
Elegant design, smarte egenskaper

Katrin Metall



 – Elegant og pen design i børstet stål og hvitt metall
 – Robust, og tåler tøffe miljøer
 – Enkel å rengjøre
 – Enkel å lade / fylle på
 – Praktisk inspeksjonsvindu
 – Låsbare dispensere, én nøkkel til alle

Elegant design som passer i de fleste miljøer

Katrin Metall – dispensere som er godt designet og funksjonelle, 

og som gjør det enkelt å sørge for god håndhygiene. Perfekte  

for deg som setter pris på komfort og kvalitet i kombinasjon med 

elegant design. Katrin Metall passer bra på offentlige toaletter 

med lav og middels besøksfrekvens – alt fra standardutstyrte 

kundetoaletter til hygienerom i premiumsegmentet hvor det  

er viktig med et sterkt image. Designen med avfasede kanter 

 gjør dispenseren elegant, samtidig som den er robust, slitesterk 

og enkel å rengjøre. Et praktisk inspeksjonsvindu viser hvor  

mye papir som er igjen slik at det blir enkelt å sørge for at det  

aldri går tomt.



989516 
Katrin Gigant S 
Dispenser - White Metal
266 x 250 x 129 mm

989660 
Katrin Gigant S 
Dispenser - Steel
266 x 250 x 129 mm

900771 
Katrin Waste Bin 
- Steel
460 x 355 x 170 mm

900788 
Katrin Waste Bin 
- White Metal
460 x 355 x 170 mm

993155
Katrin Hygiene Bin 
- Steel
290 x 102 x 230 mm

988366 
Katrin Hand Towel M 
Dispenser - Steel
330 x 275 x 132 mm

993100 
Katrin Centerfeed M 
Dispenser - Steel
365 x 261 x 261 mm

993063 
Katrin Soap 
Dispenser - Steel
275 x 100 x 124 mm

992967 
Katrin Gigant L 
Dispenser - Steel
315 x 310 x 129 mm

997016 
Katrin Gigant L 
Dispenser - White Metal
315 x 310 x 129 mm

982517 
Katrin Soap 
Dispenser - White Metal
275 x 100 x 124 mm

993124 
Katrin Centerfeed M 
Dispenser - White Metal
365 x 261 x 261 mm

988113 
Katrin Hand Towel M 
Dispenser - White Metal
330 x 275 x 132 mm

Serien inneholder alt du trenger for et komplett toalett – fra 

papir- og såpedispenser til papirkurv. Dispenserne er veldesignet 

og funksjonelle, og de gjør det enkelt å sikre god håndhygiene. 

Både serien i børstet stål og den i hvitt metall gir et elegant 

inntrykk som forbedrer alle toaletter. Det kan være på et kontor, 

en restaurant, en skole, et sykehus eller et annet off entlig miljø.

Komplett serie – velg mellom børstet stål eller hvit

Hvitt metall

Børstet stål
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