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XIBU senseMOISTCARE
 Razpršilnik pene za vlažni
 toaletni papir

www.hagleitner.com

Svetovna 

novost

vlažen toaletni papir s 

peno

careMOUSSE



Vlažen toaletni papir se trenutno uporablja že v 40 % vseh  
gospodinjstev. Z XIBU senseMOISTCARE lahko sedaj svojim gostom 

tudi na stranišču ustvarite občutek kot doma in se tako pozitivno  
dvignete nad konkurenco. Enostavno pridržite suh toaletni papir  

pod dozatorjem in prednastavljena količina pene careMOUSSE se bo 
brezdotično odmerila.

Uporaba pene je absolutna svetovna novost. To je po eni strani izredno  
prijetno, po drugi strani pa je tako omogočena varčna uporaba dodatnega  

polnila.

Občutek higienske 
čistoče kot doma, ne 
glede na to, ali ste v 
hotelu, na delovnem 
mestu ali v restavraciji.„

„

Dozator za vlaženje toaletnega papirja. 



Preprosta uporaba
 za popolno higieno.

S patentirano vakuumsko vrečko  
vacuumBAG je do 95 % manj odpadka 
kot pri izdelkih drugih proizvajalcev. Vz-
rok za to je že ta, da se dodatno poln-
jenje pri nas porabi do zadnjega kančka, 
medtem ko pri ostalih sistemih ostane 

13 % ali več ostanka. Embalažni ovoj 
vrečke vacuumBAG je tanek le nekaj 
milimetrov in tehta zgolj 21 gramov. Tako 
je v standardnem košu za smeti prosto-
ra za več kot milijon vakuumskih vrečk 
vacuumBAG.

Mehka pena careMOUSSE za vlaženje toaletnega papirja 
je prilagojena pH-vrednosti kože in je dermatološko 
preizkušena glede alergij in draženja. Sestavine, ki pomir-
jajo kožo, kot je aloe vera, poskrbijo za občutek čistoče in 
udobja. Dodatno polnjenje careMOUSSE v vrečki vacu-
umBAG zadošča za pribl. 500 uporab. 
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Sveže navlažen toaletni papir  
 z negovalno peno careMOUSSE.



XIBU senseMOISTCARE  
Intimna higiena za najvišje zahteve.

Reference  
to navdušuje naše stranke.

Vlažen toaletni papir so naše stranke z veseljem sprejele že 
pred nekaj časa. Z novim dozatorjem XIBU senseMOISTCARE 
imamo sedaj končno čisto rešitev, pri katerih v stranišču ne 
ležijo naokrog odvečne škatle.

- Johann Reiter, hotel Königgut,Wals pri Salzburg 

Zamisel, običajen toaletni papir navlažiti s peno, je genialna! 
Od takrat potrebujemo veliko manj časa za čiščenje  
naših stranišč. 

 - Martin Gassner, restavracija in kavarna Gassner,
St.Georgen v Attergau

1. Medtem ko običajen vlažen toaletni papir zamaši 
stranišče, ga onesnaži in povzroča nered v umivalnicah, 
dozator senseMOISTCARE dozira koži prijazno  
peno careMOUSSE na običajen toaletni papir.  
Zamašitve so tako prav tako malo verjetne kot odvečne 
škatle ali onesnažen papir.

3. Dejanska revolucija je pena careMOUSSE, ki se  
v dozatorju speni. Njena koži prilagojena pH-vrednost 
in nežna moč aloe vere očistita in zaščitita intimni  
predel. Zaradi uporabljenih sestavin se alergije ne  
pojavijo.

2. Uporaba pene zagotavlja izredno varčno odjemanje, 
zaradi česar enakomerno profitirajo tako stranke kot 
upravitelji umivalnic.

4. Ena vakuumska vrečka vacuumBAG s peno care-
MOUSSE zadošča za več kot 500 uporab. Čistilno 
osebje tako prihrani čas in trud. Skupna poraba  
toaletnega papirja se zaradi uporabe sveže navlaženega 
papirja znatno zmanjša.



Možnost vzorcev

Dozator na senzor je mogoče prek napajalnika neposredno 
napajati s tokom. Alternativno je mogoče uporabljati baterije.

XIBU senseMOISTCARE se kot kameleon prilagodi dizajnu 
vsake umivalnice. Izbirate lahko med sedmimi različnimi 
vzorci.

Možnost powerPACK

Informacije za naročilo.

tech wsteel

carbon

black

tech

wood

XIBU senseMOISTCARE white, Št. art.  4110101650

Nadaljnje različice vzorcev:

steel  Št. art.  4110101653

tech w  Št. art.  4110101668

carbon  Št. art.  4110101657

black  Št. art.  4110101667

tech  Št. art.  4110101659

wood  Št. art.  4110101660

Dodatno polnjenje: 

careMOUSSE, 6 x 0,3 kg, Št. art.  411070850100

Dodatki za senseMOISTCARE:

sistemske baterije AA-Typ, 4 kos./pakiranje, Št. art. 4111204300

XIBU powerPACK ex 12 V, Št. art. 4111202400

XIBU powerPACK in 12 V, Št. art. 4111203100
Električni vtikač in adapter za baterije za ne-baterijsko  
delovanje XIBU senseMOISTCARE-a, dolžina 150 cm.
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HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.
Potok pri Komendi 13
1218 Komenda, Slovenija

Tel. +386 (0)1 8343468 
Faks +386 (0)1 8343469 
komenda@hagleitner.si

www.hagleitner.com

1

2

3

5

4

6

ENOSTAVNA 
ZAMENJAVA BATERIJ
Baterije je mogoče zamenjati v nekaj se-
kundah - zahvaljujoč enostavno dostopne-
ga in odstranljivega predala za baterije.

1

ZAŠČITA ZA DOPOLNJEVANJE
Barvno označen pokrov rezervoarja zagotav-

lja, da je mogoče na dozator namestiti samo 

pravilno dodatno polnilo.

2

PRIPRAVLJENOST DELOVANJA 
PREGLED
LED-svetlobni obroč prikazuje stanje delovan-

ja. Zelena prikazuje popolnoma brezhibno 

delovanje, pri zeleni/rdeči pa je treba zamen-

jati dodatno polnilo.

6

„NIKOLI PRAZEN“
Rezervna posoda zagotovi, da lahko tudi pri 

prazni vrečki vacuumBAG iz nje iztisnete še 

50 odmerkov.

3

VARČNA PORABA 
Sami nastavite, koliko pene careMOUSSE 

se bo odmerilo na uporabo.

5

PRILAGODLJIVA MONTAŽA
Dozator je mogoče odpreti z obeh strani. Zato 

ga lahko namestite tudi v kote ali poleg dru-

gih dozatorjev. Vaše dodatno polnilo je 

zaščiteno pred krajo.

4

XIBU senseMOISTCARE 
 inteligenten dozator.


