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Uudet Katrin-annostelijat on suunniteltu Metsä Tissuen kaksi vuotta kestäneen, seitsemässä Euroopan
maassa suoritetun julkisia WC-tiloja koskeneen tutkimuksen tulosten perusteella.
Katrin-sarjaan kuuluvat käsipyyhe-, vetopyyhe-, WC-paperi- ja saippua-annostelijat sekä roskakorit.
Annostelijoita on eri kokoisia kävijämääriltään erilaisiin WC-tiloihin.
Tuotteiden materiaalina on helposti puhdistettava mattapintainen, värinsä pitävä ABS-muovi.
Katrin-annostelijoissa on lukuisia käytön ja huollon kannalta tärkeitä uusia, innovatiivisia yksityiskohtia.
Uusissa hopean värisissä muoviannostelijoissa rosterin tyylikkyys yhdistyy muovin toimivuuteen ja hygi-
eenisyyteen.
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KÄSIPYYHEANNOSTELIJAT

910305 Katrin Käsipyyheannostelija M
953166 Katrin Käsipyyheannostelija M Silver
– helppotoiminen, kevyt annostelu kevennysripojen ansiosta
– voidaan täyttää kahdella uudella käsipyyhepaketillisella ennen

kuin annostelija tyhjenee täysin

953203 Katrin Käsipyyheannostelija L
– suuren kulutuksen kohteisiin
– helppotoiminen, kevyt annostelu kevennysripojen ansiosta
– suuri kapasiteetti kaikille taitetuille käsipyyhkeille
– voidaan täyttää kolmella uudella käsipyyhepaketillisella ennen

kuin annostelija tyhjenee täysin
– ohut muotoilu, helppo sijoittaa

953401 Katrin Gigant L wc-paperiannostelija
953357 Katrin Gigant S wc-paperiannostelija
953364 Katrin Gigant S Silver wc-paperiannostelija
– mahdollisuus lukita tai valita avaimeton toiminta
– turvalliset sisäänpäin suunnatut katkaisuterät
– hyvän suunnitelun ansiosta sopii pieneenkin wc-tilaan
– helppo täyttää
– nerokas esiin vedettävä loppurullan pidike

953104 Katrin Käsipyyheannostelija S
– sopii pienen kokonsa vuoksi ahtaisiin tiloihin
– voidaan täyttää uudella käsipyyhepaketillisella ennen kuin

annostelija tyhjenee täysin

WC-PAPERIANNOSTELIJAT

953258 Katrin Vetopyyheannostelija S, 953302 Katrin Vetopyyheannostelija M

Mahdollisuus lukita tai valita avaimeton toiminta. Non stop, One Stop ja C-taitetuille käsipyyhkeille.

– mahdollisuus lukita tai valita
avaimeton toiminta

– turvalliset sisäänpäin suunnatut
katkaisuterät

– katkaisee paperin ilman pölyä
– vaihdettava katkaisuterä
– pienen koon ansiosta helppo

sijoittaa
– helppo täyttää

953456 Katrin System Toilet wc-paperiannostelija
953463 Katrin System Toilet Silver wc-paperiannostelija
– kaksi rullaa, suuri kapasiteetti
– paperijarru hillitsee kulutusta
– helppo täyttää, kun paperia on vielä jäljellä
– hylsy putoaa, kun viimeinenkin arkki on käytetty ja

uusi rulla tulee käyttöön automaattisesti

953043 953166

953036 Katrin System Towel, mekaaninen rullapyyheannostelija
953043 Katrin System Towel Silver, mekaaninen rullapyyhe-
annostelija.
– Katrin System -rullapyyhkeille
– helppokäyttöinen ja hiljainen
– suuri kapasiteetti, rullassa 680 pyyhettä
– oikea pyyhekoko, kulutus pysyy hallinnassa
– aina puhdas pyyhe annostelijaan koskematta
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953463953456
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SAIPPUA-ANNOSTELIJAT

KASVOPYYHEANNOSTELIJA

ROSKAKORIT

Mahdollisuus lukita tai valita avaimeton toiminta.

Kestävä ja helppokäyttöinen, painettava pump-

puosa.

Katrin Nestesaippua-annostelija
1000 ml, 953609
1000 ml, 963608 Silver

500 ml, 953654
500 ml, 963653 Silver

– 1200 nestesaippua-annosta litran,
600 annosta puolen litran täyttöpullosta

– helppo täyttää
– kokoonpainuva hygieeninen täyttöpullo

Katrin Vaahtosaippua-annostelija
1000 ml, 953616
1000 ml, 963615 Silver

500 ml, 953661
500 ml, 93660 Silver

– 1400 vaahtosaippua-annosta litran
täyttöpullosta

– esiasennettu vaahtosuutin
– varmatoiminen
– ylellinen vaahto

953852 Katrin Verkkoroskakori 40 l
– iso kapasiteetti ja suuri suuaukko

auttavat hygieniatilan pysymistä siistinä
– roskakorin seinäkiinnitys helpottaa

lattian puhtaanapitoa
– helppo tyhjentää
– tukeva rakenne, kestää kovankin

kohtelun

953906 Katrin Roskakori 25 l
953951 Katrin Roskakori 50 l
– tilava
– kanteen ei tarvitse koskea
– roskakorin seinäkiinnitys helpottaa

lattian puhtaanapitoa
– mahdollisuus käyttää myös ilman kantta
– tukeva rakenne, kestää kovankin

kohtelun
– helppo tyhjentää
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HYGIENIAPUSSI-ROSKAKORI

953708 Katrin Hygieniapussi-roskakori
– uudentyyppinen konsepti: hygienia-

pussiannostelija jätekorin kannessa

953807 Katrin Kasvopyyheannostelija
– annostelija 100 arkin kasvopyyhe-

kotelolle
– helppo täyttää
– annostelee arkin kerrallaan
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Roskakorit on helppo asentaa seinälle.

Vaihdon lukittavasta avoimeksi voi tehdä

käden käänteessa.

Takalevyssä reiät eri kiinnitystavoille.

Keskireiät auttavat kohdistuksessa.

Saippua-annostelijassa

vankka pumppu ja

helposti vaihdettava

täyttöpullo.

Esiinvedettävä loppurullan

pidike

Uusi annosteluaukko ja kevennysrivat, kevyt ja

moitteeton annostelu koko ajan.

Helppo täyttää, kun paperia on vielä jäljellä. Hylsy

putoaa, kun viimeinenkin arkki on käytetty. Uusi

rulla tulee käyttöön automaattisesti.

Vaahtosaippuat, nestesaippuat ja suihkusaippuat

VALMISTUS JA MYYNTI

Metsä Tissue Oyj
PL 300, 35801 MÄNTTÄ
Asiakaspalvelu 010 464 7222
Faksi 010 464 7713
www.metsatissue.com
www.katrin.com

Katrin-annostelijoilla saadaan aikaan toimiva ja tyylikäs wc-tila.

Yksi ja sama avain kaik-

kiin annostelijoihin.

System-rulla on helppo laittaa paikoilleen.
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