
NIKOLI PRAZNO IN VEDNO NA VOLJO

S PREPROSTIM UPRAVLJANJEM

AVSTRIJSKI KAKOVOSTNI IZDELEK 

PROAKTIVNO VZDRŽEVANJE 

Preprosto.
 Pametno.

Vedno.

Sistemi podajalnika in polnila Hagleitner se razvijajo, konstruirajo in 
izdelujejo v Zell am See v Avstriji.

Z uporabo podatkov podajalnika je mogoče izvesti proaktivno 
vzdrževanje. Tako so vaši podajalniki vedno na razpolag in vedno 
pripravljeni za uporabo.

Z inovativnimi rezervnimi sistemi in nadziranjem podajalnikov v dejanskem 
času je odmerek kadar koli zagotovljen.

Premišljena zasnova upravljanja omogoča preprosto in brezhibno upravlja-
nje podajalnikov tako pri dopolnjevanju kot tudi pri uporabi. 

Inteligentni sistem podajalnikov
   za vašo umivalnico

HAGLEITNER HYGIENE
d.o.o.

Potok pri Komendi 13
1218 Komenda
Slovenija

Tel. +386 (0)1 8343468
Fax +386 (0)1 8343469

komenda@hagleitner.si

Š
t. 

ar
t. 

20
70

32
87

00
0

 



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

XIBU sensePAPERBOX*

RAZKUŽEVANJE 
STRANIŠČNE DESKE

VLAŽILEC TOALETNEGA  
PAPIRJA

PODAJALNIK ZA KREMO PODAJALNIK ZA  
RAZKUŽEVALNO SREDSTVO

POSODA ZA SMETI

Higiena stranišča na najvišji ravni. Pametnejša rešitev za  
vlažilne robčke.

Odmerek visokokakovostnih 
krem.

najvišji higienski standard – 
brezdotični odmerek 

Inovativna posoda z 
vakuumsko funkcijo

• Razkužuje in vzdržuje straniščno 
desko

• Zavaruje vrednost vašega stranišča
• Brezdotični odmerek
• Nastavljiva količina oddajanja
• Velik rezervni rezervoar

• Vlaži toaletni papir na okolju 
prijazen način

• Brezdotični odmerek
• Nastavljiva količina oddajanja
• Velik rezervni rezervoar

• Lahko se uporablja individualno
• Brezdotični odmerek
• Velik rezervni rezervoar
• Nastavljiva količina oddajanja
• Visok doseg

• 100% neprodušna pot izdelka
• Velik rezervni rezervoar
• Nastavljiva količina oddajanja
• Visok doseg

• 40% večji volumen skozi vakuum
• Skladiščni prostor za zvitek za 

ponovno polnitev neposredno v 
pokrovu

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

PODAJALNIK ZA TOALETNI 
PAPIR

PODAJALNIK PAPIRNATIH  
BRISAČ ZA ROKE

PODAJALNIK PENE PODAJALNIK ZA DIŠAVE

Higienski, varen in  
se lahko zaklene.

Inovativna hibridna zasnova:  
vedno pripravljena na uporabo.

Varčno pri porabi - 
S preprostim upravljanjem.

Prava dišava - 
ob pravem času.

• Dvovaljni sistem
• Samodejni padec 2. rolice
• Ena polnitev ustreza do osem 

običajnih zvitkov toaletnega 
papirja

• Zavora pred odvijanjem

• Brezdotični odmerek
• Velik rezervni rezervoar
• Nastavljiva količina odda-

janja
• Visok doseg

• Individualno nastavljive  
dišave

• Polnila brez  
potisnega plina

• Dvovaljni sistem
• Samodejni padec 2. rolice
• Trije načini delovanja
• Vedno razpoložljivi podatki
• Uravnavana poraba papirja

SISTEM NASLEDNJE GENERACIJE

Z * označeni podajalniki so 
na voljo tudi v ročni dotični 
izvedbi. 

*XIBU analog 

Izbira 
je 

vaša.

analog
Odmerek papirja, pene in krem je  

mehanski.

• ročni odmerek
• optično stanje dopolnjevanja
• delovanje brez toka
• Osnovne barve: bela ali črna

hybrid
Brezdotično odmera peno, kreme, 

razkuževanje ali papir - tudi in 
podatke.

• brezdotični odmerek
• digitalno stanje dopolnjevanja
• Nastavitve odmerek  

s pomočjo aplikacije XIBU
• digitalni prikaz porabe
• najvišji tehnološki standard
• Osnovne barve: bela ali črna

energyBOX S/M/L 

Z energyBOX se odločite za trajnostno in inovativno energijsko rešitev. 
Hagleitner prevzame prazni energyBOX in ga predela za ponovno uporabo 
na okolju prijazen način.

powerPACK ADAPTER hybrid 

Pod električnim tokom powerPACK ADAPTER hybrid trajno oskrbuje vaš po-
dajalnik XIBU hybrid z energijo. Ali vgrajen v steni ali s kablom do električnega 
priključka vam ta energijska rešitev ponuja dolgotrajno varnost. 

rechargePOWER

rechargePOWER vam ponuja neodvisnosti pri oskrbi vaših podajalnikov XIBU 
hybrid. Če je prazen, je mogoče ponovno napolniti do dva rechargePOWER 
v powerSTATION. S powerSTATION extension je mogoča razširitev do osem.

Vaša energija - 
vaša prilagodljivost
Hagleitner vam ponuja tri preproste in varne 
energetske zasnove za ekonomično in varčno 
uporabo podajalnika XIBU hybrid. Izbira je vaša.

Vaša individualna umivalnica v do 1000 izvedbah 
Spremenite svoj XIBU dizajn – kadar koli želite.
Ne glede na to, v katero smer se vaša umivalnica razvija, se vaš dizajn prilagodi in naredi naslednji ustvarjalni 
korak skupaj z vami. V spletnem konfiguratorju lahko izbirate med več kot 800 modeli in 200 RAL barvami: 
www.xibudesigner.com

Aplikacija XIBU senseMANAGEMENT

Nadzor nad umivalni-
cami

Pogled na pametni telefon je 
dovolj – in dragoceni podatki 
podajalnikov  
so pri roki: informacije o stanjih 
polnosti, oskrbi z energijo in pot-
rebi o servisu. 
 
 

• 25 % manj servisnih stroškov
• 30 % več zadovoljstva upo-

rabnikov

Vsi podatki - vedno v 
živo in posodobljeni.

S samodejnim zbiranjem po-
datkov je mogoče dostopati do 
vaših podatkov trajno in v real-
nem času, kadar koli in kjer koli. 
Ocene neposredno iz sistema 
vam omogočajo učinkovito na-
črtovanje virov. Te informacije in 
še veliko več najdete na www.
hygieneportal.com.

• Optimizacija vaše  
procesne verige

• zagotovljena kakovost v 
umivalnici

Vaša umivalnica - vaš dizajn

Vaši podatki - vaša informacija


