
DESIGNED FOR EVERYONEKATRIN INCLUSIVE DISPENSERS



EN PRAKTISK SYN PÅ KREATIVITET.

Våra state-of-the-art dispensrar är utformade med alla besökare i åtanke 
och god funktion i fokus. Dispensrarna är enkla och ergonomiska att  
använda för alla oavsett ålder, kön eller fysisk förmåga. Att underhålla  
dispensrarna är enkelt tack vare innovativa funktioner som underlättar  
för servicepersonal i deras dagliga arbete. 

Välj vitt eller svart

Serien består av ett väl genomtänkt sortiment 

av produkter för varje toalett och arbetsplats; 

från hotell, lyxrestauranger och kontor till 

sjukhus, vårdcentraler och industrier. Oavsett 

om du väljer de vita eller svarta dispensrarna 

så passar de utmärkt på alla typer av toalet-

ter. Tillsammans med våra mjukpapper och  

andra tillbehör är det enkelt att välja rätt 

hygien lösning för just dina behov.

Ett hållbart och ansvarsfullt val

Våra produkter uppfyller de högsta etiska  

normerna och gör därmed Katrin till ett  

hållbart och ansvarsfullt val. Dispensrarna 

är också ekonomiska, eftersom de minskar  



* Europeiska Accessibility Act (EAA) är en del av  
EU:s insatser för att genomföra FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
(UNCRPD) i linje med EU:s handikappstrategi 2010-
2020. Det syftar till att undanröja hinder för personer 
med funktionshinder för att säkerställa fullständig 
ekonomisk, social och politisk delaktighet i samhället.  
Tack vare harmoniseringen av tillgänglighetskraven i 
hela EU kommer den inre marknaden att förbättras, 
och till slut kommer döva och funktionshindrade att 
lättare kunna utöva sina medborgerliga rättigheter 
inom unionen. 

FÖR ALLA. ÖVERALLT.

förbrukningen och mängden avfall. Katrin  

Inclusive Dispensers är det mest hygieniska 

valet för varje toalett och uppfyller naturligtvis 

alla EU-regler* som omfattar företag, offentliga 

institutioner och hygienutrymmen.

 

Användaren i fokus

Dispenserserien har utformats i samarbete med 

experter från industrin och en mängd olika 

slutanvändare. Genom intervjuer, observatio-

ner och laboratorietester samlade vi värdefulla 

insikter för att hitta de perfekta lösningarna för 

alla typer av hygienutrymmen.

Unika funktioner, mindre krångel 

Utgångspunkten var att göra dispensrar-

na så ergonomiska som möjligt. Alla hållare  

är försedda med punktskrift för att förenkla 

användningen för synskadade. En heltäckande 

tryckyta på tvåldispensern gör att den är enkel 

att använda. Transparenta sidor gör det enkelt 

att se när det är dags att fylla på papper, tvål 

och andra förbrukningsvaror, vilket garanterar 

att dispensrarna alltid är påfyllda.



VARJE TOALETT 
BEHÖVER SIN EGEN 
HYGIENLÖSNING

På många toaletter som används dygnet runt som till exempel sjukhus och idrottshallar 
är kapacitet en väldigt avgörande faktor då det alltid skall finnas papper oavsett när du 
besöker hygienutrymmet.

Många besökare med höga förväntningar som till exempel på en teater. Där är 
papperskvalitet och kapacitet två avgörande faktorer.

Välj papper, dispensrar och tillbehör  

beroende på hur många som besöker  

toaletten och vilka förväntningar de har. 

Börja med att ställa dig två frågor: 

1. Hur många besöker toaletten?

 – Många besökare eller få besökare?

 – Konstant flöde eller sporadiska toppar?

 – Hur många serviceintervaller behövs?

2. Vad har besökaren för förväntningar? 

 – Vad förväntar de sig av papperets kvalitet?

 – Tvättar de händerna ofta eller sällan?

 – Har de särskilda krav på papperet?

 – Vem städar toaletten?

 – Vilken känsla vill du förmedla till dina  

gäster / kunder / elever eller kollegor? 
Små toaletter med färre besökare som till exempel ett kontor kräver produkter 
som alla kan känna sig bekväma med.

Färre besökare och små toaletter, till exempel ett café. Här spelar personlighet och 
funktion en avgörande roll.
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Funktionalitetstest 

Dispensrarnas funktionalitet testades av kunder.

Mekanisk säkerhet 

Inga vassa kanter eller grader. Ingen klämrisk.

Hållbarhetstest 

Alla dispensrar öppnades och stängdes 5 250 gånger.  

Det motsvarar en användningstid på 20 år.

Falltest 

En komplett produkt släpptes i sin förpackning  

ner på ett klinkergolv från höjden  

46 respektive 96 cm.

Slagtest 

En enkilos stålkula släpptes tio gånger på  

dispenserns alla sidor, från en höjd på 50 cm.

Staplingstest 

Det här testet simulerar trycket som  

förpackningarna tvingas utstå under hantering  

och transport. Testet utfördes på en  

komprimeringsmaskin med ökande belastning.

Test av statisk belastning 

Vikter upp till 25 kg lades stegvis på dispensern.

Bureau veritas 

Våra dispensrar är certifierade av Bureau Veritas,  

världsledaren i att testa, inspektera och certifiera.

TESTAD FÖR VERKLIGHETEN



KATRIN SYSTEMDISPENSERS

TOALETTER DU KAN LITA PÅ



Många besökare på kort tid ställer höga  

krav på hygienutrymmet. Med Katrin System 

dispensers behöver du aldrig tvivla på att toa-

letten är i exakt det skick som gästen förvän-

tar sig. Våra produkter gör att förbrukningen 

minimeras och pappret räcker längre. 

OMTANKE OCH SERVICE
Servicepersonalen kan lägga mer tid på det 

som dina gäster värdesätter allra mest – att 

toaletten är ren, fräsch och hygienisk. Du får 

det absolut bästa alternativet, både när det 

gäller ekonomi och miljöpåverkan, utan att 

behöva tumma på designen. 

Katrin System Toilet rymmer två toalettrullar. Tryckytan på Katrin Soap dispenser gör den lätt att 
använda för alla.

Alla dispensrar har instruktioner i punktskrift, vilket underlättar för den som är synskadad.



KATRIN HANDTOWEL DISPENSER

PERSONLIGHET OCH FUNKTION



DU BEHÖVER INTE KOMPROMISSA
Hygienutrymmet är en viktig del av helhets-

känslan och förtjänar en egen personlighet. 

Samtidigt måste allt fungera utan krångel. Vi 

är stolta över att ha skapat produkter som alla 

kan använda. Oavsett ålder, kön eller fysisk 

förmåga. Dessutom är våra Katrin Inclusive 

dispensers både tilltalande för ögat och enkla 

att använda. En vinnande kombination. Med 

Katrin Hand Towel dispenser kan du välja 

mellan alla papperskvaliteter och skapa just 

den speciella känsla du vill förmedla till dina 

gäster. Du behöver aldrig kompromissa.
Transparenta sidor gör det lätt att se om det behövs påfyllning.

Katrin Hand Towel Mini Dispenser är designad för mindre utrymmen. Vikta handdukar som Katrin One Stop  
och Katrin Non Stop med 210 mm i maxvidd passar perfekt.

KATRIN HANDTOWEL DISPENSER

PERSONLIGHET OCH FUNKTION



KATRIN CENTER FEED DISPENSER

FÖRHÖJ UPPLEVELSEN



Den som använder papper i sitt arbete  

ställer höga krav på att det presterar som det 

ska och uppfyller alla förväntningar. Precis 

som vilket arbetsverktyg som helst måste det 

fungera tillfredsställande, så att all tid kan 

läggas på själva skapandet. 

Katrin Center Feed Dispenser finns i två  

storlekar och har inte bara de funktioner du 

förväntar dig, utan även en design som tillta-

lar ögat. Och du kan välja mellan en mängd 

pappersprodukter, för att skräddarsy använ-

dandet efter just din verksamhet.

SMART OCH EFFEKTIV

Enkelt att ta papper. Du kan göra det med en hand. Dispensern finns i två storlekar, small och medium.



KATRIN GIGANT DISPENSER

TRIVSEL GER RESULTAT



Många människor drar sig för att använda  

offentliga hygienutrymmen. Därför har vi 

skapat produkter som varje besökare kan 

känna sig bekväm med. Våra Katrin Gigant 

dispensers är enkla att använda, vi har bland 

annat byggt in en funktion som gör att dis-

pensern kan fyllas på innan rullen tagit slut.  

På exempelvis hotell och restauranger är 

toaletterna ofta trendiga och estetiska. Vi 

erbjuder en enkel och snygg dispenser som 

smälter in i miljön och samtidigt skapar  

komfort för besökaren. Att gå på toaletten 

ska vara självklart och enkelt, även utanför 

hemmet. 

När du laddar dispensern med nytt papper kan restrullen 
hängas på den nedfällbara hållaren.Låset kan användas med eller utan nyckel.

Gigant finns i två storlekar, small och large.

FRÄSCHHET OCH KÄNSLA



Det mest praktiska sättet att minska pappersförbrukningen är att göra dispensrar som bidrar  

till kostnadseffektiv pappersanvändning. Vårt mjukpapper är också komposterbart och våra 

långlivade dispensrar är tillverkade enbart av material som kan återanvändas. Dispensrarna är 

enkla att montera isär och innan återvinning kan materialen lätt separeras från varandra. 

Att förstå alla behov

Katrin Inclusive Dispensers kan placeras överallt och användas av alla. Detta är fördelaktigt, 

särskilt för offentliga miljöer, som måste följa statens riktlinjer för tillgänglighet. Tack vare våra 

certifikat vet kunderna att våra hygienprodukter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt, med etiska 

leverantörer och certifierade skogar. Varje besökare förtjänar den bästa hygienlösningen och 

det kan vi garantera genom att vi följer våra kvalitetstandarder.

ANSVAR – INSPIRATIONEN TILL  
EN BÄTTRE UPPLEVELSE FÖR ALLA





KATRIN SYSTEM TOWEL DISPENSER 
 – Hela rullen används alltid. Nästan förbrukade rullar 
faller automatiskt ner i restrulleposition när rullen har 
en diameter på ca 7,5 cm

 – Pappersnivån är lätt att kontrollera, tack vare de  
transparenta sidopanelerna

 – Rullen läggs in i dispensern och papperet dras sedan ut 
till markerad linje, innan luckan stängs

 – Den helt öppningsbara avrivningsmekanismen är enkel 
att rengöra

KATRIN HAND TOWEL DISPENSER
KATRIN HAND TOWEL M 

 – Stöd som håller papperet på plats och underlättar 
påfyllningen

 – Fungerar med samtliga av Katrins pappersvikningar

KATRIN HAND TOWEL MINI

 – Katrin Hand Towel Mini Dispensers är designade för 
små utrymmen

 – Katrin One Stop och Non Stop vikta handdukar med en 
maxbredd av 210 mm passar i minidispensern

KATRIN SYSTEM TOILET DISPENSER
 – Rymmer två rullar

 – När den ena rullen är slut faller den andra ner   
automatiskt 

 – Dispensern har justerbar rullbroms

 – Lättare att komma åt papperet på framsidan av 
dispenseröppningen

90045  
Katrin System Towel  
Dispenser White  
403 x 335 x 216 mm

92025  
Katrin System Towel  
Dispenser Black  
403 x 335 x 216 mm

90168  
Katrin Hand Towel M  
Dispenser White 
450 x 301 x 146 mm

90182  
Katrin Hand Towel Mini 
Dispenser White  
350 x 248 x 114 mm

92063  
Katrin Hand Towel M  
Dispenser Black  
450 x 301 x 146 mm

92087  
Katrin Hand Towel Mini  
Dispenser Black 
350 x 248 x 114 mm

104582  
Katrin System Toilet  
Dispenser White  
313 x 154 x 174 mm

104605  
Katrin System Toilet  
Dispenser Black 
313 x 154 x 174 mm

Locket öppnas uppåt på Hand Towel M  
dispensern och nedåt på Hand Towel Mini

Den tomma rullen plockas enkelt 
bort från baksidan och kastas i 
återvinningen

Du kan ladda dispensern med två rullar



KATRIN GIGANT DISPENSER
 – Toalettdispensrar för Gigantrullar

 – Finns i två storlekar; small och large

 – Optimalt utnyttjande – hela rullen används tack vare en 
integrerad restrullefunktion

 – Stora toalettrullar för högfrekvent användande

 – Enkel pappersavrivning på alla sidor och alla kanter

 – Ny flexibel bromsfunktion

KATRIN SOAP DISPENSER
 – Den heltäckande tryckytan gör dispensern enkel att 
använda för alla 

 – Finns i två storlekar; 500 ml och 1000 ml

 – Samma dispenser kan användas för Liquid Wash,  
Foam Wash, Liquid Wash Sanitizer, Toilet Seat Sanitizer,  
Shower Gel (i 1000 ml dispensern passar även 
Disinfectant)

KATRIN CENTERFEED DISPENSER
 – Finns i två storlekar; small och medium 

 – Lätt att hitta änden på pappersrullen

 – Lätt att ladda en ny rulle genom att dra  
papperet genom en springa

 – Säker avrivning

92124  
Katrin Centerfeed M  
Dispenser Black 
403 x 263 x 240 mm

90120  
Katrin Centerfeed M  
Dispenser White  
403 x 263 x 240 mm

92100  
Katrin Centerfeed S  
Dispenser Black  
344 x 186 x 174 mm

90106  
Katrin Centerfeed S  
Dispenser White  
344 x 186 x 174 mm

90083  
Katrin Gigant L  
Dispenser White 
356 x 342 x 149 mm

90069  
Katrin Gigant S  
Dispenser White  
245 x 239 x 151 mm

92162  
Katrin Gigant L  
Dispenser Black  
356 x 342 x 149 mm

92148  
Katrin Gigant S  
Dispenser Black  
245 x 239 x 151 mm

92209  
Katrin Soap  
Dispenser 1000 ml Black  
291 x 100 x 130 mm

90229  
Katrin Soap  
Dispenser 1000 ml White  
291 x 100 x 130 mm

92186  
Katrin Soap  
Dispenser 500 ml Black  
204 x 100 x 125 mm

90205  
Katrin Soap  
Dispenser 500 ml White  
204 x 100 x 125 mm



EN KOMPLETT SERIE
Besökare, arkitekt eller servicepersonal. Vi har skapat en serie 

dispensers för att tillgodose allas behov. Oavsett förväntningar, 

så kan vi erbjuda en lösning som passar alla. Vilka produkter 

du än väljer så gör du ett bra miljöval och ett val som ser till  

att dina gäster gärna kommer tillbaka.

91943 Katrin Ease Towel 
Dispenser - Black

104490 Katrin Ease Foamsoap  
1000 ml - Black

92285 Katrin Waste Bin With 
Lid 50 Litre - Black

92605 Katrin Folded Toilet 
Tissue Dispenser - Black

104476 Katrin Facial Tissue 
Dispenser - Black

92247 Katrin Hygiene Bag 
Holder Dispenser - Black

92223 Katrin Lady Hygiene 
Bin 8 Litre - Black

104513 Katrin Ease Air 
Freshener Dispenser - Black

92261 Katrin Waste Bin With 
Lid 25 Litre - Black



91967 Katrin Ease Towel 
Dispenser - White

91875 Katrin Hygiene Bag 
Holder Dispenser - White

92582 Katrin Folded Toilet 
Tissue Dispenser - White

91981 Katrin Ease Foamsoap 
1000 ml - White

91851 Katrin Lady Hygiene 
Bin 8 Litre - White

92001 Katrin Ease Air Freshener 
Dispenser - White

92629 Katrin Facial Tissue 
Dispenser - White

91912 Katrin Waste Bin With 
Lid 50 Litre - White

91899 Katrin Waste Bin With 
Lid 25 Litre - White



Metsä Tissue AB
SE-542 88 MARIESTAD

Tel. int. + 46 501 27 50 00
Telefax + 46 501 27 54 35

www.metsagroup.com
www.katrin.com


