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XIBU senseMOISTCARE
 Dávkovač pěny pro vlhčený
 toaletní papír

www.hagleitner.com

Světová 

novinka

toaletní papír vlhčený

pěnou

careMOUSSE



Vlhčený toaletní papír v současné době používá až 40% všech 
domácností. Díky zařízení XIBU senseMOISTCARE můžete nyní svým 

zákazníkům nabídnout pocit domova také na toaletě – a tím se v pozi-
tivním směru odlišit od konkurence. Jednoduše podržte suchý toaletní 

papír pod dávkovačem a poté se bezdotykově aplikuje předem nastave-
né množství pěny careMOUSSE.

Používání pěny je absolutní světovou novinkou. Jednak je vnímáno jako nanejvýš 
příjemné a jednak umožňuje úsporné využívání náhradní náplně.

Pocit čistoty jako 
doma – ať již v hotelu,
na pracovišti nebo 
v restauraci.„

„

Dávkovač pro vlhčení toaletního papíru.



Snadné použití 
 pro dokonalou hygienu.

Díky patentované technologii vacuum-
BAG je dosaženo až o 95 % méně od-
padu než u produktů jiných výrobců. 
K tomu přispívá také to, že se náhradní 
náplň spotřebuje do posledního zbytku, 
zatímco u jiných systémů zůstává zbyt-

kové množství až 13 % a více. Stěna 
obalu vacuumBAG je jen několik 
mikrometrů tenká a váží pouze 21 gramů. 
Do běžného kontejneru na odpadky se 
tak vejde více než jeden milion těchto 
vakuových sáčků vacuumBAG. 

Jemná pěna careMOUSSE k vlhčení toaletního papíru je 
přizpůsobena hodnotě pH pokožky a dermatologicky te-
stována na alergie a podráždění. Obsahuje zklidňující látky 
jako Aloe Vera, které dodávají pocit pohodlí a čistoty. 
Náhradní náplň careMOUSSE balená ve vakuovém sáčku 
vacuumBAG vystačí asi na 500 dávek.
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Čerstvě zvlhčený toaletní papír  
 s ošetřující pěnou careMOUSSE.



XIBU senseMOISTCARE  
Intimní hygiena pro nejvyšší nároky.

Reference  
které nadchnou naše zákazníky.

Vlhčený toaletní papír naši zákazníci s nadšením uvítali již 
dávno. Díky novému zařízení XIBU senseMOISTCARE máme 
nyní konečně k dispozici čisté řešení, které eliminuje množství 
zbytečných boxů instalovaných na WC.

- Johann Reiter, Hotel Königgut,Wals u Salzburg 

Myšlenka vlhčit normální toaletní papír pomocí pěny je  
přímo geniální! Náklady na čištění našich toalet jsou od té  
doby výrazně nižší. 

 - Martin Gassner, Restaurace Kavárna Gassner, 
St.Georgen v Attergau

1. Zatímco konvenčním způsobem předvlhčený  
toaletní papír ucpává toaletu, způsobuje množení  
bakterií a  nepořádek na toaletě, dávkuje přístroj  
senseMOISTCARE pěnu careMOUSSE příjemnou  
pro pokožku, která se nanáší na běžný toaletní papír. 
Ucpání je právě tak výjimečné jako všudypřítomné 
odběrové boxy nebo bakteriemi kontaminovaný papír. 

3. Skutečně revolučním prvkem je náplň careMOUSSE, 
která se v dávkovači vytváří pěnu. Její hodnota pH 
přizpůsobená pokožce a  jemná síla aloe vera čistí 
a chrání intimní partie. Obsažené látky spolehlivě brání 
vzniku alergií.

2. Používání pěny je zárukou mimořádně úsporného 
dávkování – z toho plyne stejný prospěch jak pro zá-
kazníky, tak pro provozovatele toalet.

4. Jeden sáček vacuumBAG s pěnou careMOUSSE 
vystačí pro více než 500  aplikací. Pracovníci  
úklidu ušetří čas a náklady. Díky používání čerstvě 
navlhčeného toaletního papíru se výrazně snižuje i   
jeho spotřeba.



Dekorativní možnosti

Senzorem ovládaný dávkovač lze napájet pomocí síťového 
adaptéru ze sítě. Alternativně lze použít také baterie.

Přístroj XIBU senseMOISTCARE se jako chameleon 
přizpůsobí designu každého sociálního zařízení. Můžete 
vybírat ze sedmi různých dekorů.

Možnost powerPACK

Informace o objednávce.

tech wsteel

carbon

black

tech

wood

XIBU senseMOISTCARE white, č. výr.  4110101650

Další možnosti dekoračního provedení:

steel  č. výr.  4110101653

tech w  č. výr.  4110101668

carbon  č. výr.  4110101657

black  č. výr.  4110101667

tech  č. výr.  4110101659

wood  č. výr.  4110101660

Náhradní náplň: 

careMOUSSE, 6 x 0,3 kg, č. výr.  411070850100

Příslušenství k přístroji senseMOISTCARE:

systémové baterie AA-Typ, 4 ks/balení, č. výr. 4111204300

XIBU powerPACK ex 12 V, č. výr. 4111202400

XIBU powerPACK in 12 V, č. výr. 4111203100
Napájecí konektor a adapter na baterie pro bezbateriový provoz
XIBU senseMOISTCARE, délka kabelu 150 cm.
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LEITNER HYGIENE  
ČESKO s.r.o.
Nupaky 465
251 01 Říčany, Česká Republika

Tel. +420 272 680614 
Fax +420 272 680617 
praha@hagleitner.cz

www.hagleitner.com
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SNADNÁ VÝMĚNA BATERIÍ
Díky snadno přístupné a odnímatelné
přihrádce je výměna baterií otázkou 
několika sekund.
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ZABEZPEČENÍ 
NÁHRADNÍ NÁPLNĚ
Barevně odlišený kryt nádoby zaručuje, že do 

dávkovače lze vložit pouze správnou náhrad-

ní náplň.

2

OKAMŽITĚ VIDITELNÁ
FUNKČNÍ PŘIPRAVENOST
Provozní stav je indikován světelným kroužkem

LED. Zelená signalizuje úplnou funkčnost, při 

kombinaci zelená/červená se musí vyměnit 

náhradní náplň.

6

„NIKDY NEBUDE PRÁZDNÝ“
Rezervní nádobka zajišťuje, že i po vyprázdnění 

vakuového sáčku vacuumBAG lze odebrat

ještě 50 dávek.

3

NÍZKÁ SPOTŘEBA 
Sami si nastavíte, kolik pěny careMOUSSE

lze v jedné dávce odebrat. 

5

FLEXIBILNÍ MONTÁŽ
Dávkovač lze otevřít z obou stran. Můžete jej 

proto instalovat také v rozích nebo v těsné 

blízkosti jiných zásobníků. Náhradní náplň je 

chráněna proti krádeži.
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XIBU senseMOISTCARE 
 inteligentní dávkovač.


