
intelligent balanced unique

A
da

go
ló

 „
de

si
gn

ed
 b

y 
S

TO
R

Z
“ 

 | 
 C

ik
ks

zá
m

: 2
07

03
17

3

XIBU senseMOISTCARE
 Hab adagoló toalettpapír  
 benedvesítésére

www.hagleitner.com

Világúj-

donság

nedves toalettpapír 

careMOUSSE

habbal



Nedves toalettpapírt a háztartások 40 százalékában használnak.  
A XIBU senseMOISTCARE termékkel vendégei számára a toaletten 

is az otthon érzését kínálhatja – és ezzel Ön versenytársai fölé emelked-
het. Egyszerűen csak tartsa a száraz toalettpapírt az adagoló alá,  

és érintés nélkül megtörténik az előre beállított mennyiségű careMOUSSE 
adagolása.

A Mousse használata világújdonság. Ez egyrészt egy kiváltképpen kellemes 
érzés, másrészt lehetővé válik az utántöltő takarékos használata.

Egy tiszta érzés, 
akárcsak otthon – 
mindegy, hogy hotelben, 
munkahelyen, vagy 
étteremben van.„

„

Egy adagoló, amely benedvesíti a toalettpapírt. 



Egyszerű használat 
 a perfekt higiéniáért.

A szabadalmaztatott vákuumcsomagolás-
nak köszönhetően 95%-kal kevesebb 
szemét képződik, mint más gyártók ter-
mékeinél. Ez egyedül annak tudható be, 
hogy a mi utántöltőnk az utolsó cseppig 
felhasználásra kerül, míg más rendsze-

reknél a maradék mennyiség 13% vagy 
még annál is több. A vákuumcsomagolás 
vastagsága mindössze néhány mikromé-
ter, és a súlya csak 21 gramm. Egy szab-
ványos szemetes konténerbe több, mint 
egy millió darab férne el.

A toalettpapír benedvesítésére szolgáló puha, habos  
careMOUSSE pH értéke egyezik a bőr pH-értékével, és 
bőrgyógyászatilag tesztelték allergiákra és irritációkra. Az 
olyan bőrnyugtató hatású összetevők, mint az Aloe Vera 
is, gondoskodnak a tisztaság és kényelem érzéséről. Egy 
vákuumcsomagolású careMOUSSE utántöltő kb. 500 
használatra elegendő.
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Üde, ápoló careMOUSSE habbal  
benedvesített toalettpapír.



XIBU senseMOISTCARE  
A legmagasabb igényeket kielégítő intimhigiénia.

Vélemények  
ami lelkesíti ügyfeleinket.

Ügyfeleink már hosszabb ideje szívesen használják. Az új  
XIBU senseMOISTCARE használatával végre egy tiszta  
megoldást kaptunk, amelynek köszönhetően nem foglalják  
a helyet a WC-ben felesleges dobozok.

- Johann Reiter, Hotel Königgut,Wals/Salzburg 

A normál toalettpapír Mousse habbal történő benedvesítése 
egyszerűen zseniális ötlet! Lényegesen kevesebb időt vesz 
igénybe toalettjeink tisztítása. 

 - Martin Gassner, Restaurant Cafe Gassner, 
St.Georgen/Attergau

1. Amíg a hagyományosan előnedvesített toalettpapír 
eltömíti és baktériumokkal fertőzi a toalettet, és  
rendetlenséget teremt a mosdóban, addig a  
senseMOISTCARE bőrbarát careMOUSSE habot 
adagol, amelyet normál toalettpapírra kell felvinni. Így 
a dugulás veszélye éppen olyan csekély, mint a szerte- 
szét heverő üres dobozoké, vagy fertőzött papíroké. 

3. Az igazi forradalom a careMOUSSE, amely az ada-
golóban habosodik fel. Bőrazonos pH értéke és az aloe  
vera szelíd ereje tisztítják és védik az intim területet. 
Összetevői nem okoznak allergiás tüneteket.

2. A Mousse használata rendkívül takarékos adagolást 
biztosít – ügyfelek és mosdókat üzemeltetők számára 
egyaránt.

4. Egy careMOUSSE vákuumcsomag több mint  
500 használatra elegendő. A takarító személyzet időt 
és fáradtságot takarít meg. A toalettpapír-felhasználás 
a frissen történő benedvesítésnek köszönhetően 
jelentősen csökken.



Dekorációs szempont

A szenzorvezérelt adagoló közvetlenül hálózatról látható 
el árammal. Alternatívaként elemet is lehet használni.

A XIBU senseMOISTCARE bármilyen mosdó-kialakításba 
kaméleonként illik bele. Válasszon hét különböző 
megjelenésből.

Választható powerPACK

Tájékoztató a rendeléshez.

tech wsteel

carbon

black

tech

wood

XIBU senseMOISTCARE white, Cikkszám:  4110101650

További dekorációs változatok:

steel  Cikkszám:  4110101653

tech w  Cikkszám:  4110101668

carbon  Cikkszám:  4110101657

black  Cikkszám:  4110101667

tech  Cikkszám:  4110101659

wood  Cikkszám:  4110101660

Utántöltés: 

careMOUSSE, 6 x 0,3 kg, Cikkszám:  411070850100

A senseMOISTCARE tartozékai:

AA típusú rendszerelem, 4 darab/csm, Cikkszám: 4111204300

XIBU powerPACK ex 12 V, Cikkszám: 4111202400

XIBU powerPACK in 12 V, Cikkszám: 4111203100
Hálózati csatlakozó és elemes adapter az elemmentes 
XIBU senseMOISTCARE használatához, 
150 cm-es kábellel.
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EGYSZERŰ ELEMCSERE
Az elemcsere mindössze néhány pillana-
tig tart – a könnyen elérhető és kivehető 
rekesznek köszönhetően.

1

UTÁNTÖLTÉS VÉDELEM
A színes kódolású tartályfedél garantálja. A  

színes kódolású tartályfedél garantálja, hogy 

csak a helyes töltetet lehessen beilleszteni az 

adagolóba.

2

MŰKÖDŐKÉPESSÉG 
EGY PILLANAT ALATT 
A LED-es világító gyűrű mutatja az üzemál-

lapotot. Zöld fény jelzi a teljes funkciókész-

séget zöld/piros fény esetén cserélje ki  

az utántöltőt.

6

„SOSEM ÜRÜL KI“
Egy tartaléktartály biztosítja, hogy Ön kiürült 

vákuumtartályból is még 50 alkalommal hasz-

nálhatja az adagolót.

3

TAKARÉKOS HASZNÁLAT
Saját kezűleg állíthatja be, hogy mennyi ca-

reMOUSSE habot adjon ki az adagoló al-

kalmanként.
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RUGALMAS FELSZERELÉS
Az adagoló mindkét oldalon nyílik. Így  

sarokba, vagy más adagolók mellé is  

felszerelheti. Az utántöltőt lopás elleni véde-

lemmel látták el.
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A XIBU senseMOISTCARE 
 egy intelligens adagoló.

HAGLEITNER HYGIENE  
MAGYARORSZÁG Kft.
Juharfa u. 20  
9027 Gyõr, Magyarország

Tel.: +36 (96) 512400 
Fax: +36 (96) 517831

gyor@hagleitner.hu


