Otel banyolarındaki göz alıcı
tasarım ve kalite;

Luna Serisi

XIBU Serisi

intelligent balanced unique

Tüm banyolar için akıllı
dispenser sistemi

Luna Serisi
Her otel odası için..

İlk izlenim önemlidir.
Misafirlerin konforunda kalite en belirleyici
faktördür, özellikle otel odalarında..

• Estetik tasarım dispenser ve 210 ml kartuş
• Ekonomik dozajlama (her basımda 1,5 ml)
• Kontaminasyona neden olmayan hava
geçirmez kartuş
• Otel ismi yazabilme
• Duş ve lavabolar için uygun
• Dolum göstergesi
• Kolay kullanım (tek elle basım) ve montaj
• %100 damlama yapmaz

Temiz ve Düzenli
• 2’li kağıt rulo sistemi
sayesinde dispenser
hiçbir zaman boş kalmaz,
banyoda ekstra kağıt
rulosu stoklanmasına
gerek kalmaz
• Kağıt dolum göstergesi
ile ne kadar kağıt kaldığı
görülebilir
• Kilitlenebilir

Misafirlerinize özel olduklarını hissettirin. Cilde nem ve ferahlık verir.
Hagleitner | showerMAID | Logo Rose | Variante 3

Hagleitner | showerMAID | Lemmongrass | Variante 1
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Canlandırıcı fresh saç ve
vücut şampuanı

Rahatlatıcı asia saç ve
vücut şampuanı

Ecocert sertifikalı canlılık
veren lemongrass saç
ve vücut şampuanı

Rose sıvı el sabunu
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XIBU Serisi
Tüm banyolar için akıllı dispenser sistemi

intelligent balanced unique

XIBU touchTISSUEPAPER

XIBU touchFOAM

• 2’li kağıt sistemi

• Mekanik köpük dispenser

• 2. kağıt otomatik olarak
düşer

• Dolum göstergesi

• Fazla sarfiyatı önlemek için
durdurucu
• Transparan kapağı
sayesinde dolum seviyesi
gözlenebilme
• Kilitlenebilir

• Yedek hazne
(yaklaşık 50 basım)
• Ayarlanabilir dızajlama
(0,3 - 0,9 ml)
• Hava geçirmediğinden kuruma
yapmaz, kontaminasyona
sebep olmaz.
• Akma yapmaz
• Kilitlenebilir

XIBU senseFRESHAIR
• Yüksek teknoloji koku
dispenseri
• 300 ml - 2750 sprey
• 20 m3 - 100 m3 alanda etkili
• 5 dakikadan 60 dakikaya koku
salınımı ayarlanabilme
• Dolum seviyesi ve batarya
kapasitesinin elektronik
ölçülmesi
• Bireysel programlanabilme
• Zaman ayarlı veya sensörlü
koku salınımı
• Batarya veya elektrik ile
kullanım
• Karanlıkta çalışmama özelliği
• Çeşitli koku seçenekleri

XIBU touchTOWEL
• Mekanik kağıt havlu dispenseri
• 2’li kağıt sistemi
• 2. kağıt otomatik olarak düşebilmesi
• 24 cm kağıt kesimi
• Dolum göstergesi
• Kağıt vermesi için zaman ayarı
• Kilitlenebilir

• Kilitlenebilir

Merkez Ofis;
Meşrutiyet Caddesi No:43 Tepebaşı
34430 Beyoğlu-İSTANBUL
Tel : (212) 249 70 69 (pbx)
Satış Ofisi;
Basın Ekspres Yolu No: 33 Kat:3
34303 Halkalı-İSTANBUL
Tel : (212) 698 07 77 (pbx)
Fax : (212) 698 47 23
Makine ve Kimya Kompleksi;
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi ÇORLU

Almanya Fabrika;
nilco Reinigungsmaschinen GmbH
Industriestraße 6 · 71665 Vaihingen /
Enz Stuttgart / Almanya
Tel: (+49) 7042 912-122
Fax: (+49) 7042 4307
www.nilco.de

www.nilco.com.tr
info@saruhan.com.tr

