
KATRIN INCLUSIVE -ANNOSTELIJAT 
Suunniteltu kaikille



Katrinin kymmenen uutta huippuannostelijaa on suunni-
teltu toimiviksi ja kaikille sopiviksi. Ne ovat ergonomisia 
ja helppokäyttöisiä. Myös annostelijoiden huolto käy 
kätevästi ja niiden innovatiiviset ominaisuudet helpottavat 
huoltohenkilökunnan työtä.

Valitse valkoinen tai musta

Uudesta valikoimasta löytyy helposti oikea tuote kaikkiin 
wc-tiloihin hotelleihin, huippuravintoloihin, toimistoihin, 
terveyskeskuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Siistit ja tyylikkäät 
valkoiset tai mustat annostelijat sopivat monen tasoisiin 
saniteettitiloihin. Kaikki Katrin-pehmopaperit sopivat 
uusiin annostelijoihin. Oikean annostelijan valitseminen 
tarpeisiisi on helppoa. 

Vastuullinen ja kestävä valinta

Tuotteemme on valmistettu korkeiden eettisten stan-
dardien mukaan: Katrin on kestävä ja vastuullinen va-
linta. Annostelijat ovat myös taloudellisia ja vähentävät 
paperin kulutusta. Katrin-annostelija on oikea valinta 
jokaiseen wc-tilaan. Ne täyttävät luonnollisesti kaikki 
EU-asetukset*, jotka koskevat yrityksiä, julkisia laitoksia 
ja saniteetti tiloja. 

Katrinin upea uusi valikoima 
Luovuus kohtaa käytännöllisyyden 

* EU:n saavutettavuusasetus on osa Euroopan unionin pyrkimystä panna täytäntöön YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (vammaisyleissopi-
mus) yhdenmukaisesti EU:n vammaisstrategian 2010-2020 kanssa. Se pyrkii poistamaan vammaisia henkilöitä kohtaavia esteitä taatakseen heille täyden talou-
dellisen, sosiaalisen ja poliittisen osallistumisen yhteiskunnassa. Yhtenäistämällä saavutettavuusvaatimuksia kaikkialla EU:n alueella parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja lopulta kuurojen ja vammaisten henkilöiden on helpompaa harjoittaa kansalaisoikeuksiaan unionin sisällä. 
http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293



3

Katrin haluaa tuoda markkinoille annostelijoita, jotka ovat 
yleisesti kaikkien ulottuvilla ja helppoja käyttää esteettö-
mästi missä tahansa. Suunnittelu ottaa kaiken kattavasti 
huomioon, niin nuoret ja ikääntyvät kuin myös esimerkiksi 
näkö- ja liikuntavammaiset henkilöt.

Hyvää hygieniaa kannattaa levittää

Uusi valikoima suunniteltiin yhdessä teollisuuden asian-
tuntijoiden ja laajan sekä kirjavan loppukäyttäjien joukon 
kanssa. Kokosimme yhteen haastatteluilla, seurannalla ja 
jatkuvilla laboratoriokokeilla saadut arvokkaat näkemykset 
– tavoitteena luoda kaikille hyviä hygieniakokemuksia.

Uudet ominaisuudet, helpompi käyttö

Lähtökohtana oli suunnitella mahdollisimman ergono-
misia ja annostelijoita, jotka ovat esteettömästi käsillä. 
Koko etupaneelin levyiset työntöpainikkeet ovat helppoja 
käyttää. Suuaukon kontrastivärit osoittavat selvästi, miten 
annostelijoita käytetään ja täytetään. Läpinäkyvät sivupa-
neelit kertovat, kuinka paljon paperia, saippuaa tai muuta 
tuotetta on jäljellä. Tämä säästää huoltohenkilökunnan 
aikaa ja lisää työn tehokkuutta.

Katrin Inclusive -annostelijat  
suunniteltiin kaikille
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90083 Katrin Gigant L
-wc-paperiannostelija, 

valkoinen

90069 Katrin Gigant S
-wc-paperiannostelija, 

valkoinen

90229 Katrin 
-saippua-annostelija
1000 ml, valkoinen

90205 Katrin 
-saippua-annostelija
500 ml, valkoinen

90120 Katrin 
-vetopyyheannostelija

M, valkoinen

90106 Katrin 
-vetopyyheannostelija 

S, valkoinen

Valkoinen tuoteperhe

90045 Katrin System  
-käsipyyheannostelija, 

valkoinen

104582 Katrin System  
-wc-paperiannostelija,  

valkoinen

90168 Katrin 
-käsipyyheannostelija 

M, valkoinen

90182 Katrin 
-käsipyyheannostelija 

Mini, valkoinen
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92162 Katrin Gigant L
-wc-paperiannostelija, 

musta

92148 Katrin Gigant S
-wc-paperiannostelija, 

musta

92209 Katrin 
-saippua-annostelija 

1000 ml, musta

92186 Katrin 
-saippua-annostelija 

500 ml, musta

92124 Katrin 
-vetopyyheannostelija

M, musta

92100 Katrin 
-vetopyyheannostelija 

S, musta

Musta tuoteperhe

92025 Katrin System  
-käsipyyheannostelija, 

musta

104605 Katrin System  
-wc-paperiannostelija,  

musta 

92063 Katrin 
-käsipyyheannostelija

M, musta

92087 Katrin 
-käsipyyheannostelija 

Mini, musta
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Uudet oivallukset helpottavat 
siivousta ja annostelijan huoltoa

Läpinäkyvä kotelo helpottaa reikien 
poraamista. 

Annostelijat ovat helppoja avata. Tarvitset 
vain yhden nykyisen tai uuden Katrin-
avaimen. Kansi voidaan avata joko avaimella 
tai kääntämällä lukkoa vasemmalle. 

Läpinäkyvästä sivupaneelista on helppo 
tarkistaa, pitääkö annostelija täyttää.

Kaikkia vanhoja ja uusia Katrin-pehmo-
papereita ja -rullia voidaan käyttää 
annostelijoissa.

Kaikki annostelijat ja paperit sopivat 
kierrätykseen.

Annostelijamme tekevät siivouksesta 
vaivatonta ja tehokasta. 

Täysin avautuva katkaisumekanismi on 
helppo puhdistaa. 

Esim. System-käsipyyheannostelijan 
kokonaan ylös avautuva kansi helpottaa 
käsittelyä, täyttämistä ja huoltoa. 

Työn tehokkuus 
lisääntyy

Opastusvideomme tukevat ylläpidon koulutusta. Käy sivustollamme katrin.com
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Uudet ominaisuudet  
auttavat kaikkia käyttäjiä

Koko etupaneelin levyinen työntöpainike 
helpottaa annostelua.

Paperin voi vetää  ulos yhdellä kädellä.

Annostelijasta tulee juuri oikea määrä 
paperia kerrallaan.

Rullan voi käyttää viimeiseen palaan asti.

Käsipyyhkeet on alllergiatestattu. 

Katrin-annostelijoiden käyttö on 
miellyttävää ja vaivatonta.

Pistekirjoitus auttaa näkövammaisia 
annostelijan käytössä.

Annostelijat ovat helppokäyttöisiä myös 
liikuntarajoitteisille.

Paperipyyhe on 
hygieenisin ja 
halutuin tapa 
kuivata kädet

Kontrastivärit helpottavat annostelijan huomaamista.
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• Yksi koko, johon sopii useita paperilaatuja. 

• Lukitusta voidaan käyttää avaimella tai ilman. 

• Rulla syötetään annostelijaan yksinkertaisesti antamalla paperin 
laskeutua vapaasti, vedetään merkittyyn viivaan asti ja suljetaan kansi. 

• Täysin avautuvaan katkaisumekanismiin pääsee helposti käsiksi. 
Puhdistus on helppoa.

• Paperia on helppo syöttää painikkeella.

• Painikkeessa on ohje pistekirjoituksella näkövammaisia varten.

• Yksinkertainen vetomekanismi on helppo käyttää. 

• Koko rulla tulee aina käytetyksi. Lähes kokonaan käytetyt rullat 
tipahtavat automaattisesti alaspäin, kun rullan halkaisija on noin 
7,5 cm.

• Tyhjät hylsyt voidaan vetää ulos annostelijan takaosasta ja kierrättää.

• Paperinkulutusta on helppo tarkkailla läpinäkyvistä sivupaneeleista.

Katrin System sähköinen 
käsi pyyhe annostelija

• Syöttää seuraavan arkin automaattisesti.

• Nopea ja helppo käyttää; arkki aina saatavilla.

• Korkea kapasiteetti – 800 arkkia rullassa riittää kuivaamaan kädet 
400–530 kertaa.

• Varmistaa, että rullasta käytetään kaikki paperi. Erittäin alhainen 
virrankulutus.

• Valvottu kulutus paljon käytettyihin wc-tiloihin.

90045
Katrin System 
-käsipyyheannostelija, valkoinen
1/ kuljetuspakkaus 
403 x 335 x 216 mm

92025
Katrin System 
-käsipyyheannostelija, musta
1/ kuljetuspakkaus 
403 x 335 x 216 mm

Yhteensopivat 
Katrin System -käsipyyhkeet

Katrin System -käsipyyhe annostelijat

6 414300 090045 6 414300 092025
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93701
Katrin System 
sähköinen käsipyyheannostelija, valkoinen

1/ kuljetuspakkaus 
434 x 299 x 234 mm

104438
Katrin System 
sähköinen käsipyyheannostelija, musta

1/ kuljetuspakkaus 
434 x 299 x 234 mm

6 414300 093701 6 414300 104438
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Katrin System
-WC-paperi annostelija

104582
Katrin System
WC-paperiannostelija, valkoinen

1/ kuljetuspakkaus  
313 x 154 x 174 mm

104605
Katrin System
WC-paperiannostelija, musta

1/ kuljetuspakkaus  
313 x 154 x 174 mm

Yhteensopivat 
Katrin System -wc-paperit

• Vetoisuus kaksi wc-paperirullaa.

• Lukitusta voidaan käyttää avaimella tai ilman.

• Saumaton annostelu rullan pudotusjärjestelmällä ja 
säädettävällä rullan pysäytyksellä. Helppo ja nopea 
täyttää.

• Voidaan täyttää, vaikka toinen rulla on vielä käytössä. 
Näin paperia on aina saatavilla. 

• Paperi on helposti saatavilla annostelijan etuosan aukosta. 

6 414300 104582 6 414300 104605
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90182
Katrin-käsipyyheannostelija 
Mini, valkoinen

1/ kuljetuspakkaus 
350 x 248 x 114 mm

92087
Katrin-käsipyyheannostelija  
Mini, musta

1/ kuljetuspakkaus 
350 x 248 x 114 mm

90168
Katrin-käsipyyheannostelija 
M, valkoinen

1/ kuljetuspakkaus 
450 x 301 x 146 mm

92063
Katrin-käsipyyheannostelija 
M, musta

1/ kuljetuspakkaus 
450 x 301 x 146 mm

Katrin-käsipyyhe annostelijat
• Saatavissa kaksi kokoa: M eli Medium ja Mini.

• M:n kansi aukeaa ylöspäin, Minin alaspäin. Annostelijat on helppo täyttää.

• Lukitusta voidaan käyttää avaimella tai ilman. 

• M-annostelijassa tukiulokkeet tukevat käsipyyhenippua. Annostelu on kevyttä 
ja pyyhenippu pysyy paikoillaan annostelijaa täytettäessä.

• Katrin M-käsipyyheannostelijaan sopivat kaikki taitetut Katrin-käsipyyhkeet, 
joiden maksimileveys on 240 mm.

Yhteensopivia 
Katrin-käsipyyhkeitä

6 414300 090168 6 414300 092063

6 414300 090182 6 414300 092087

Katrin-käsi pyyhe-
annostelija Mini

Katrin Minit on suunniteltu pieniin 
tiloihin. Sopivia Katrin-tuotteita ovat 
Non Stop -taitetut käsipyyhkeet, joiden 
maksimileveys on 210 mm.
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Katrin-vetopyyhe-
annostelijat
• Saatavana kaksi kokoa: Small ja Medium. 

• Lukitusta voidaan käyttää avaimella tai ilman.

• Uusi rulla on helppo syöttää täyttöosan avoimen 
tilan kautta. Irtonaista paperinpäätä ei enää tarvitse 
“kalastella”. 

• Turvallinen katkaisujärjestelmä.

• Saatavana useita paperivaihtoehtoja sekä 
irrotettavalla hylsyllä että ilman hylsyä. 

90120
Katrin-
vetopyyheannostelija
M, valkoinen

1/ kuljetuspakkaus 
403 x 263 x 240 mm

92124
Katrin-
vetopyyheannostelija
M, musta

1/ kuljetuspakkaus 
403 x 263 x 240 mm

90106
Katrin-
vetopyyheannostelija
S, valkoinen

1/ kuljetuspakkaus 
344 x 186 x 174 mm

92100
Katrin-
vetopyyheannostelija
S, musta

1/ kuljetuspakkaus 
344 x 186 x 174 mm

Yhteensopivia 
Katrin-vetopyyhkeitä

6 414300 090106 6 414300 0921006 414300 090120 6 414300 092124
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Katrin Gigant 
-wc-paperiannostelijat
• WC-paperiannostelijat Gigant wc-paperirullille. Saatavana kaksi 

kokoa: Small ja Large.

• Lukitusta voidaan käyttää avaimella tai ilman.

• Koko paperirullan voi käyttää taloudellisesti valmiin pidikkeen avulla.

• Suuret wc-paperirullat sopivat tiloihin, joissa käyttäjjä on paljon.

• Helppo paperin katkaisu kaikista sivuista ja kulmista. 

• Katrin Gigant L -annostelijat sopivat L- ja M-koon Gigant-rullille,              
Katrin Gigant S -annostelijat S-koon Gigant-rullille.

• Uusi joustava rullan pysäytin parantaaa annostelua.

90069
Katrin Gigant S
-wc-paperiannostelija, valkoinen

1/ kuljetuspakkaus 
245 x 239 x 151 mm

92148
Katrin Gigant S
-wc-paperiannostelija, musta

1/ kuljetuspakkaus 
245 x 239 x 151 mm

90083
Katrin Gigant L
-wc-paperiannostelija, valkoinen

1/ kuljetuspakkaus 
356 x 342 x 149 mm

92162
Katrin Gigant L
-wc-paperiannostelija, musta

1/ kuljetuspakkaus 
356 x 342 x 149 mm

Yhteensopivia 
Katrin Gigant -wc-papereita

6 414300 090069 6 414300 092148

6 414300 090083 6 414300 092162
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Katrin-saippua-
annostelijat
• Saatavana kaksi kokoa: 500 ml ja 1000 ml.

• Sama annostelija sopii nestesaippualle, vaahto-
saippualle, wc-istuimen desinfiointinesteelle ja 
suihkugeelille.

• Lukitusta voidaan käyttää avaimella tai ilman. Helppo 
täyttää uuden saippuapatruunajärjestelmän takia.

• Koko etupaneelin levyinen työntöpainike tekee 
annostelijan käytöstä vaivatonta kaikille. 

• Pistekirjoitus näkövammaisia varten.

90229
Katrin-saippua-annostelija
1000 ml, valkoinen

1/ kuljetuspakkaus 
291 x 100 x 130 mm

92209
Katrin-saippua-annostelija
1000 ml, musta

1/ kuljetuspakkaus 
291 x 100 x 130 mm

90205
Katrin-saippua-annostelija 
500 ml, valkoinen

1/ kuljetuspakkaus 
204 x 100 x 125 mm

92186
Katrin-saippua-annostelija 
500 ml, musta

1/ kuljetuspakkaus 
204 x 100 x 125 mm

Yhteensopivat
Katrin-täyttöpakkaukset

6 414300 090205 6 414300 0921866 414300 090229 6 414300 092209



Uudet annostelijat joutuivat läpäisemään useita testejä kehitysvaiheessa. 
Erityistä huomiota kiinnitettiin helppouteen ja sopivuuteen kaikille käyttäjille. 
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KATRIN INCLUSIVE -ANNOSTELIJAT 

VALMIINA TÄRKEIMPÄÄN 
TESTIIN: TOSIELÄMÄÄN

Annostelijan turvallisuus 
Ei teräviä reunoja tai valusaumoja. Ei leikkaus- tai 
puristuskohtia.

Kestävyys  käytössä 
Kaikki annostelijat avattiin ja suljettiin toistuvasti 5250 
kertaa. Tämä vastaa 20 vuoden käyttöaikaa.

Pudotustesti 
Kokonainen tuote pahvipakkauksessaan pudotettiin 
laattalattialle 46 cm:n ja 91 cm:n korkeudesta. Pakkaus 
suojasi annostelijaa.

Iskunkesto 
1 kg:n painoinen teräskuula pudotettiin kymmenen 
kertaa 50 cm:n korkeudesta annostelijan jokaisen sivun 
päälle.

Kuljetuksensieto 
Tämä testi simuloi pakkauksiin käsittelyn ja 
kuljetuksen aikana kohdistuvaa painetta. Testi tehtiin 
puristuslaitteessa asteittain kasvavalla kuormalla.

Kuormituksen kestäminen 
Painoa lisättiin asteittain annostelijan päälle 25 kg:aan 
asti.

Toimivuus 
Annostelijoiden toimivuutta testattiin asiakkailla.

Suunniteltu kaikille 
Annostelijoiden käytettävyyttä testattiin lapsilla, 
ikääntyvillä ja henkilöillä, joilla on erilaisia vammoja.

Ulkonäkö 
Verrattuna muihin annostelijoihin 74% testihenkilöistä 
suosi meidän tuotettamme: ulkonäkötesti läpäisty.

Bureau Veritas -sertifiointi 
Annostelijat on sertifioinut Bureau Veritas, maailman 
johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointilaitos.

1 6

2 7

3
8

4
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Katrinin Inclusive -annostelijat ovat 
läpäisseet maailman johtavan testaus- 
ja sertifiointi yritys Bureau Veritaksen 
kaikki turvallisuus-, kestävyys- ja 
käytettävyystestit.
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Katrin-valikoimaa täydentävät
annostelijat ja tarvikkeet 

Katrin-roskakorit
• Saatavana kaksi kokoa: 25 litraa ja 50 litraa.

• Valkoiset ja mustat roskakorit sopivat yhteen Katrin Inclusive -annostelijoiden kanssa.

Katrin-wc-paperi-annostelija, 2 rll
• Käytännöllinen annostelija tavallisille wc-paperirullille.

• Vetoisuus 2 wc-paperirullaa (myös 115 mm:n luksusrullat).

1/ kuljetuspakkaus 
300 x 145 x 145 mm

6 414300 092384

6 414300 104452

valkoinen 92384

musta 104452

Katrin kannellinen 
roskakori, 25 litraa 

2/ kuljetuspakkaus 
550 x 330 x 230 mm

6 414300 091899

6 414300 092261

valkoinen 91899

musta 92261

Katrin kannellinen 
roskakori, 50 litraa

2/ kuljetuspakkaus 
575 x 420 x 280 mm

6 414300 091912

6 414300 092285

valkoinen 91912

musta 92285

6 414300 091851

6 414300 092223

Katrin Lady Hygiene 
Bin, 8 litraa 

1 / ltk, 112 ltk / lava
360 x 240 x 170 mm

valkoinen 91851

musta 92223
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Katrin Ease -ilmanraikastin
• Kolme eri valmiustilaa: valon tunnistus, ON 24/7, OFF  eli virran katkaisu.

• Alhainen huoltotarve: vain yksi paristo (LR20 – C 1.5V). Tasainen tuoksu 24/7 kuukauden ajaksi käytön 
aloittamisesta loppuun asti.

• Hiljainen käyntiääni.

1/ kuljetuspakkaus 
192 x 94 x 80 mm

6 414300 092001

6 414300 104513

valkoinen 92001

musta 104513

Katrin-hygienia pussi annostelija
• Vakiovaruste kaikkiin naistenhuoneisiin. 

• Hygieniapussit ovat aina saatavilla.

• Helppo täyttää.

1/ kuljetuspakkaus 
135 x 95 x 32 mm

6 414300 091875

6 414300 092247

valkoinen 91875

musta 92247

Katrin-kasvopyyhe annostelija
• Annostelija Katrin-kasvopyyhepaketille. 

• Helppo täyttää. 

• Annostelee yhden arkin kerrallaan.

1/ kuljetuspakkaus 
130 x 270 x 70 mm

6 414300 092629

6 414300 104476

valkoinen 92629

musta 104476
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Valitse juuri oikeat paperit, pyyhkeet, annostelijat 
ja muut wc-tilan tarvikkeet käyttäjien määrän ja 
vaatimustason mukaan.

Selvitä ensin nämä asiat:

1. Mikä on käyttäjien ja kävijöiden määrä? 

• Onko käyttö säännöllistä ja toistuvaa vai epäsäännöllistä?   

• Onko käyttäjien virta jatkuvaa vai onko siinä satunnaisia kulutuspiikkejä?

2. Mitä kävijät odottavat? 

• Minkälaista laatua käsipyyhkeeltä odotetaan? 

• Pesevätkö ihmiset käsiään usein vai harvoin? 

• Kohdistuuko papereihin erityisvaatimuksia?

Oma hygieniaratkaisu 
jokaiseen wc-tilaan
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Katrin Hand Towel  
Mini Dispenser

Katrin Hand Towel  
M Dispenser

Katrin System  
Towel Dispenser

Näin valitset oikean 
käsipyyheannostelijan

Korkeat odotukset 

= laadukkaat käsipyyhkeet ja paperit, tyylikkäät annostelijat ja 
tarvikkeet 

Kasvava käyttäjämäärä 

= suurempikapasiteettiset annostelijat

V
A

A
T
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S
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O

KÄY T TÖMÄ ÄRÄ
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Annosteljoiden asennusohjeet

Ohjeet perustuvat Association for the Disabled -liiton suosituksiin 
(EU:n saavutettavuusasetus, http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293.)

Suositellut asennuskorkeudet wc-tiloihin

Suositellut asennuskorkeudet inva-wc-tiloihin
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Building Information Modeling

BIM (rakennuksen tietomalli) integroi useita eri objek-
teja yhteen elektroniseen muotoon. BIM-objek teja 
käytetään mallinnusohjelmissa, joissa luodaan piirus-
tuksia ja 3D-esityksiä. Materiaaleja, tekstuureja ja 
muokkausoptioita voidaan lisätä rajattomasti objektiin. 
Näin kaikki tarvittavat tuotetiedot saadaan välitettyä ilman 
virheitä suoraan suunnitelmiin.

Helposti saatavilla

Kaikki objektit voidaan ladata käytettäväksi suunnit teli-
joiden omissa ohjelmissa (ArchiCAD, AutoCAD, Revit ja 
SketchUP) osoitteesta www.katrin.com tai 
www.bimobject.com.

Uudet Katrin-annostelijat 
BIM tietomalleina

Katrin tarjoilee BIM-objektin, eli 3D-tuote-
tieto mallin, jokaisesta Inclusive-sarjan annos-
telijasta. Tiedostoja käyttävät mm. arkki tehdit, 
suunnittelijat, insinöörit, konsul tit, urakoitsijat. 
Oikeastaan kaikki, jotka työs kentelevät 
rakennusten suunnittelun ja siihen liittyvien 
tietomallien parissa.



Katrin kehittää vastuulisia hygieniaratkaisuja, jotka tarjoavat yhä parempia käyttäjä-
kokemuksia kaikille. Paperia säästävät annostelijat ovat käytännöllisin keino pienentää 
hiilijalanjälkeä.

Paperimme ovat kompostoituvia. Kestävät annostelijat valmistetaan täysin kierrätettävistä 
ABS- ja polypropyleenimuovista, jota voidaan käyttää kokonaan uudelleen.

Katrin-annostelijat voidaan sijoittaa minne tahansa ja niitä voivat käyttää kaikki. Tämä sopii 
erityisesti julkisille laitoksille. Niiden pitää noudattaa esim. EU:n*) ja valtion ohjeita saavutet-
tavuudesta. Haluamme varmistaa, että hygieniaratkaisumme tarjoavat parasta puhtautta, 
jonka jokainen ansaitsee.

Kestävä kehitys otetaan 
huomioon suunnittelussa 

*)  http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293





Katrin. At Hand.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000

Metsä Tissue Oyj
PL 300, 35801 Mänttä

Asiakaspalvelu: 010 464 7222
Faksi: 010 464 7700

asiakaspalvelu.metsatissue@metsagroup.com
www.metsagroup.com

www.katrin.com


