nebudou povalovat žádné flowpacky. Dávkovač XIBU 
2WIPE hybrid uchovává dezinfekční ubrousky udržitelným způso-
bem a vydává je přímo na místě – přesně tam, kde jsou potřeba.

Ochrana proti vysychání

Dávkovač poskytuje potřebnou ochranu, takže už nikdy nedojde 
k vyschnutí dezinfekčního ubrousku, který leží ve flowpacku úplně 
nahoře. Patentovaný těsnicí systém uchová každý dezinfekční 
ubrousek vlhký – a tedy účinný po celou dobu používání.

Ovládání jednou rukou

Stačí podržet ruku u dávkovače a kryt se automaticky otevře. 
Dezinfekční ubrousek se pak dá vytáhnout hygienicky, bezpečně a 
lehce – a to jednou rukou.

Ochrana před kontaminací

Dávkovač XIBU 2WIPE hybrid je jako pevnost proti nečistotám a 
choroboplodným zárodkům. Jeden dezinfekční ubrousek následuje 
za druhým: ruka se přitom dotkne jen toho ubrousku, který odebírá. 
Cpaní ubrousků zpět se nekoná; to by totiž znamenalo nebezpečí 
kontaminace.

Vlhké – od prvního ubrousku do posledního

Balíček stojí v dávkovači nastojato. Působením gravitace se dez-
infekční roztok vyváženě rozloží, každý ubrousek se rovnoměrně 
provlhčí – a jeho účinnost není nijak omezena.

Zabezpečení proti krádeži a ztrátě

Dokonce i host si může sám vydezinfikovat svoje okolí (pokud to tak 
provozovatel chce). Odcizit tady totiž nikdo nic nemůže. Dávkovač 
na stěně chrání flowpack jako sejf a dlouhé prsty z toho vyjdou 
naprázdno.

Nikdy prázdný

Dezinfekční ubrousek je v dávkovači vždycky k dispozici, dávkovač 
XIBU 2WIPE hybrid totiž pracuje se dvěma baleními. Když se jedno 
vypotřebuje, dávkovač se automaticky přepne a začne používat 
druhé.

Vždy v obraze

Není dezinfekční ubrousek jako dezinfekční ubrousek. Nahoře na 
dávkovači je umístěn držák, ve kterém lze vyměňovat štítky: ty 
poskytují informace o obsahu, spektru účinnosti, kontrolní normě a 
době působení.

Data jako přidaná hodnota

XIBU 2WIPE hybrid o sobě podává informace: tento dávkovač 
dodává digitální data, informuje o velikosti dávky, stavu 
náplně – vše si lze nechat zobrazit přes aplikaci a 
webový portál. Data nepřetržitě a v reálném čase díky 
HsM gateway. Ušetří to cestu i čas.

Redukce spotřeby

Každý dezinfekční ubrousek je cenný. Plýtvání je drahá 
záležitost. Ale lze mu předcházet: na čím kratší dobu se 
dávkovač otevře, tím méně ubrousků najednou lze odebrat. Právě 
toto nastavení umožňuje aplikace.

Full Service

Jakékoli obavy o techniku s tímto balíčkem odpadají: Hagleitner 
proaktivně provádí údržbu zařízení, kdykoli je to nutné; sám dáv-
kovač si o to řekne. Technická kontrola se provádí jednou ročně a 
Hagleitner v případě potřeby kdykoliv vymění opotřebené díly.

Monitorování trvanlivosti

Jakmile se balení jednou otevře, začne běžet čas: dezinfekční 
ubrousek s obsahem alkoholu vydrží jeden měsíc, bez 
obsahu alkoholu tři měsíce. Poté může dávkovač podle 
potřeby flowpack zablokovat – tuto funkci lze aktivovat 
přes aplikaci.

LED světlo a dosah senzoru

Kontrolní světlo na čelní straně dávkovače se dá 
vypnout. To se hodí, třeba když v místnosti někdo spí. 

Nakonfigurovat se dá i dosah senzoru – dávkovač by totiž neměl 
svou službu poskytovat nevyžádaně (když se k němu někdo 
přiblíží).

Přehled o energii

Udržitelná je i energetická koncepce XIBU 2WIPE hybrid; dávkovač 
lze napájet podle volby ze sítě, z baterie nebo pomocí energy-
BOXu. Předpokládejme, že dávkovač vydá ubrousky 100x za den: 
Dobíjecí baterie při takové zátěži vydrží 7 měsíců. Totéž platí pro 
nedobíjecí energyBOX, který spojuje výkon několika baterií.

Je vyroben z recyklovaného plastu. Na konci životního cyklu bere 
společnost Hagleitner energyBOX zpět k recyklaci; a od recyklace 
k recyklaci se okruh uzavírá.

Uchované hygienicky a v bezpečí Ještě více – s aplikací Hagleitner360Je to nová éra dezinfekčních ubrousků


