
НИКОГА ПРАЗЕН И ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЛЕСЕН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

КАЧЕСТВЕН ПРОДУКТ ОТ АВСТРИЯ 

ПРОАКТИВНА ПОДДРЪЖКА 

Лесно.
 Умно.

Винаги.

Системите дозатори и консумативи от Hagleitner са разрабо-
тени, проектирани и произведени в Zell am See, Австрия.

Чрез използването на данни на дозатора се осигурява проак-
тивна поддръжка. По този начин Вашите дозатори са винаги на 
разположение и винаги са готови за употреба.

Благодарение на иновативните резервни системи и мониторинга на 
дозаторите в реално време, дозирането е гарантирано във всеки 
момент.

Добре обмислената концепция за обслужване дава възможност за 
проста и безпогрешна работа на дозатора - както при зареждане, 
така и при употреба. 

Интелигентна система дозатори
	 		за	Вашето	санитарно	помещение

ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД 
1592 София,  
бул. Христофор Колумб 70
Телефон +359 (0)2 963 29 01  
Факс +359 (0)2 963 05 86 
sofia@hagleitner.bg
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XIBU SEAT DISINFECT hybrid* XIBU CARE MOUSSE hybrid XIBU FLUID hybrid* XIBU DISINFECT hybrid

XIBU sensePAPERBOX*

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
ТОАЛЕТНАТА СЕДАЛКА

ОВЛАЖНИТЕЛ НА ТОАЛЕТНА 
ХАРТИЯ

ДОЗАТОР ЗА КРЕМ ДОЗАТОР ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ

КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

Хигиена на тоалетната на 
най-високо ниво.

Интелигентната алтернатива на  
мокрите кърпички.

Дозиране на качествени 
кремове. най-висок стандарт за хигиена 

- безконтактно дозиране 

Иновативен резервоар с 
вакуумна функция

• Дезинфекцира и поддържа  
тоалетната седалка

• Осигурява ниво на Вашата тоалетна
• Безконтактно дозиране
• Регулируемо количество на дозиране
• По-голяма резервна опаковка

• Екологично овлажнява тоалет-
ната хартия

• Безконтактно дозиране
• Регулируемо количество на 

дозиране
• По-голяма резервна опаковка

• Индивидуални възможности 
за употреба

• Безконтактно дозиране
• По-голяма резервна опаковка
• Регулируемо количество на 

дозиране
• Голям обхват

• 100% херметичен път на 
продукта

• По-голяма резервна опаковка
• Регулируемо количество на 

дозиране
• Голям обхват

• 40% повече обем благодаре-
ние на вакуума

• Място за съхранение на 
резервната ролка директно в 
капака

XIBU TISSUEPAPER hybrid* XIBU TOWEL hybrid* XIBU FOAM hybrid* XIBU AIRFRESH hybrid

ДОЗАТОР ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ДОЗАТОР ЗА ХАРТИЕНИ  
КЪРПИ ЗА РЪЦЕ

ДОЗАТОР НА ПЯНА ОСВЕЖИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ

Хигиеничен, сигурен и  
се заключва.

Иновативна хибридна концепция:  
винаги готови за употреба.

Икономичен при употреба 
- Лесен за обслужване.

Правилният аромат - 
в правилния момент.

• Система с две ролки
• Автоматично падане на 2-та 

ролка
• Едно зареждане съответства 

на до осем конвенционални 
ролки тоалетна хартия

• Спирачен механизъм

• Безконтактно дозиране
• По-голяма резервна 

опаковка
• Регулируемо количество 

на дозиране
• Голям обхват

• Ароматизирането се 
настройва  
индивидуално

• Консумативи без  
работни газове

• Система с две ролки
• Автоматично падане на 2-та ролка
• Три работни режима
• Данните могат винаги да се извикат
• Регулируема консумация на хартия

СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Дозаторите, маркирани с 
*, се предлагат и с ръчен 
бутон. 

*XIBU analog 

Изборът 
е 

Ваш.

analog
Дозирането на хартия, пяна и 

кремове се извършва  
механично.

• ръчно дозиране
• оптичен контрол на напълва-

нето
• работи без електричество
• Основни цветове: бял или 

черен

hybrid
Безконтактно дозира пяна, кремове, 
дезинфектант или хартия - а също и 

данни.

• безконтактно дозиране
• дигитален контрол на напълването
• Настройки на дозирането  

чрез мобилно приложение XIBU
• дигитален индикатор на потребле-

нието
• най-висок технологичен стандарт
• Основни цветове: бял или черен

energyBOX S/M/L 

С energyBOX Вие избирате устойчиво и иновативно енергийно решение. 
Hagleitner взима Вашия energyBOX и го рециклира отново по екологичен 
начин.

powerPACK ADAPTER hybrid 

При наличие на захранване powerPACK ADAPTER hybrid постоянно 
доставя енергия на Вашите дозатори XIBU hybrid. Независимо дали е 
монтирано в стената или е свързано към електрическата мрежа, това 
енергийно решение Ви предлага дългосрочна сигурност. 

rechargePOWER

rechargePOWER Ви предлага независимост в захранването на Вашите 
дозатори XIBU hybrid. Ако rechargePOWER е празен, може да се напра-
вят в powerSTATION до презареждания. С powerSTATION extension са 
възможни до осем презареждания.

Вашата енергия - 
Вашата адаптивност
Hagleitner Ви предлага три лесни и сигурни 
енергийни концепции, за да работят Вашите 
дозатори XIBU hybrid ефективно и икономич-
но. Вие избирате.

Вашето индивидуално санитарно помещение в до 1000 оф-
ормления 
Сменете Вашия XIBU дизайн - винаги, когато поискате. Независимо в каква посока се развива сани-
тарното Ви помещение, Вашият дизайн ще следва творческите Ви стъпки. В онлайн конфигуратора 
можете да избирате от над 800 дизайна и от 200 RAL цветове. www.xibudesigner.com

Мобилно приложение XIBU senseMANAGEMENT

Контрол над санитар-
ните помещения

Един поглед към смартфона е 
достатъчен – и ценните данни 
от дозатора  
са налице: Данни за нивото на 
консумативите, снабдяването с 
електрическа енергия и необ-
ходимостта от обслужване. 
 
 

• 25% по-малко разходи за 
обслужване

• 30% повече удовлетворе-
ност на потребителите

Всички данни - винаги 
на живо и актуални.

Чрез автоматичното събиране 
на данни Вашите данни могат 
да се извикат постоянно, в 
реално време, винаги и на-
всякъде. Оценките директно 
от системата Ви позволяват 
ефективно да планирате 
ресурсите си. Тази инфор-
мация и още много други 
неща ще намерите на www.
hygieneportal.com.

• Оптимизация на Вашата  
верига от процеси

• гарантирано качество в 
санитарното помещение

Вашето санитарно помещение -  
с Ваш дизайн

Вашите данни - Вашата информация


