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XIBU senseMOISTCARE
 Dávkovač peny pre vlhčený 
 toaletný papier

www.hagleitner.com

Svetová 

novinka

toaletný papier vlhčený 

penou

careMOUSSE



Vlhčený toaletný papier v súčasnej dobe používa až 40 % všetkých
domácností. Vďaka prístroju XIBU senseMOISTCARE môžete teraz 

svojim zákazníkom ponúknuť pocit domova taktiež na toalete – a tým 
sa v pozitívnom smere odlíšiť od konkurencie. Jednoducho podržte 

suchý toaletný papier pod dávkovačom a potom sa bezdotykovo apliku-
je vopred nastavené množstvo peny careMOUSSE.

Používanie peny je absolútnou svetovou novinkou. Jednak je vnímané ako 
nanajvýš príjemné a jednak umožňuje úsporné využívanie náhradnej náplne.

Pocit čistoty ako 
doma – či už v hoteli, 
na pracovisku alebo 
v reštaurácii.„

„

Dávkovač na vlhčenie toaletného papiera. 



Jednoduché použitie
 pre dokonalú hygienu.

Vďaka patentovanej technológii vacu-
umBAG sa dosiahlo až o 95% menej 
odpadu než u produktov iných výrobcov. 
K tomu prispieva už len to, že sa náhrad-
ná náplň spotrebuje do posledného 
zvyšku, zatiaľ čo u iných systémov zostáva 

zvyškové množstvo až 13% a viac. Ste-
na obalu vacuumBAG je tenká iba 
niekoľko mikrometrov a váži iba 21 gra-
mov. Do bežného kontajnera na odpad-
ky sa tak zmestí viac než jeden milión 
týchto vákuových vreciek vacuumBAG. 

Jemná pena careMOUSSE na vlhčenie toaletného papie-
ra je prispôsobená hodnote pH pokožky a dermatologicky 
testovaná na alergie a podráždenie. Obsahuje upokojujúce 
látky ako Aloe Vera, ktoré dodávajú pocit pohodlia a čistoty. 
Náhradná náplň careMOUSSE balená vo vákuovom vrek-
ku vacuumBAG vystačí asi na 500 dávok. 
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Čerstvo navlhčený toaletný papier
ošetrujúcou penou careMOUSSE.



XIBU senseMOISTCARE  
Intímna hygiena pre najvyššie nároky.

Referencie  
ktoré nadchnú našich zákazníkov.

Vlhčený toaletný papier naši zákazníci s nadšením uvítali už 
dávno. Vďaka novému prístroju XIBU senseMOISTCARE máme 
teraz konečne k dispozícii čisté riešenie, ktoré eliminuje 
množstvo zbytočných boxov inštalovaných na WC.

- Johann Reiter, Hotel Königgut,Wals pri Salzburg 

Myšlienka vlhčiť normálny toaletný papier pomocou peny, je 
priam geniálna! Náklady na čistenie našich toaliet sú od tej 
doby výrazne nižšie. 

 - Martin Gassner, Reštaurácia Kaviareň Gassner,
St.Georgen v Attergau

1. Zatiaľ čo konvenčným spôsobom predvlhčený toalet-
ný papier upcháva toaletu, spôsobuje množenie bak-
térií a neporiadok na toalete, dávkuje prístroj sense-
MOISTCARE penu careMOUSSE príjemnú pre pokožku, 
ktorá sa nanáša na bežný toaletný papier. Upchatie je 
práve tak výnimočné ako všadeprítomné odberové 
boxy alebo baktériami kontaminovaný papier. 

3. Skutočne revolučným prvkom je náplň careMOUSSE, 
ktorá sa v dávkovači mení na penu. Jej hodnota pH 
prispôsobená pokožke a  jemná sila Aloe Vera čistí 
a chráni intímne partie. Obsiahnuté látky spoľahlivo 
bránia vzniku alergií.

2. Používanie peny je zárukou mimoriadne úsporného 
dávkovania – z toho plynie rovnaký prospech ako pre 
zákazníkov, tak pre prevádzkovateľa toaliet.

4. Jedno vrecko vacuumBAG s penou careMOUSSE 
vystačí na viac ako 500 aplikácií. Pracovníci upratova-
nia ušetria čas a náklady. Vďaka používaniu čerstvo 
navlhčeného toaletného papiera sa výrazne znižuje aj 
jeho spotreba.



Možnosť Dekor

Senzorom ovládaný dávkovač možno napájať pomocou sieťového 
adaptéra zo siete. Alternatívne možno použiť taktiež batérie.

Prístroj XIBU senseMOISTCARE sa ako chameleón prispô-
sobí designu každého sociálneho zariadenia. Môžete vyberať 
zo siedmych rôznych dekorov.

Možnosť powerPACK

Informácie o objednávke.

tech wsteel

carbon

black

tech

wood

XIBU senseMOISTCARE white, Art. č.  4110101650

Ďalšie možnosti dekoračného prevedenia:

steel  Art. č.  4110101653

tech w  Art. č.  4110101668

carbon  Art. č..  4110101657

black  Art. č.  4110101667

tech  Art. č..  4110101659

wood  Art. č.  4110101660

Náhradná náplň: 

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

Príslušenstvo k prístroju senseMOISTCARE:

AA típusú rendszer elem, 4 ks/balenie, Art. č. 4111204300

XIBU powerPACK ex 12 V, Art. č. 4111202400

XIBU powerPACK in 12 V, Art. č. 4111203100
Sieťový adaptér so zástrčkou a s adaptérom do priehradky na 
batérie na napájanie bez použitia batérií pre senseMOISTCARE, 
dĺžka kábla 150 cm. 
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HAGLEITNER HYGIENE  
SLOVENSKO s.r.o.
Dialnicná cesta 27
903 01 Senec, Slovensko

Tel. +421 (0) 2 4444 1076 
Fax +421 (0) 2 4552 9703 
bratislava@hagleitner.sk

www.hagleitner.com
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JEDNODUCHÁ VÝMENA BATÉRIÍ
Vďaka jednoducho prístupnej 
a odnímateľnej priehradke je výmena 
batérií otázkou niekoľkých sekúnd.

1

ZABEZPEČENIE 
NÁHRADNEJ NÁPLNE
Farebne odlíšený kryt nádoby zaručuje, že do 

dávkovača možno vložiť iba správnu náhrad-

nú náplň.

2

OKAMŽITE VIDITEĽNÁ
FUNKČNÁ PRIPRAVENOSŤ
Prevádzkový stav je indikovaný svetelným 

krúžkom LED. Zelená signalizuje úplnú 

funkčnosť, pri kombinácii zelená/červená sa 

musí vymeniť náhradná náplň.

6

„NIKDY NEBUDE PRÁZDNY“
Rezervná nádobka zaisťuje, že aj po vyprázd-

není vákuového vrecka vacuumBAG je možné 

odobrať ešte 50 dávok.

3

NÍZKA SPOTREBA 
Sami si nastavíte, aké množstvo peny care-

MOUSSE je možné v jednej dávke odobrať.

5

FLEXIBILNÁ MONTÁŽ
Dávkovač je možné otvoriť z oboch strán. 

Môžete ho preto inštalovať taktiež v kútoch 

alebo v tesnej blízkosti iných zásobníkov. 

Náhradná náplň je chránená proti krádeži.

4

XIBU senseMOISTCARE 
 inteligentný dávkovač.


