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Pri návrhu desiatich našich nových, moderných dávkova-
čov a zásobníkov sme mali na mysli každého z vás a na 
srdci ich dobrú funkčnosť. Naše dávkovače a zásobníky 
sú ergonomické a ich použitie je pre väčšinu vekových 
kategórií a fyzických schopností jednoduché. Údržba 
dávkovačov a zásobníkov je tiež praktickejšia a ich ino-
vatívne funkcie uľahčujú každodennú prácu personálu 
údržby.

Stačí si len vybrať medzi bielym alebo 
čiernym

Nový sortiment predstavuje optimalizovanú skupinu 
výrobkov pre každé sociálne zariadenie a pracovisko, 
počnúc hotelmi, špičkovými reštauráciami a kanceláriami, 
až po zdravotnícke zariadenia a priemyselné závody. Biele 

ako aj štýlové čierne dávkovače a zásobníky sa prispôso-
bia sociálnym zariadeniam so základným ako aj luxusným 
vybavením. Nové zásobníky sú vhodné pre každý druh 
papierových utierok značky Katrin. Jednoducho si vyberte 
ten správny dávkovač a zásobník pre svoje potreby.

Zodpovedná a ekologická voľba

Naše výrobky sú vyrábané v súlade s najvyššími etickými 
štandardmi, vďaka čomu sú výrobky značky Katrin ekolo-
gickou a zodpovednou voľbou. Zásobníky sú tiež hospo-
dárne, keďže znižujú nadmerné použitie papiera. Kom-
pletne navrhnuté dávkovače a zásobníky značky Katrin sú 
správnou voľbou pre každú toaletu a samozrejme spĺňajú 
všetky predpisy EÚ*, ktoré sa vzťahujú na podniky a ve-
rejné inštitúcie ako aj sociálne zariadenia.

Nový kompletný sortiment  
Praktický prístup ku kreativite

Našou úlohou bolo vytvoriť dávkovače a zásobníky, ktoré 
sú všeobecne prístupné a môže ich ľahko a kedykoľvek 
používať každý. Sortiment sa zameriava na širší rozsah 
užívateľov: mladých i starších, fyzicky spôsobilých ako aj 
tých menej zdatných.

Príjemný hygienický zážitok

Nová rada dávkovačov a zásobníkov bola navrhnutá 
v spolupráci s priemyselnými odborníkmi a širokou škálou 
koncových používateľov. Z rozhovorov, pozorovaní ako aj 
z laboratórnych skúšok sme zhromaždili cenné poznatky 
pre zabezpečenie pozitívneho hygienického zážitku pre 
každého.

Nové funkcie, menej komplikácií

Východiskovým cieľom bolo vyrábať čo najergonomickej-
šie dávkovače a zásobníky. Manipulácia s plno-profilo-
vými povrchmi s funkciou zatlačenia nevyžaduje žiadnu 
námahu. Kontrastné farby na otvoroch dávkovačov jasne 
naznačujú, ako sú dávkovače používané a udržiavané. 
Priehľadné bočné panely umožňujú sledovať zvyšný ob-
jem papiera, mydla alebo iného prostriedku, šetria čas 
pracovníkom v oblasti facility manažmentu a zabezpečujú 
efektívnu použiteľnosť a využitie času.

Kompletnosť sortimentu  
Navrhnuté pre každého

* Európsky akt o prístupnosti (EAA) je súčasťou úsilia Európskej únie implementovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) v súlade so svojou Európskou stratégiou pre oblasť zdra-
votného postihnutia na roky 2010-2020. Jej cieľom je odstrániť prekážky pre osoby so zdravotným postihnutím a zabezpečiť ich plné ekonomické, sociálne a politické začlenenie do spoločnosti. Prostredníctvom 
harmonizácie požiadaviek na prístupnosť v rámci celej EÚ sa fungovanie vnútorného trhu zlepší a v konečnom dôsledku so osoby so sluchovým a zdravotným postihnutím budú môcť ľahšie uplatňovať svoje občian-
ske práva v rámci Únie. http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293
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Zásobník Katrin Gigant 
veľkosti L, biely

Zásobník Katrin Gigant 
veľkosti L, čierny

Zásobník Katrin Gigant 
veľkosti S, biely

Zásobník Katrin Gigant 
veľkosti S, čierny

Zásobník na papierové utierky 
Katrin System, biely

Zásobník na papierové utierky 
Katrin System, čierny

Zásobník na toaletný papier 
Katrin System, biely

Zásobník na toaletný papier 
Katrin System, čierny

Zásobník na skladané 
uteráky ZZ,  veľkosti M 

Katrin, biely

Zásobník na skladané 
uteráky ZZ,  veľkosti M 

Katrin, čierny

Mini zásobník na skladané 
uteráky ZZ Katrin, biely

Mini zásobník na skladané 
uteráky ZZ Katrin, čierny

Dávkovač mydla 
Katrin 1000 ml, biely

Dávkovač mydla 
Katrin 1000 ml,  

čierny

Dávkovač mydla 
Katrin 500 ml, biely

Dávkovač mydla 
Katrin 500 ml,  

čierny

Zásobník so stredovým 
odvíjaním veľkosti M 

Katrin, biely

Zásobník so stredovým 
odvíjaním veľkosti M 

Katrin, čierny

Zásobník so stredovým 
odvíjaním veľkosti S 

Katrin, biely

Zásobník so stredovým 
odvíjaním veľkosti S 

Katrin, čierny

 Biely sortiment Čierny sortiment
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Nové vlastnosti a výhody  
pre čistenie a údržbu

Nové vlastnosti a výhody  
pre používateľov

Priehľadný kryt, ktorý umožňuje vidieť, kde 
je potrebné navŕtať skrutky pre zásobník. 
sa ľahko čistia.

S plno profilovým krytom s funkciou 
zatlačenia je dávkovanie jednoduché.

Jednoduchá obsluha jednou rukou.

Dávkovače a zásobníky sa ľahko odomyka-
jú - stačí kľúč značky Katrin bez ohľadu na 
to, či je súčasný alebo nový. Kryt môžete 
otvoriť buď kľúčom alebo otočením doľava 
(zámok nastavte do servisnej polohy a kryt 
môžete otvoriť ručne).

Zásobníky sú navrhnuté tak, aby poskytli 
to správne množstvo papiera.

Priehľadné bočné panely uľahčujú kontrolu 
nutnosti dopĺňania.

V zásobníkoch je možné používať všetky 
staré a nové druhy papierových utierok 
a toaletného papiera značky Katrin.

Funkcia prídavného držiaka umožňuje 
úplnú spotrebu kotúča.

Rýchly a hygienický spôsob, ako si  osušiť 
ruky pomocou hygienicky  papierových 
utierok.

Používanie našich dávkovačov a zásob-
níkov je príjemné a jednoduché.

Všetky zásobníky a dávkovače sú recyklo-
vateľné a papier je kompostovateľný.

Naše zásobníky a dávkovače sa čistia 
bez námahy a efektívne.

Text v Braillovom písme pomôže zrakovo 
postihnutým používať zásobník.

Rezacie mechanizmy s úplným otvorením 
sa ľahko čistia.

Kryt s úplným otvorením smerom hore, pre 
zásobník hygienických utierok, ktorý uľah-
čuje prístup, doplňovanie a údržbu.

Zásobníky môžu ľahko používať aj fyzicky 
hendikepované osoby.

Videá s online pokynmi pomáhajú pri nácviku údržby. Navštívte stránku katrin.com

Stále najrýchlejší 
a najhygienickejší 
spôsob osušenia 
rúk

Jednoduchosť  
znamená účinnosť

Ich kontrastné farby umožňujú ich rýchle lokalizovanie.
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90045

Zásobník na papierové utierky  
Katrin System, biely

403 x 335 x 216 mm

92025

Zásobník na papierové utierky  
Katrin System, čierny

403 x 335 x 216 mm

Zásobník pre 
papierové utierky
 � Jedna veľkosť, rôzna kvalita papierových utierok

 � Zásobník môže byť používaný na otváranie s kľúčom alebo  
bez neho

 � Kotúč papiera sa vkladá do zásobníka jednoducho, voľným vložením, 
následne vytiahnutím papiera po vyznačenú čiaru a zatvorením krytu

 � Pri úplnom otvorení zásobníka je rezací mechanizmus ľahko 
prístupný a čistí sa bez námahy

 � V prípade, že útržok papiera nie je vysunutý zo zásobníka,  
na jeho opätovné vysunutie je k dispozícii tlačidlo PUSH

 � Na tlačidle PUSH sú uvedené pokyny v Braillovom písme pre 
používanie zrakovo postihnutých

 � Jednoduché vytiahnutie utierky pre ľahké použitie

 � Vždy sa využije celý kotúč papiera. Ak aktuálne používaný kotúč 
dosiahne priemer pod 7,5 cm, sa automaticky presunie do polohy 
úplného spotrebovania a na jeho miesto dosadne nový kotúč

 � Prázdne dutinky je možné jednoducho vytiahnuť do strany zo zadnej 
časti zásobníka a recyklovať

 � Spotreba papiera sa jednoducho kontroluje vďaka priehľadným 
bočným panelom

Papierové utierky Katrin System

460058

Papierové utierky  
Katrin Plus System 

460102

Papierové utierky  
Katrin Classic System 

460201

Papierové utierky  
Katrin Basic System 
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Zásobník na toaletný papier  
Katrin System
 � Pre dva kotúče papiera

 � Zásobník môže byť používaný na otváranie s kľúčom alebo bez neho 

 � Plynulé podávanie so systémom poklesu rolky papiera a nastaviteľnou 
brzdou kotúča proti samovoľnému odvíjaniu

 � Ľahko a rýchlo sa dopĺňa

 � Zásobník môže byť znovu doplnený, aj keď nie je druhý kotúč  
spotrebovaný, takže papier je vždy k dispozícii

 � K dispozícii dve verzie: s držiakom odpadovej dutinky alebo bez nej

 � Lepší prístup k papieru na báze podávania z čelnej strany zásobníka

 � Bez nutnosti hmatať po voľnom konci papiera

Toaletný papier Katrin System

156005

Toaletný papier  
Katrin Classic System 800

103424

Toaletný papier 
Katrin Classic System 800 Eco

968

Toaletný papier  
Katrin Plus System

156159

Toaletný papier  
Katrin Basic System

104582

Zásobník na toaletný 
papier Katrin, biely

313 x 154 x 174 mm

104605

Zásobník na toaletný 
papier Katrin, čierny

313 x 154 x 174 mm 
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Skladané uteráky Katrin

345256

Utierky Katrin Classic 
One Stop M 2

344013

Utierky Katrin Plus 
One Stop L 3

100683

Utierky Katrin Basic  
Zig Zag, zelené

100645

Utierky Katrin Plus

90182

Mini zásobník na skladané 
uteráky Katrin, biely

350 x 248 x 114 mm

92087

Mini zásobník na skladané 
uteráky Katrin, čierny

350 x 248 x 114 mm

90168

Zásobník na skladané uteráky 
Katrin veľkosti M, biely

450 x 301 x 146 mm

92063

Zásobník na skladané uteráky 
Katrin veľkosti M, čierny

450 x 301 x 146 mm

Zásobníky na skladané uteráky 
Katrin
 � K dispozícii v dvoch veľkostiach: malej (Mini) a strednej (Medium)

 � Pre jednoduché dopĺňanie sa pri utierkach veľkosti M otvára kryt smerom nahor 
a pri utierkach veľkosti Mini smerom nadol

 � Zásobník môže byť používaný na otváranie s kľúčom alebo bez neho

 � V zásobníku papierových utierok veľkosti M sa nachádzajú oporné rebrá, ktoré 
podporujú stoh utierok, čím uľahčujú ich podávanie a pri doplňovaní zásobníka 
udržiavajú stoh na mieste

 � Zásobník papierových utierok Katrin veľkosti M je vhodný pre všetky typy sklada-
ných papierových uterákov značky Katrin: C-Fold, Non Stop, One Stop a ZigZag 
s maximálnou šírkou 240 mm

 � Zásobník veľkosti Mini je určený pre menšie priestory s nízkou návštevnosťou. 
Vhodnými výrobkami značky Katrin sú skladané papierové utierky One Stop  
a Non Stop, ktoré majú maximálnu šírku 210 mm
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Zásobníky Katrin 
so stredovým odvíjaním
 � K dispozícii v dvoch veľkostiach: malej S a strednej M

 � Zásobník môže byť používaný na otváranie s kľúčom  
alebo bez neho

 � Novú rolku papiera je možné ľahko vložiť prostredníctvom 
otvoreného priestoru v časti určenej na dopĺňanie

 � Bez nutnosti hmatať po voľnom konci papiera

 � Bezpečný systém oddeľovania útržku.

 � Pre rôzne druhy papierových utierok so stredovým  
odvíjaním s dutinkou alebo bez nej

2603

Katrin Classic M 2

433276

Katrin Basic M 2

2658

Katrin Plus M 2

3389

Katrin Classic S 2

90120

Zásobník so stredovým od-
víjaním  veľkosti M Katrin, 
biely

403 x 263 x 240 mm

92124

Zásobník so stredovým od-
víjaním  veľkosti M Katrin, 
čierny

403 x 263 x 240 mm

90106

Zásobník so stredovým 
odvíjaním  veľkosti S 
Katrin, biely

344 x 186 x 174 mm

92100

Zásobník so stredovým 
odvíjaním  veľkosti S 
Katrin, čierny

344 x 186 x 174 mm

Katrin uteráky v kotúči so stredovým odvíjaním
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3334

Katrin Classic  
Gigant M 2

2559

Katrin Basic  
Gigant L 350

Zásobník na toaletný papier 
Katrin Gigant
 � Zásobníky na toaletný papier Gigant  k dispozícii v dvoch veľkostiach:  
malej S a veľkej L

 � Zásobník môže byť používaný na otváranie s kľúčom alebo bez neho

 � Celú rolku papiera je možné použiť hospodárne s integrovaným držiakom 
používanej rolky

 � Toaletný papier Gigant do prevádzok s vysokou frekvenciou návštev

 � Ľahké oddeľovanie útržkov zo všetkých strán a uhlov

 � Bez nutnosti hľadania po voľnom konci papiera

 � Zásobníky Katrin Gigant veľkosti L sú vhodné pre rolky papiera veľkosti L a M. 
Zásobníky Katrin Gigant veľkosti S sú vhodné pre rolky papiera veľkosti S

 � Nová, flexibilná brzda rolky pre lepšie podávanie

Katrin toaletný papier Gigant

3341

Katrin Plus  
Gigant M 2

90069

Zásobník Katrin Gigant  
veľkosti S, biely

245 x 239 x 151 mm

92148

Zásobník Katrin Gigant  
veľkosti S, čierny

245 x 239 x 151 mm

90083

Zásobník Katrin Gigant  
veľkosti L, biely

356 x 342 x 149 mm

92162

Zásobník Katrin Gigant  
veľkosti L, čierny

356 x 342 x 149 mm
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Katrin mydlá a dezinfekcia

Dávkovače mydla 
Katrin
 � K dispozícii v dvoch veľkostiach: 500 ml a 1000 ml

 � Jeden a ten istý dávkovač je možné využiť na tekuté 
mydlo na ruky, tekuté mydlo na telo a vlasy, mydlo 
v pene, dezinfekčné mydlo, penu na dezinfekciu WC 
dosiek

 � Dávkovač môže byť používaný na otváranie s kľúčom 
alebo bez neho

 � Jednoduché doplňovanie pomocou systému nových 
mydlových náplní

 � Použitie plno-profilového krytu s funkciou zatlačenia 
je ľahké a určené pre všetkých

 � Pokyny v Braillovom písme pre zrakovo postihnutých

954274

Penové  
mydlo   
1000 ml

88080

Tekuté mydlo 
na telo a vlasy 
1000 ml

88202

Dezinfekčné 
mydlo 
1000 ml

88059

Tekuté mydlo  
na ruky 
1000 ml

954311

Pena na dezinfekciu 
WC dosiek 
500 ml

90229

Dávkovač mydla Katrin 
1000 ml, biely

291 x 100 x 130 mm

92209

Dávkovač mydla Katrin 
1000 ml, čierny

291 x 100 x 130 mm

90205

Dávkovač mydla Katrin 
500 ml, biely

204 x 100 x 125 mm

92186

Dávkovač mydla Katrin 
500 ml, čierny

204 x 100 x 125 mm

POČAS VÝROBY BOLO NIEKOĽKO
ZÁSOBNÍKOV ZNIČENÝCH

Aby sme sa uistili, že naše nové dávkovače fungujú tým správnym spôsobom, nechali sme ich 
podstúpiť sériu skúšok. Osobitná pozornosť bola venovaná ich jednoduchej obsluhe a prístupnosti pre 

všetkých. Sme presvedčení, že sú práve také, ako sme zamýšľali, pretože skúšky nám to potvrdili.
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KOMPLETNÝ SORTIMENT DÁVKOVAČOV  
A ZÁSOBNÍKOV ZNAČKY KATRIN

Pripravené na hlavnú skúšku: skutočnú prevádzku

Mechanická bezpečnosť 
Bez ostrých hrán a povrchov. Žiadne miesta s nebezpečenstvom 
poranenia sa.

Skúška trvanlivosti 
Všetky dávkovače boli opakovane otvorené a zatvorené až 5250-
krát. To predstavuje dobu používania minimálne 20 rokov.

Skúška pádu 
Celý výrobok bol v kartónovom balení pustený na podlahu 
z výšky 46 cm a 91 cm. Zásobník ostal nepoškodený.

Skúška nárazom 
Na rôzne strany dávkovača desaťkrát spadla 1 kg oceľová guľa 
z výšky 50 cm.

Skúška stohovania 
Táto skúška simuluje tlak, ktorému čelí balenie počas mani-
pulácie a prepravy. Skúška bola vykonaná na lise s postupným 
zvyšovaním výkonu.

Statická skúška postupného zaťažovania 
Na zásobník bola postupne pridávaná záťaž až do 25 kg. 

Funkčná skúška 
Funkčnosť dávkovačov a zásobníkov bola odskúšaná zákazníkmi.

Navrhnuté pre každého 
Použiteľnosť zásobníka a dávkovača vyskúšali deti, seniori  
aj ľudia s rôznymi postihnutiami.

Estetika 
V porovnaní s inými dávkovačmi a zásobníkmi až 74% osôb 
dalo v skúške prednosť našim výrobkom. Estetická skúška bola 
úspešná.

Bureau Veritas 
Naše dávkovače a zásobníky boli certifikované spoločnosťou 
Bureau Veritas, ktorá je globálnym lídrom v oblasti testovania, 
kontrol a certifikácie.
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Svoje papierové výrobky, dávkovače, zásobníky a iné vyba-
venie sociálnych zariadení by ste si mali vyberať na základe 
počtu ľudí, ktorí sociálne zariadenie používajú a úrovne ich 
očakávaní. Stačí zodpovedať na nasledujúce otázky:

1. Aký je počet Vašich používateľov a návštevníkov?

 � Veľa používateľov alebo nízka frekvencia  návštevníkov?

 � Nepretržité používanie alebo sporadické návaly?

2. Aké sú očakávania používateľa?

 � Akú kvalitu utierok očakáva?

 � Existujú osobitné požiadavky pre papierové utierky?

Každé sociálne zariadenie potrebuje 
svoje vlastné hygienické riešenie.

VIACMENEJ počet návštevníkov
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Mini zásobník skladaných 
uterákov Katrin

Zásobník skladaných  
uterákov veľkosti M Katrin

Zásobník papierových  
utierok Katrin System

Voľba správneho 
zásobníka na papierové utierky
Vyššie očakávania znamenajú dopyt po lepšej kvalite utierok, 
ako aj po štýlových zásobníkoch a ich príslušenstva. Rastúci počet 
používateľov znamená dopyt po zásobníkoch s vyššou kapacitou.

Ubytovanie 
pre mládež

Kancelárie 

Luxusné  
hotely

Reštaurácia 
s rýchlym  

občerstvením

Kaviareň

Prvotriedna 
reštaurácia

Čerpacia  
stanica

Nákupné  
stredisko

Opera
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Doplnkový sortiment zásobníkov:

Zásobník na uteráky v kotúči 
Katrin Ease
 � Úplne bezdotykový zásobník pre miesta, kde sa vyžaduje rýchla 
údržba, maximálna hygiena a kvalita

 � Systém funguje na 4 batérie LR20 - D 1,5V, ktoré nie sú 
súčasťou výrobku. Nepoužívajte dobíjateľné batérie.

 � Nastavenie dĺžky papiera a oneskorenia je možné prispôsobiť 
potrebám zákazníka

 � Zdokonalený systém doplňovania s funkciou založenia rezervnej 
rolky pre zabezpečenie vyššej kapacity

Kozmetické utierky 
Katrin
 � Zásobník na krabičku kozmetických 
utierok Katrin

 � Jednoduché doplňovanie

 � Dávkuje vždy po jednej utierke

577119

Kozmetické utierky 
Katrin

* Kompatibilný výrobok
    biely 92629

    čierny 104476        
Zásobník na kozmetické 
utierky Katrin

1/priehľ. bal.  
130 x 270 x 70 mm

Koše na odpadky Katrin
 � K dispozícii v dvoch veľkostiach: 25 l a 50 l

 � Biele a čierne koše na odpadky dopĺňajú 
kompletný sortiment zásobníkov

    biely 91899

    čierny 92261 NOVÝ 

Kôš na odpadky 
značky Katrin  
s vekom, 25 l
2/priehľ. bal. 
550 x 330 x 230 mm

    biely 91912

    čierny 92285 NOVÝ

Kôš na odpadky 
značky Katrin  
s vekom, 50 l
2/priehľ. bal. 
575 x 420 x 280 mm

Dávkovač na mydlo v pene Katrin 
Ease
 � Nízka spotreba energie a nároky na údržbu: 30 000 dávok  
na 4 AA batérie, čo stačí pre tridsať používateľov za deň počas 
viac ako jedného roka.

 � Náplň mydla a čerpadlo sú utesnené pre vyššiu hygienu

 � Objem náplne je 1000 ml – stačí pre 2500 čistých párov rúk

 � Jednoduchá obsluha, nemožnosť nesprávne naplniť dávkovač

    biely 91981

    čierny 104490

Dávkovač mydla 
Katrin Ease 1000 ml

1/priehľ. bal.  
315 x 105 x 110 mm

954267

Mydlo v pene  
Katrin Ease 1000 ml

* Kompatibilný výrobok

Osviežovač vzduchu Katrin Ease
 � K dispozícii tri rôzne režimy: jemná detekcia, zapnuté 24/7, 
vypnuté (do režimu odpojenia).

 � Nízke nároky na údržbu: iba jedna potrebná batéria  
(LR20 – C 1,5 V).

 � Stála vôňa 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po dobu jedného 
mesiaca

 � Tichý

954625

Osviežovač  
vzduchu Katrin 
Ease – jablko

954618

Osviežovač  
vzduchu Katrin 
Ease – citrus

* Kompatibilný výrobok

    biely 92001

    čierny 104513

Osviežovač  
vzduchu Katrin 
Ease

1/priehľ. bal.  
192 x 94 x 80 mm

    biely 93701

    čierny 104438

Elektrický zásobník 
na papierové utierky 
Katrin System

1/priehľ. bal.  
434 x 299 x 234 mm

    biely 91851

    čierny 92223

Kôš na dámske  
hygienické  
vložky Katrin

1/priehľ. bal.  
360 x 240 x 170 mm

460102

Papierové utierky 
Katrin Classic System 
veľkosti M 2

* Kompatibilný výrobok

    biely 91967

    čierny 91943

Zásobník na utaráky 
v kotúči Katrin Ease

1/priehľ. bal.  
434 x 299 x 234 mm

460065

Uterák v kotúči 
Katrin Plus Ease 
veľkosti M

* Kompatibilný výrobok

Zásobník hygienických 
vrecúšok Katrin
 � Štandardná jednotka pre všetky sociálne 
zariadenia určené pre dámy

 � Hygienické vrecúška sú vždy k dispozícii

 � Jednoduché doplňovanie

961628
Hygienické vrecúška 
pre dámy Katrin

* Kompatibilný výrobok

    biely 91875

    čierny 92247

Zásobník hygienických 
vrecúšok Katrin

1/priehľ. bal.  
135 x 95 x 27 mm

Zásobník pre skladaný 
toaletný papier Katrin
 � Zásobník pre skladaný toaletný papier

 � Hygienický – podáva vždy len jeden útržok 
papiera  
(znižuje náklady na spotrebu papiera)

    biely 92582

    čierny 92605

1/priehľ. bal.  
307 x 158 x 133 mm

Elektrický zásobník 
na papierové utierky 
Katrin System
 � Automaticky podá ďalší útržok

 � Rýchle a jednoduché použitie, útržok je vždy k dispozícii

 � Veľká kapacita – 800-útržková rolka stačí na osušenie rúk  
400-530 krát

 � Navrhnutý na využitie rolky papiera až do posledného útržku

 � Nízka spotreba energie

 � Kontrolovaná spotreba pre intenzívne využívané toalety

Kôš na dámske 
hyg. vložky Katrin
 � Kompaktný dizajn

 � 8 l

Zásobník Katrin  
pre dve rolky 
toaletného papiera
 � Praktický zásobník pre bežné rolky 
toaletného papiera

 � Pre 2 rolky toaletného papiera  
max do šírky 115 mm

    biely 92384

    čierny 104452

1/priehľ. bal.  
300 x 145 x 145 mm



24 25

Pokyny na inštaláciu

* Európsky akt prístupnosti (EAA), http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293.

Pokyny k inštalácii vychádzajú z odporúčaní Asociácie zdravotne 
postihnutých.*

Odporúčané výšky pre inštaláciu 
dávkovačov a zásobníkov pre bežné 
sociálne zariadenia.

Odporúčané výšky pre inštaláciu  
dávkovačov a zásobníkov v sociálnych 
zariadeniach určených pre postihnuté 
osoby.
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Najpraktickejším spôsobom, ako môžeme znížiť ekologickú záťaž, je vyrábať zásobníky, ktoré hospodárne 
používajú papierové utierky. Naše papierové utierky sú tiež kompostovateľné a naše dlhotrvajúce zásobníky 
sú vyrobené iba z materiálov, ktoré môžu byť bezpečne opätovne zavedené do výrobného cyklu. Zásobníky 
sa dajú jednoducho rozobrať a pri recyklácii je možné materiály ľahko od seba oddeliť. Zásobníky sú vyrobené 
z odolného ABS a polypropylénového plastu s opakovaným použitím.

Pochopenie všetkých potrieb

Zásobníky a dávkovače značky Katrin môžu byť umiestnené kdekoľvek a môže ich používať každý. Výhodné je 
to najmä pre verejné inštitúcie, ktoré musia dodržiavať štátne pokyny pre zabezpečenie prístupnosti. Európsky 
akt prístupnosti napríklad ustanovuje pokyny, ktoré sprísňujú štátne a miestne predpisy.1

Vďaka našim certifikátom naši zákazníci vedia, že naše výrobky sú vyrobené zodpovedne od dodávateľov do-
držiavajúcich etické normy a z certifikovaných lesov a sú bezpečné pre použitie. Vždy zostaneme verní našim 
normám kvality, aby sme mohli zaručiť, že naše riešenia pre zabezpečenie čistoty poskytnú najlepšiu hygienu, 
akú si zaslúži každý.

Zodpovednosť – inšpirácia pre  
všeobecne lepší zážitok používateľa

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