
touch/sense
PAPERBOX
the new washroom generation

 intelligent balanced unique
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Informujte sa na www.hagleitner.com

XIBU PAPERBOX: V XIBU touchPAPERBOXe a XIBU sensePAPERBOXe sa nachádza jedna 
vložená rolka odpadových sáčkov so sťahovacou páskou s objemom 45 litrov na odkladanie 
použitých papierových utierok, pričom pri odbere použitých utierok už nie je tak priamy kontakt 
s pokožkou rúk. Šikmý otvor PAPERBOXu na použité utierky zabraňuje tiež možnému kontaktu 
s obsahom. Boxy sú v dvoch prevedeniach – bL (brightLINE) a dL (darkLINE).   

XIBU touch/sensePAPERBOX – 

            INFORMÁCIE NA OBJEDNÁVANIE
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V XIBU sensePAPERBOXe naša sense-technológia prisaje pri uzatvorení krytu odpadový sáčok 
na vnútornú stranu PAPERBOXu a otimalizuje tak objem použitých utierok.

Odpadové sáčky z antistatickej, voči roztrhnutiu odolnej polyetylénovej umelej hmoty.

Náplň:

odpadové sáčky XIBU 45 liter, 6 x 25 ks., Art. č. 41111010000

Príslušenstvo XIBU sensePAPERBOX:

systémové batérie D-Typ, 2 ks/balenie, Art. č. 4111201300

systémové batérie AAA-Typ, 4 ks/balenie, Art. č. 4111202700

XIBU powerPACK tissue/paperbox 12 V, Art. č. 4111202400
Sieťový adaptér so zástrčkou a s adaptérom do priehradky na batérie 
na napájanie bez použitia batérií pre sensePAPERBOX, 
dĺžka kábla 150 cm.

XIBU touchPAPERBOX bL, Art. č. 4110201661

XIBU touchPAPERBOX dL, Art. č. 4110201662

XIBU sensePAPERBOX bL, Art. č. 4110201761

XIBU sensePAPERBOX dL, Art. č. 4110201762
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+40%+40%+40%

XIBU touch/sensePAPERBOX – 
 VAŠE VÝHODY

FLEXIBILNÝ 
PAPIEROVÝ BOX

Perfektné doplnenie rady dávkovačov XIBU – na mechanickom základe  varianta 

XIBU touchPAPERBOX alebo varianta s inteligentnými elektronickými funkciami 

ako XIBU sensePAPERBOX. 

Ušľachtilý dizajn, enormne veľa miesta a na želanie jedna dávka extra – to všetko 

ponúka XIBU PAPERBOX. 

intelligent

Možnosť sense robí PAPERBOX „inteligentným“. Sense-technológia prisaje novo vložený 

sáčok na vnútornú stenu PAPERBOXu. To zvyšuje využiteľný objem boxu o 40% a tým pod-

statne redukuje servisné intervaly vyprázdňovania boxu. 

balanced

Náhradné rolky odpadových sáčkov pre PAPERBOX sa dajú umiestniť do krytu. Rolka na odpad sa dá ľahko zavesiť. Sťahovacia páska 

tak umožňuje jej uzatvorenie pri odoberaní z boxu. To všetko robí servis jednoduchým. PAPERBOX sa môže podľa voľby buď namontovať 

na stenu alebo jednoducho postaviť. Preleštený otvor na použité utierky PAPERBOXu optimalizuje tak jeho používanie.

unique

XIBU PAPERBOX je možný obdržať vo svetlej a tmavej línii a dopĺňa tak perfektne radu dávkovačov XIBU. Perfektné riešenie na použité 

utierky v každej toalete.

+ Možnosť sense

Inteligentné funkcie XIBU sensePAPERBOXu sú jedinečné a zabezpečujú enormne veľa miesta. 

www.hagleitner.com

Pevné puzdro boxu

Puzdro boxu z vysokohodnotného 

plastu odolné voči nárazom a 

škrabancom. Čistenie PAPERBOXu 

je bez veľkej námahy.

Perfektný servis

Kryt PAPERBOXu sa dá ľahko 

odklopiť jednou rukou smerom 

nahor. Uhol otvorenia krytu 120° 

uľahčuje jednoduché vypráz d-

ňovanie a možné vkladanie.

Dobre naplnený

Priamo v kryte je vytvorená prepážka, 

kde sa môže vložiť a pripraviť tak 

ďalšiu novú rolku odpadových 

sáčkov. Rolky na odpad sú opatre-

né sťahovacou páskou, ktoré sa pri 

vyprázdňovaní môžu stiahnuť.

Optický ukazovateľ stavu

Pri sensePAPERBOXi LED signál 

upozorňuje na to, že batérie sú 

prázdne alebo chýba náhradná 

rolka. Box je možné aj dodatočne 

vybaviť akustickým signálom. 

Dobré upevnenie a stabilita

S dvoma opornými bodmi je možné 

PAPERBOX jednoducho 

namontovať na stenu. Pre možné 

len postavenie Boxu je na spodnej 

strane zabudovaná poistka proti 

pádu.

Sense-technológia prisaje 

odpadové sáčky XIBU k 

vnútornej stene PAPERBOXu.

Vnútorný objem PAPER-

BOXu     sa takto maximálne 

využije. To predstavuje 

navýšený objem až o 40%!

Odpadové sáčky XIBU sa do 

PAPERBOXu zavesia.


