
NIKDY PRÁZDNÝ A VŽDY K DISPOZICI

SNADNÁ OBSLUHA

KVALITNÍ RAKOUSKÝ VÝROBEK 

AKTIVNÍ ÚDRŽBU 

Jednoduše.
 Chytře.

Vždy.

Dávkovací systémy a náplně společnosti Hagleitner se vyvíjejí, 
navrhují a vyrábějí v rakouském městě Zell am See.

Díky datům dávkovače lze realizovat proaktivní údržbu. Vaše dávko-
vače tak budou k dispozici a vždy připraveny k použití.

Díky inovativním rezervním systémům a sledování dávkovače v reálném 
čase je výdej zaručen za všech okolností.

Promyšlený koncept ovládání umožňuje jednoduchou a bezchybnou obslu-
hu dávkovače, ať už při doplňování či používání. 

HAGLEITNER HYGIENE
ČESKO s.r.o.

Komerční 465
251 01 Nupaky
Česká republika

Tel. +420 272 680614
Fax +420 272 680617

praha@hagleitner.cz

Inteligentní systém dávkovačů
   pro vaši umývárnuč.

 v
ýr

. 2
07

03
28

10
00

 



XIBU SEAT DISINFECT hybrid* XIBU CARE MOUSSE hybrid XIBU FLUID hybrid* XIBU DISINFECT hybrid

XIBU sensePAPERBOX*

DEZINFEKCE 
PRKÉNKA ZÁCHODU

ZVLHČOVAČ TOALETNÍ PAPÍR DÁVKOVAČ KRÉMU DÁVKOVAČ DEZINFEKČNÍHO 
PROSTŘEDKU

NÁDOBA NA ODPADKY

Toaletní hygiena na nejvyšší úrovni. Chytrá alternativa 
k vlhčeným ubrouskům.

Výdej vysoce kvalitních krémů. Nejvyšší hygienický standard – 
bezdotykový výdej 

Inovativní nádoba s 
funkcí vakua

• Dezinfikuje prkénko WC a pečuje o něj
• Zajišťuje zachování hodnoty vaší toalety
• bezdotykový výdej
• Nastavitelné množství dávky
• Velká rezervní nádrž

• Ekologicky zvlhčuje toaletní papír
• bezdotykový výdej
• Nastavitelné množství dávky
• Velká rezervní nádrž

• Lze použít jednotlivě
• Bezdotykový výdej
• Velká rezervní nádrž
• Nastavitelné množství 

dávky
• Vysoký dosah

• 100% vzduchotěsná cesta 
produktu

• Velká rezervní nádrž
• Nastavitelné množství dávky
• Vysoký dosah

• O 40 % větší objem díky vakuu
• Úložný prostor pro náhradní roli 

přímo ve víku

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

DÁVKOVAČE TOALETNÍHO 
PAPÍRU

DÁVKOVAČE PAPÍROVÝCH 
RUČNÍKŮ

DÁVKOVAČE PĚNY DÁVKOVAČ VŮNĚ

Hygienické, bezpečné a 
uzamykatelné.

Inovativní hybridní koncept:  
vždy připraveno k použití.

Úsporný ve spotřebě - 
Snadná obsluha.

Ta pravá vůně – 
v tu pravou chvíli.

• Systém 2 rolí
• Automatické doplnění druhé role
• Jedna náplň odpovídá až osmi 

běžným rolím toaletního papíru
• Zarážka proti odrolování

• Bezdotykový výdej
• Velká rezervní nádrž
• Nastavitelné množství 

dávky
• Vysoký dosah

• Možnost individuálního 
nastavení vůně

• Náplně bez 
hnacích plynů

• Systém 2 rolí
• Automatické doplnění druhé role
• Tři provozní režimy
• Data vždy k dispozici
• Možnost regulace spotřeby 

papíru

SYSTÉM NOVÉ GENERACE

Dávkovače označené sym-
bolem * jsou k dispozici 
také v manuální dotykové 
verzi. 

*XIBU analog 

Máte 
na 

výběr.

analog
Výdej papíru, pěny a krému  

probíhá mechanicky.

• manuální výdej
• optický stav doplňování
• bezproudový provoz
• Základní barvy: bílá nebo černá

hybrid
Dávkuje bezdotykově pěnu, krémy, 

dezinfekci či papír – a data.

• bezdotykový výdej
• digitální stav doplňování
• Nastavení výdeje  

v aplikaci XIBU
• digitální zobrazení spotřeby
• nejvyšší technologický standard
• Základní barvy: bílá nebo černá

energyBOX S/M/L 

energyBOX znamená rozhodnutí pro udržitelné a inovativní energetické 
řešení. Hagleitner si vyzvedne prázdný zdroj energyBOX a opět ho ekologicky 
renovuje.

powerPACK ADAPTER hybrid 

Po připojení k elektřině zajišťuje powerPACK ADAPTER hybrid trvalé napájení 
vašeho dávkovače XIBU hybrid. Ať už je zabudován do zdi nebo pomocí 
kabelu k přípojce el. proudu, nabízí vám toto energetické řešení dlouhodobé 
zabezpečení. 

rechargePOWER

rechargePOWER vám poskytuje nezávislost při doplňování vašich hybridních 
dávkovačů XIBU hybrid. Jakmile je dávkovač prázdný, lze v powerSTATION 
snadno dobít až dva produkty rechargePOWER. Rozšíření powerSTATION 
extension umožňuje rozšířit tuto kapacitu až na osm.

Vaše energie – 
vaše flexibilita
Hagleitner vám nabízí tři jednoduché a bezpečné 
energetické koncepty pro ekonomický a úsporný 
provoz vaše dávkovače XIBU hybrid. Máte na 
výběr.

Vaše individuální umývárna v až 1000 designech 
Změňte svůj design XIBU, kdykoli budete chtít.
Nezáleží na tom, kam se vaše umývárna vyvíjí, váš design se jí přizpůsobí a další tvůrčí krok učiní  
spolu s vámi. V online konfigurátoru si můžete vybrat z více než 800 designů a 200 barev RAL: 
www.xibudesigner.com

Aplikace XIBU senseMANAGEMENT

Kontrola nad umývár-
nami

Stačí jeden pohled na chytrý tele-
fon – a potřebná data dávkovače 
máte po ruce: Informace o úrovni 
naplnění, napájení a potřebě 
servisu. 
 
 

• O 25 % nižší náklady na 
servis

• O 30 % vyšší spokojenost 
uživatelů

Všechna data – vždy 
živá a aktuální.

Díky automatickému sběru dat 
jsou vaše data dostupná neu-
stále v reálném čase, kdykoliv a 
kdekoliv. Vyhodnocení přímo ze 
systému vám umožňuje efektivní 
plánování zdrojů. Tyto informace 
a mnoho dalšího naleznete na 
adrese www.hygieneportal.
com.

• Optimalizace vašeho 
procesního řetězce

• zaručená kvalita v umý-
várně

Vaše umývárna – váš design

Vaše data – vaše informace


