sense lub dotyk

Dzięki dozownikom XIBU senseFOAM i XIBU senseTOWEL otrzymujesz najbardziej
higieniczną formę mycia i osuszania rąk.
Bezdotykowe dozowniki posiadają sensoryczną technologię smart, charakteryzują ją
jakość piany i noża tnącego papier.

Baterie lub adaptor
Dozowniki XIBU sense działają dzięki bateriom. Alternatywnie energia może być
dostarczana prosto z sieci elektrycznej.
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XIBU – system wielu możliwości
•
•
•
•

Wzór
Wydajny i oszczędny
Monitorowanie ilości materiałów eksploatacyjnych
Łatwe w utrzymaniu
• Austriacka jakość

XIBU touchTISSUEPAPER
dozownik papieru toaletowego, manualny, biały
• system dwurolkowy
• automatyczne opadnięcie drugiej rolki
• zawiera system kontroli rozwijania papieru
• 1 wkład odpowiada ośmiu standardowym rolkom papieru toaletowego

XIBU touchFOAM
Dozownik mydła w pianie, manualny, biały
• zbiornik rezerwowy
• „nie kapiący” system
• pielęgnacja mytych rąk

XIBU touchTOWEL
Dozownik ręcznika papierowego, manualny, biały
• system dwurolkowy
• automatyczna zmiana na drugą rolkę
• zawiera nóż tnący papier

•
www.soko.pl

XIBU senseFRESHAIR
Automatyczny dozownik odświeżacza powietrza, biały
• nowoczesna technologia zapachów
programowany do indywidualnych potrzeb, zapach podawany w odstępach
czasowych lub/i w momencie wykrycia ruchu

Wybór kolorystyki

Znana jest Ci taka sytuacja?
Wchodząc do łazienki czujesz przyjemną atmosferę – świeży zapach w powietrzu,
armatura błyszczy, wzór dozowników łazienkowych współgra z wyposażeniem. Z
systemem dozowników XIBU możesz być pewien, że Ty i Twoi goście będziecie
cieszyć się tymi chwilami. Masz możliwość wyboru kolorystyki, która najbardziej
pasuje do Twojej koncepcji łazienki.

Kolorystyka jasna
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Materiały eksploatacyjne
XIBU papier toaletowy
multiROLL toiletPAPER B2
850 arkuszy/rolka, nr art. 4110801500
2-warstwowy, kolorowany (niebieski), klejony, 32 rolki/karton,
Mikro tłoczenia z logo jakości papieru

multiROLL toiletPAPER W2
950 arkuszy/rolka, nr art. 4110800900
2-warstwowy, biały, radełkowany,
42 rolki/karton, miejscowe tłoczenia

XIBU ręcznik papierowy
multiROLL paperTOWEL X2
160 m/rolkę, nr art. 4110900900
2-warstwowy, biały, klejony,
5 rolek/karton, Mikro tłoczenia z logo jakości papieru

XIBU mydło w pianie
foamSOAP
6x 0,6 kg, nr art. 4110701503
Wysokiej jakości mydło w pianie. Wytwarza aksamitną piankę.
Szczególnie odpowie dnie dla skóry delikatnej i suchej. Testowany dermatologicznie.

XIBU wkłady odświeżacza powietrza
airFRESH ZIELONY
(Kwiatowy zapach wiosny)
8 x 300 ml, nr art.. 4110700306

airFRESH ŻÓŁTY
(Owocowy zapach lata)
8 x 300 ml, nr art. 4110700406

airFRESH CZERWONY
(uspakajający zapach jesieni)
8 x 300 ml, nr art. 4110700506

airFRESH NIEBIESKI
(odświeżający zapach zimy)
8 x 300 ml, nr art. 4110700606

airfresh czteryPORYROKU
(pakiet czterech zapachów: zielony, żółty, czerwony, niebieski)
8 x 300 ml, nr art. 4110700706

airFRESH SPICE (ziołowy ogród)
8 x 300 ml, nr art. 4110704106

airFRESH FLOWER (zapach sianokosów)
8 x 300 ml, nr art. 4110704206

airFRESH LEAVES (zapach susznych liści)
8 x 300 ml, nr art. 4110704306

airFRESH FIRESIDE (zapach drewna)
8 x 300 ml, nr art. 4110704406

airFRESH WELLNESS
(Idealna kombinacja czterech zapachów: SPICE, FLOWER, LEAVES and FIRESIDE;
Każdy karon zawiera 4 x 2 zapachy)
8 x 300 ml, nr art. 4110704506

System baterii:
XIBU senseTOWEL XIBU senseFRESHAIR

XIBU senseFOAM

System baterii typu D,

System baterii typu C,
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