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XIBU senseMOISTCARE
 Дозатор на пяна за влажна    
 тоалетна хартия

www.hagleitner.com

Световна 

новост

овлажнител за тоалетна 

хартия 

careMOUSSE



Влажна тоалетна хартия ползват средно 40% от домакинствата. 
С XIBU senseMOISTCARE ще предложите на клиентите си  

чувство на домашен уют в тоалетната, а Вие ще се откроите  
сред конкуренцията. Просто задръжте сухо парче тоалетна  

хартия под дозатора и безконтактно ще бъде подаден  
careMOUSSE.

Използването на пяна е абсолютна световна новост. От една страна Ви 
предлага изключително удоволствие, а от друга Ви позволява икономично 

използване на пълнителя.

Чувство за чистота 
като у дома – било в 
хотела, на работното 
място или в ресторанта.„

„

Дозатор за овлажняване на тоалетна хартия. 



Лесна употреба 
 за перфектна хигиена.

Патентованата вакуумна опаковка vacu-
umBAG намалява отпадъците с до 95%  
в сравнение с продуктите на други 
производители. Това се дължи единствено 
на факта, че нашите пълнители се  
ползват до последната капка, докато в 
другите остават 13% или повече от 

съдържанието. Покритието на вакуумната 
опаковка  vacuumBAG е с дебелина  
от едва няколко микрометри и тежи  
само 21 грама. По  този начин в един 
стандартен контейнер за отпадъци  
има място за над един милион вакуумни 
опаковки vacuumBAG. 

Пухкавата пяна на careMOUSSE за овлажняване на тоалетна 
хартия е съобразена с pH стойностите на кожата и е 
дерматологично тествана за алергии и раздразнения. 
Успокояващи кожата съставки, като алое вера, създават 
усещане за чистота и комфорт. Един пълнител careMOUSSE 
в опаковка vacuumBAG е достатъчен за около 500 ползвания. 
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Овлажнена тоалетна хартия  
 с нежната грижа на careMOUSSE.



XIBU senseMOISTCARE  
Интимна хигиена, отговаряща  

на най-високите изисквания.

Референции  
това буди възторг у нашите клиенти.

Нашите клиенти отдавана вече са харесали влажната 
тоалетна хартия. Новото XIBUsenseMOISTCARE най-сетне 
ни дава решение за чистота в тоалетната без множество 
намиращи се наоколо диспенсъри.

- Йохан Райтер, хотел Кьониггут, Валс бай Залцбург

Идеята за пяна, с която да се овлажнява обикновената 
тоалетна хартия, е просто гениална! Усилията, които 
полагаме за почистването на тоалетните, значително ще 
намалеят. 

 - Мартин Гаснер, ресторант-кафе Гаснер, 
Ст. Георген в Атергау

1. Докато традиционната, предварително овлажнена 
тоалетна хартия води до запушвания, замърсявания 
и безпорядък в тоалетната, senseMOISTCARE Ви 
поднася приятния за кожата careMOUSSE, който се 
нанася върху обикновена тоалетна хартия. Така се 
предотвратяват запушванията и наличието на 
множество диспенсъри за хартия, както и използването 
на замърсена тоалетна хартия

3. Революционното тук се състои в това, че careMOUSSE 
се разпенва в самия дозатор. Неговото ph, съобразено 
с това на кожата, както и нежната сила на алое вера, 
почистват и предпазват интимната област. 
Използваните съставки не предизвикват алергии.

2. Пяната Ви гарантира изключително икономична 
употреба, от което имат полза както клиентите, така 
и обслужващият персонал.

4. Една вакуумна опаковка vacuumBAG с careMOUSSE 
е достатъчна за над 500 ползвания. Почистващият 
персонал пести време и усилия. Употребата на 
тоалетна хартия като цяло значително ще намалее 
с прилагането на такава, която се навлажнява 
непосредствено преди използването й.



Опция Dekore

Дозаторът със сензорно управление може директно да се 
захранва с ток посредством захранващо устройство. По 
желание могат да се ползват батерии.

XIBU senseMOISTCARE се адаптира като хамелеон към 
дизайна на всяка баня. Направете своя избор от 
различните варианти на декорация.

Опция powerPAC

Информация за поръчки.

tech wsteel

carbon

black

tech

wood

XIBU senseMOISTCARE white, Кат. №  4110101650

Още варианти на декорация:

steel  Кат. №  4110101653

tech w  Кат. №  4110101668

carbon  Кат. №  4110101657

black  Кат. №  4110101667

tech  Кат. №  4110101659

wood  Кат. №  4110101660

Пълнител: 
careMOUSSE, 6 x 0,3 kg, Кат. №  411070850100

Аксесоари към senseMOISTCARE:

system батерия AA-тип, 4 Бр./пакет, Кат. № 4111204300

XIBU powerPACK ex 12 V, Кат. № 4111202400

XIBU powerPACK in 12 V, Кат. № 4111203100
Мрежов адаптор за експлоатация на XIBU senseMOISTCARE
без батерии, дължина на кабела 150 см.
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ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Златен рог 22, ет. 3, офис 6
1407 София, България
Телефон +359 (0)2 963 29 01 
Факс +359 (0)2 963 05 86 
sofia@hagleitner.bg

www.hagleitner.com
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ЛЕСНА СМЯНА НА БАТЕРИЯТА
Смяната на батерията става за секунди 
– благодарение на достъпното и лесно 
за отваряне капаче.

1

СИГУРНОСТ ПРИ 
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
Снабденото с цветна индикация капаче 
гарантира, че на дозатора се монтира винаги 
правилният пълнител.

2

ГОТОВНОСТ ЗА УПОТРЕБА 
С ЕДИН ПОГЛЕД
Светещият LED пръстен показва нивото на 
съдържанието. Зеленият цвят означава, че 
пълнителят е в пълна готовност за употреба, 
а зелено-червеният – че е за смяна.

6

„НИКОГА ПРАЗЕН“
Дори и при празна вакуумна опаковка 
vacuumBAG резервоарът Ви осигурява 
още 50 ползвания.

3

ИКОНОМИЧНА УПОТРЕБА 
Вие сами определяте количеството на  
careMOUSSE при всяко ползване.

5

ГЪВКАВ МОНТАЖ
Дозаторът може да бъде отворен и от двете 
страни. Затова можете да го монтирате и 
в ъгли или до други дозатори.Пълнителят 
Ви е защитен срещу кражба.

4

XIBU senseMOISTCARE 
 един наистина умен дозатор.


