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XIBU PAPERBOX: В XIBU touchPAPERBOX и XIBU sensePAPERBOX се намира една 
торбичка за отпадъци с връзки – с 45 литра капацитет – за вместимост на използваните 
хартиени кърпи за ръце, като изхвърлянето на хартиените кърпи става без директен контакт 
с кожата. Ергономичният отвор на PAPERBOX има и функцията да прикрива съдържанието 
на вътрешността на коша.  

XIBU touch/sensePAPERBOX – 
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Консуматив:

торба за отпадъци XIBU 45 литра, 6 x 25 бр., Кат. № 4111101000

Принадлежности XIBU sensePAPERBOX:

system батерия D-тип, 2 Бр./пакет, Кат. № 4111201300
system батерия AAA-тип, 4 Бр./пакет, Кат. № 4111202700

XIBU powerPACK tissue/paperbox 12 V, Кат. № 4111202400
Мрежов адаптор за експлоатация на XIBU sensePAPERBOX
без батерии, дължина на кабела 150 см.

XIBU touchPAPERBOX bL, Кат. № 4110201661
XIBU touchPAPERBOX dL, Кат. № 4110201662

XIBU sensePAPERBOX bL, Кат. № 4110201761
XIBU sensePAPERBOX dL, Кат. № 4110201762

При XIBU sensePAPERBOX sense-технология прилепва новопоставената торбичка към 
вътрешните стени на коша, което оптимизира максимално вместимостта.

Кошът е произведен от антистатична, устойчива на удар, полиетиленова пластмаса.
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+40%+40%+40%

XIBU touch/sensePAPERBOX – 
 ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС

ГЪВКАВИЯТ 
PAPIERBOX

Перфектното допълнение към линията дозатори XIBU – предлага се в 
механичен вариант – XIBU touchPAPERBOX или във вариант с интелигентни 

електронни функции – XIBU sensePAPERBOX.
Стилен дизайн, достатъчно пространство и по желание една допълнителна 

екстра – всичко това се предлага от XIBU PAPERBOX.

intelligent
Опцията sense прави PAPERBOX интелигентен. Sense-технология прилепва 

новопоставената торбичка към вътрешните стени на PAPERBOX. Това увеличава полезния 
обем на коша с 40 % и намалява чувствително интервалите на обслужване. 

balanced
Консумативът с торбички за PAPERBOX е поставен като ролка в капака. Торбичката за отпадъци се развива лесно. Връзките 
позволяват затварянето на торбичката за отпадъци при нейната подмяна. Всичко това прави обслужването много лесно. PAPER-
BOX може да се монтира на стената или да се използва стоящ на пода. Подобреният отвор на PAPERBOX подпомага използването.

unique
XIBU PAPERBOX се предлага в светла и в тъмна версия и по този начин завъшва перфектно линията дозатори XIBU. Идеалното 
решение за изхвърляне на отпадъците за всяко санитарно помещение.   

+ Опция sense
Интелигентните функции на XIBU sensePAPERBOX са уникални и увеличават многократно вместимостта му.

Изключително устойчиви корпуси
Висококачествените корпуси от устойчива, 
полиетиленова пластмаса не са 
чувствителни към удари и драскотини. 
Почистването на  PAPERBOX е много 
лесно.

Перфектно обслужване
Капакът на PAPERBOX се отваря с една 
ръка напред. Ъгълът на отваряне е 120°, 
което прави отстраняването на отпадъците 
и презареждането с нова торбичка много 
лесно.

С голям полезен обем
Директно в капака е интегрирано място 
за съхранение на ролката с торбички. Те 
имат връзки, така че да могат да бъдат 
затворени при изхвърлянето им.

Оптичен индикатор на състоянието
sensePAPERBOX има LED сигнал, 
показващ дали батериите или 
консуматива са празни. По избор може 
да бъде включен и акустичен сигнал.

Добра опора
Чрез две опорни точки PAPERBOX може 
лесно да се монтира на стената. За 
улесняване на монтажа на дъното на 
коша е монтирана една антиподхлъзваща 
пластина.

Sense-технология прилепва 
новопоставената торбичка към 
вътрешните стени на PAPERBOX.

По този начин се използва 
максималната вместимост на 
PAPERBOX или това означава 
40% по-голям обем.

Торбичката за отпадъци се 
поставя в PAPERBOX.


