
Designed for everyone

Katrin Inclusive Dispensers



Vores avancerede dispensere er udformet med henblik på alle brugere 

og med fokus på god funktion. Dispenserne er ergonomisk udformet 

og nemme at anvende for alle uanset alder, køn eller fysisk formåen. 

Det er desuden nemt at vedligeholde dispenserne takket være innovative 

funktioner, der letter rengøringspersonalets daglige arbejde. 

Vælg hvid eller sort

Serien består af et velgennemtænkt udvalg af 

produkter til alle toiletter og arbejdspladser, lige 

fra hoteller, luksusrestauranter og kontorer til 

hospitaler, lægehuse og fabrikker. Uanset om 

du vælger de hvide eller sorte dispensere, så 

passer de godt til alle typer toiletter. Sammen 

med vores bløde papir og andet tilbehør er det 

let at vælge den rette sanitære løsning til netop 

dine behov.

Et bæredygtigt og ansvarligt valg

Vores produkter opfylder de strengeste etiske 

krav og gør dermed Katrin til et bæredygtigt og 

ansvarligt valg. Dispenserne er også økonomis

ke i brug, eftersom de mindsker forbruget og 

Et praktisk syn på kreativitet



* Den europæiske lov om tilgængelighed (EAA) er en 
del af EU’s tiltag for at implementere FN’s konvention 
om rettigheder for personer med funktionsnedsættelse 
(UNCRPD) på linje med EU’s handicapstrategi 2010
2020. Formålet er at afskaff e forhindringer for personer 
med handicap for at sikre dem fuldstændig økonomisk, 
social og politisk deltagelse i samfundet. Takket være 
harmoniseringen af kravene om tilgængelighed i hele EU 
vil det medføre en forbedring af det indre marked, og i 
sidste ende vil handicappede lettere kunne udøve deres 
rettigheder som medborgere inden for EU. 

mængden af aff ald. Katrin Inclusive Dispensers 

er det optimale hygiejniske valg til ethvert toilet 

og opfylder naturligvis alle gældende EUregler* 

for virksomheder, off entlige institutioner og 

sanitære lokaler.

 

Brugeren i centrum

Dispenserserien er udviklet i samarbejde med 

brancheeksperter og en række forskellige 

slutbrugere. Gennem interviews, iagttagelser og 

laboratorietests indsamlede vi værdifuld indsigt 

for at fi nde de perfekte løsninger til alle typer 

sanitære lokaler.

Unikke funktioner, mindre besvær 

Udgangspunktet var at skabe så ergonomiske  

dispensere som muligt. Alle holdere med 

trykfl ade er udstyret med punktskrift for at 

lette brugen for svagt seende. En heldækkende 

trykplade på sæbe dispenseren gør den nem 

at bruge. Gennemsigtige sider gør det let at se, 

hvornår der skal påfyldes papir, sæbe og andre 

forbrugsvarer, så man sikrer, at dispenserne 

altid er fyldte.

For alle. Overalt.



Alle toiletter 
kræver en individuel 
sanitær løsning

Færre brugere og små toiletter, f.eks. en café. Her spiller et markant 
udtryk og funktion en afgørende rolle.

Mange brugere med høje forventninger, f.eks. i et teater. 
Her spiller papirkvaliteten og kapaciteten en afgørende rolle.Vælg papir, dispensere og tilbehør ud fra, 

hvor mange der bruger toilettet, og hvilke 

forventninger de har. Begynd med at stille 

dig selv to spørgsmål: 

1. Hvor mange benytter toilettet?
 – Mange brugere eller få brugere?
 – Jævnt fordelt brug eller brug i 
uforudsigelige bølger?

 – Hvor mange rengøringsintervaller 
er der behov for?

2. Hvilke forventninger har brugerne? 
 – Hvad forventer de mht. papirkvaliteten?
 – Vasker de ofte eller sjældent hænder?
 – Har de specielle krav til papiret?
 – Hvem rengør toilettet?
 – Hvilken følelse vil du formidle til dine 
gæster/kunder/elever eller kolleger? Små toiletter med færre brugere, f.eks. på et kontor, kræver produkter, 

som alle har det godt med.
På mange toiletter, der bruges døgnet rundt som f.eks. på hospitaler og i 
sportshaller, er kapaciteten en meget afgørende faktor, fordi der altid skal være 
papir, uanset hvornår man bruger de sanitære lokaler.
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Funktionalitetstest

Dispensernes funktionalitet blev testet af kunder.

Mekanisk sikkerhed

Ingen skarpe kanter eller vinkler. Ingen risiko for klemning.

Holdbarhedstest

Alle dispensere blev åbnet og lukket 5.250 Gange. 

Det svarer til en brugstid på 20 år.

Faldtest

Et komplet produkt i emballage blev sluppet fra en højde 

på henholdsvis 46 og 90 cm ned på et klinkegulv.

Slagtest

En stålkugle på et kg blev ti gange sluppet fra en højde 

på 50 cm, så den ramte alle dispenserens sider.

Stablingstest

Denne test simulerer det tryk, emballagen udsættes for 

under håndtering og transport. Testen blev udført på en 

komprimeringsmaskine med stadig større belastning.

Test af statisk belastning

Dispenseren blev udsat for belastning i trin på 25 kg ad 

gangen.

Bureau veritas

Vores dispensere er certifi ceret af bureau veritas, 

der er verdens førende virksomhed inden for test, 

inspektion og certifi cering.

Testet for virkeligheden



Katrin System Dispensers

Toiletter, der altid er klar til brug



Mange brugere på kort tid stiller store krav til de 

sanitære lokaler. Med Katrin System Dispensers 

behøver du aldrig bekymre dig for, om toilettet 

er i præcis den stand, som brugeren forventer. 

Vores produkter minimerer forbruget, så papiret 

rækker længere. 

Omtanke og service
Rengøringspersonalet kan dermed bruge mere 

tid på det, som brugeren værdsætter mest: at 

toilettet fremstår rent, frisk og hygiejnisk.  

Du får den absolut bedste løsning, både når det 

gælder økonomi og miljøpåvirkning, uden at 

skulle gå på kompromis med designet.

Katrin System Toilet Dispenser 
rummer to toiletruller.

Trykpladen på Katrin Soap Dispenser 
gør den let at bruge for alle.

Alle dispensere med trykplade er 
udstyret med instruktioner i punktskrift, 
der letter brugen for svagtseende.

!



Katrin Handtowel Dispensers

Markant udtryk og funktion



Ingen kompromisser
De sanitære lokaler er en vigtig del af 

helhedsfølelsen og fortjener et markant 

udtryk. Samtidig skal alt fungere problemfrit. 

Vi er stolte over at have skabt produkter, som 

alle kan bruge. Uanset alder, køn og fysisk 

formåen. Derudover er vores Katrin Inclusive 

Dispensers både elegante og nemme at bruge. 

En vinderkombination. Med Katrin Hand 

Towel Dispenser kan du vælge mellem alle 

papirkvaliteter og skabe præcis den specielle 

følelse, du ønsker at formidle til brugerne. 

Du behøver aldrig gå på kompromis.

Katrin Hand Towel Mini Dispenser er designet til mindre arealer. Foldede håndklæder som 
Katrin One Stop og Katrin Non Stop med maksimal bredde på 210 mm passer perfekt.

Gennemsigtige sider gør det let at 
se, om der er brug for påfyldning.

!



Katrin Centerfeed Dispensers

Optimer oplevelsen



Alle, der bruger papir i deres arbejde, stiller  

store krav til, at det fungerer optimalt og  

opfylder alle forventninger. Lige som ethvert 

andet arbejdsredskab skal det fungere tilfreds

stillende, så man kan fokusere på arbejdet.   

Katrin Center Feed Dispenser fås i to størrelse 

og har ikke alene de funktioner, der forventes, 

men også et flot design. Og det er muligt at  

vælge mellem en række papirprodukter, så  

brugen skræddersys til netop din virksomhed.

Smart og effektiv

Let at tage papir.  
Det kan gøres med én hånd.

Dispenseren fås i to størrelser: 
small og medium.



Katrin Gigant Dispensers

Trivsel giver resultater



Mange mennesker har ikke lyst til at bruge  

toiletter på offentlige steder. Derfor har vi skabt 

produkter, som alle brugere kan føle sig godt 

tilpas med. Vores Katrin Gigant Dispensers 

er nemme at bruge, og vi har blandt andet 

udstyret dem med en funktion, så der kan fyldes 

papir i dispenseren, inden rullen er tom.  

Toiletter på for eksempel hoteller og restau

ranter er ofte trendy og elegante. Vi tilbyder en 

enkel og pæn dispenser, der smelter sammen 

med omgivelserne og samtidig sikrer brugeren 

komfort. Det skal føles naturligt og let at gå på 

toilettet, også uden for hjemmet.

Gigant fås i to størrelser: small og large.

Friskhed og komfort

Låsen kan bruges med eller uden nøgle. Når der fyldes nyt papir i dispenseren, kan rest
rullen hænges på holderen, som kan slås ned.



Ansvar – inspirationen til 
en bedre oplevelse for alle

Den mest praktiske måde at mindske papirforbruget på er at konstruere dispensere, der bidrager til 

omkostningseff ektiv papiranvendelse. Vores bløde papir kan desuden komposteres, og vores holdbare 

dispensere er udelukkende fremstillet af materialer, der kan genbruges. Dispenserne er lette at 

montere, og inden genbrug kan materialerne let adskilles fra hinanden. 

Forståelse for alle behov

Katrin Inclusive Dispensers kan placeres overalt og bruges af alle. Dette er en fordel, især når det gælder 

off entlige steder, hvor der er offi  cielle retningslinjer for tilgængelighed. Takket være vores certifi cering 

ved kunderne, fremstilles vores sanitære produkter på en ansvarsful måde af leverandører, som 

opfylder etiske krav og med materiale fra certifi cerede skove. Vores brugere fortjener den optimale 

sanitære løsning, og det kan vi garantere med vores kvalitetsstandarder.





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

Katrin System Towel 
Dispenser 

 – Hele rullen bruges altid. Næsten opbrugte ruller 
falder automatisk ned i restrulleposition, når rullen 
har en diameter på ca. 7,5 cm

 – Papirniveauet er let at kontrollere takket være de 
gennemsigtige sidepaneler

 – Rullen lægges ind i dispenseren, og papiret trækkes 
derefter ud til den markerede linje, før låget lukkes

 – Afrivningsmekanismen kan åbnes helt og er dermed 
let at rengøre

Katrin Hand Towel 
Dispenser

Katrin Hand Towel M Dispenser 
 – Støtte, som holder papiret på plads, og som gør 

påfyldningen nemmere
 – Fungerer med alle Katrins forskellige papirfoldninger

Katrin Hand Towel Mini Dispenser
 – Katrin Hand Towel Mini Dispenser er designet til 

små arealer
 – Katrin One Stop og Katrin Non Stop foldede 

håndklæder med en maksimumbredde på 210 mm 
passer til mini dispenseren

Katrin System Toilet 
Dispenser

 – Rummer to ruller
 – Når den ene rulle er tom, falder den anden 

automatisk ned 
 – Dispenseren har justerbar rullebremse
 – Det er lettere at komme til papiret på forsiden 

af dispenseråbningen

Låget åbnes opad på Katrin Hand Towel M Dispenseren 
og nedad på Katrin Hand Towel Mini Dispenseren.

Den tomme rulle fj ernes let fra 
bagsiden og smides til genbrug.

Der kan lægges to ruller i dispenseren.



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

Katrin Gigant 
Dispenser

 – Toiletdispenser til Gigantruller
 – Fås i to størrelser: small og large
 – Optimal udnyttelse – hele rullen bruges takket 

være en integreret restrullefunktion
 – Store toiletruller til højfrekvent brug
 – Enkel papirafrivning på alle sider og kanter
 – Ny fl eksibel bremsefunktion

Katrin Soap 
Dispenser

 – Den heldækkende trykfl ade gør dispenseren 
nem at bruge for alle 

 – Fås i to størrelser: 500 ml og 1000 ml
 – Samme dispenser kan bruges til Katrin Handwash, 

Katrin Foamwash, Katrin Hand Disinfectant Gel 
(1000 ml dispenser), Katrin Seat Sanitizer 
(500 ml dispenser), Katrin Head & Body

Katrin Centerfeed 
Dispenser

 – Fås i to størrelser: small og medium 
 – Let at fi nde enden på papirrullen
 – Let at sætte en ny rulle i ved at trække papiret 

gennem en åbning
 – Sikker afrivning



91943 Katrin Ease Towel  
Dispenser  Black

104490 Katrin Ease Foam Soap  
Dispenser 1 000 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

En komplet serie
Bruger, arkitekt eller rengøringspersonale. Vi har  

skabt en serie dispensere, der opfylder alles behov.  

Uanset forventninger har vi en løsning, der passer  

til alle. Hvilke produkter du end vælger, træffer du  

et godt valg både for miljøet og for brugerne.



91967 Katrin Ease Towel 
Dispenser  White

91875 Katrin Hygiene Bag 
Holder Dispenser  White

92582 Katrin Folded Toilet 
Tissue Dispenser  White

91981 Katrin Ease Foam Soap 
Dispenser 1 000 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



www.katrin.com

Metsä Tissue A/S
Copenhagen Towers 
Ørestads Boulevard 108
DK2300 København S  

Tlf.  +45 43 713 811 www.metsatissue.com
katrin@metsagroup.com


