
Designed for everyone

Katrin Inclusive Dispensers



Våre avanserte dispensere er utformet med alle besøkende i tankene 

og med god funksjon i fokus. Dispenserne er enkle og brukervennlige 

for alle, uansett alder, kjønn eller fysisk evne. De er også enkle å 

vedlikeholde takket være innovative funksjoner som gjør det lettere for 

servicepersonell å utføre sitt daglige arbeid. 

Velg hvitt eller svart

Serien består av et godt gjennomtenkt 

sortiment av produkter for ethvert toalett og ar-

beidsplass – fra hoteller, restauranter og konto-

rer til sykehus, legesentre og industrier. Uansett 

om du velger de hvite eller svarte dispenserne, 

så passer de utmerket på alle typer toaletter. 

Sammen med vårt mykpapir og annet tilbehør 

er det enkelt å velge riktig hygieneløsning for 

nettopp ditt behov.

Et bærekraftig og ansvarlig valg

Våre produkter oppfyller de høyeste etiske 

normene, noe som gjør Katrin til et bære-

kraftig og ansvarlig valg. Dispenserne er også 

økonomiske, ettersom de reduserer forbruket 

Et praktisk syn på kreativitet



* Den europeiske Accessibility Act (EAA) er en del av 
EUs innsatser for å gjennomføre FNs konvensjon om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(UNCRPD) i tråd med EUs strategi for funksjonshemmede 
2010-2020. Den har til formål å rydde unna hindringer 
for funksjonshemmede for å sikre fullstendig økonomisk, 
sosial og politisk delaktighet i samfunnet. Takket være 
harmoniseringen av tilgjengelighetskravene i hele EU 
kommer det indre markedet til å forbedres, noe som vil føre 
til at døve og funksjonshemmede lettere vil kunne utøve 
sine medborgerlige rettigheter innenfor unionen. 

og mengden avfall. Katrin Inclusive Dispensers 

er det mest hygieniske valget for alle typer 

toaletter, og oppfyller naturligvis alle EU-regler* 

som gjelder for foretak, offentlige institusjoner 

og hygienerom.

 

Brukeren i fokus

Dispenserserien er utformet i samarbeid med 

eksperter fra industrien og en rekke forskjellige 

sluttbrukere. Gjennom intervjuer, observasjo-

ner og laboratorietester har vi samlet verdifull 

kunnskap for å finne de perfekte løsningene for 

alle typer hygienerom.

Unike funksjoner, enklere bruk 

Vårt utgangspunkt var å gjøre dispenserne så 

brukervennlige som mulig. Alle dispensere  

med trykkflate er forsynt med punktskrift for å 

forenkle bruken for synshemmede. En hel-

dekkende trykkflate på såpedispenseren gjør at 

den er enkel å bruke. Gjennomsiktige sider gjør 

det enkelt å se når det er på tide å fylle på papir, 

såpe og andre forbruksvarer, noe som sikrer at 

dispenserne alltid er påfylt.

For alle. Overalt.



Ethvert toalett trenger 
en egen hygieneløsning

Færre besøkende og små toaletter, f.eks. en kafé. Her spiller personlighet og  
funksjon en avgjørende rolle.

Mange besøkende med høye forventninger, f.eks. på et teater.  
Der er papirkvalitet og kapasitet to avgjørende faktorer.Velg papir, dispensere og tilbehør avhengig av 

hvor mange som besøker toalettet og  

hvilke forventninger de har. Begynn med  

å stille deg to spørsmål:

1. Hvor mange besøker toalettet?
 – Mange besøkende eller få besøkende?
 – Konstant strøm eller sporadiske topper?
 – Hvor hyppige serviceintervaller er det  
behov for?

2. Hvilke forventninger har de besøkende? 
 – Hvilken papirkvalitet forventer de seg?
 – Vasker de hendene ofte eller sjeldent?
 – Har de spesielle krav til papiret?
 – Hvem rengjør toalettet?
 – Hvilken følelse ønsker du å formidle til dine 
gjester, kunder, elever eller kolleger?

Små toaletter med færre besøkende, f.eks. et kontor, krever produkter  
som alle kan føle seg bekvemme med.

På mange toaletter som brukes døgnet rundt, f.eks. på sykehus eller i 
idrettshaller, er kapasitet en svært avgjørende faktor, ettersom det alltid skal 
finnes papir uansett når du besøker hygienerommet.
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Funksjonalitetstest

Dispensernes funksjonalitet er testet av kunder.

Mekanisk sikkerhet

Ingen skarpe kanter eller vinkler. Ingen klemfare.

Holdbarhetstest

Alle dispenserne ble åpnet og lukket 5 250 ganger.  

Det tilsvarer en brukstid på 20 år.

Falltest

Et komplett produkt i forpakningen ble sluppet  

ned på et flisgulv fra en høyde på henholdsvis  

46 og 96 cm.

Slagtest

En enkilos stålkule ble sluppet ned på alle sidene  

av dispenseren ti ganger fra en høyde på 50 cm.

Stabletest

Denne testen simulerer trykket som forpakningene 

må tåle under håndtering og transport. Testen ble 

utført på en komprimeringsmaskin med økende 

belastning.

Test av statisk belastning

Vekter opp til 25 kg ble lagt trinnvis på dispenseren.

Bureau veritas

Våre dispensere er sertifisert av Bureau Veritas,  

et verdensledende selskap innenfor testing,  

inspeksjon og sertifisering.

Testet for virkeligheten



Katrin System Dispensers

Toaletter du kan stole på



Mange besøkende på kort tid stiller høye krav til 

hygienerommet. Med Katrin System Dispen-

sers trenger du aldri å tvile på om toalettet er 

i nøyaktig den stand gjesten forventer. Våre 

produkter bidrar til at forbruket minimeres og at 

papiret varer lenger. 

Omtanke og service
Servicepersonellet kan bruke mer tid på det 

gjestene dine verdsetter aller mest – at toalettet 

er rent, innbydende og hygienisk. Du får det 

absolutt beste alternativet, både når det gjelder 

økonomi og miljøpåvirkning, uten å gå på kom-

promiss med designen.

Katrin System Toilet Dispenser  
har plass til to toalettruller.

Trykkflaten på Katrin Soap Dispenser 
gjør den enkel å bruke for alle.

Alle dispensere med trykkflate har 
instruksjoner i punktskrift, noe som  
gjør det enklere for synshemmede.

!



Katrin Handtowel Dispensers

Personlighet og funksjon



Du trenger ikke å inngå  
kompromisser
Hygienerommet er en viktig del av helhetsfølel-

sen og fortjener en egen personlighet. Samtidig 

må alt fungere uten problemer. Vi er stolte over 

å ha utviklet produkter som alle kan bruke.  

Uansett alder, kjønn eller fysisk evne. Dessuten  

er våre Katrin Inclusive Dispensers både 

tiltalende for øyet og enkle å bruke. En vinnende 

kombinasjon. Med Katrin Hand Towel Dispensers 

kan du velge mellom alle papirkvaliteter og 

skape nettopp den spesielle følelsen du ønsker 

å formidle til gjestene dine. Du trenger aldri å 

inngå kompromisser.

Katrin Hand Towel Mini Dispenser er designet for mindre rom. Falsede papirhåndklær  
som Katrin One Stop og Katrin Non Stop, med en maksbredde på 210 mm, passer perfekt.

Gjennomsiktige sider gjør  
at det er enkelt å se om det  
er behov for påfylling.

!



Katrin Centerfeed Dispensers

Øk opplevelsen



Den som bruker papir i arbeidet sitt, stiller 

høye krav til at papiret presterer som det skal 

og oppfyller alle forventninger. Akkurat som et 

hvilket som helst arbeidsverktøy må det fungere 

tilfredsstillende, slik at man kan bruke all tid på 

selve skapelsesprosessen. 

Katrin Centerfeed Dispenser fås i to størrelser 

og har ikke bare de funksjonene du forventer, 

men også en design som er tiltalende for øyet. 

I tillegg kan du velge mellom en rekke papir-

produkter for å skreddersy bruken etter nettopp 

din virksomhet.

Smart og effektiv

Enkelt å ta papir.  
Du kan gjøre det med én hånd.

Dispenseren fås i to størrelser, 
Small og Medium.



Katrin Gigant Dispensers

Trivsel gir resultater



Mange mennesker kvier seg for å bruke  

offentlige hygienerom. Derfor har vi utviklet 

produkter som enhver besøkende kan føle seg 

bekvem med. Våre Katrin Gigant Dispensers er 

enkle å bruke, og vi har blant annet bygd inn en 

funksjon som gjør at dispenseren kan fylles på 

før rullen tar slutt.  

På eksempelvis hoteller og restauranter er 

toalettene ofte trendy og estetiske. Vi tilbyr en 

enkel og pen dispenser som smelter inn i miljøet 

og samtidig skaper komfort for besøkende. Å gå 

på toalettet skal være selvsagt og enkelt, også 

utenfor hjemmet.

Gigant fås i to størrelser, Small og Large.

Renhet og følelse

Låsen kan brukes med eller uten nøkkel. Når du setter inn nytt papir i dispenseren, kan 
restrullen henges på den nedfellbare armen.



Ansvar – inspirasjonen til  
en bedre opplevelse for alle

Den mest praktiske måten å redusere papirforbruket på er å lage dispensere som bidrar til 

kostnadseffektiv papirbruk. Vårt mykpapir kan også komposteres, og våre dispensere har lang 

levetid og er fremstilt kun av materialer som kan gjenvinnes. Dispenserne er enkle å demontere, 

og materialene kan enkelt skilles fra hverandre før gjenvinning. 

Å forstå alle behov

Katrin Inclusive Dispensers kan plasseres overalt og brukes av alle. Dette er spesielt fordelaktig 

for offentlige miljøer som må følge statlige retningslinjer for tilgjengelighet. Takket være våre 

sertifiseringer vet kundene at våre hygieneprodukter produseres på en ansvarlig måte, med 

etiske leverandører og sertifiserte skoger. Alle besøkende fortjener den beste hygieneløsningen, 

og det kan vi garantere ved at vi følger våre 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 blir alltid brukt opp. Nesten tomme ruller 
faller automatisk ned i restrullposisjonen når rullen 
har en diameter på ca. 7,5 cm

 – De gjennomsiktige sidepanelene gjør det enkelt  
å kontrollere papirnivået

 – Rullen legges inn i dispenseren, og deretter trekkes 
papiret ut til markert linje før lokket lukkes

 – Avrivingsmekanismen kan åpnes helt og er  
enkel å rengjøre

Katrin Hand Towel 
Dispenser

Katrin Hand Towel M Dispenser
 – Støtte som holder papiret på plass og gjør det  

enklere å fylle på
 – Fungerer med alle typer papirhåndklær fra Katrin

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

for små rom
 – Katrin One Stop og Katrin Non Stop falsede  

papirhåndklær med en maksbredde på 210 mm  
passer i minidispenseren

Katrin System Toilet 
Dispenser

 – Har plass til to ruller
 – Når den ene rullen er tom, faller den andre  

automatisk ned 
 – Dispenseren har automatisk rullebrems
 – Det er enklere å komme til papiret på forsiden  

av dispenseråpningen

Lokket åpnes oppover på Hand Towel M Dispenseren, 
og nedover på Hand Towel Mini Dispenseren.

Den tomme rullen tas enkelt bort fra  
baksiden og kastes i gjenvinningsavfallet.

Du kan sette inn 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

 – Toalettdispensere for Gigantruller
 – Fås i to størrelser, Small og Large
 – Optimal utnyttelse – en integrert 

restrullfunksjon sørger for at hele rullen brukes
 – Store toalettruller for steder med høy 

besøksfrekvens
 – Enkel papiravrivning på alle sider og kanter
 – Ny, fleksibel bremsefunksjon

Katrin Soap  
Dispenser

 – Den heldekkende trykkflaten gjør dispenseren  
enkel å bruke for alle 

 – Fås i to størrelser, 500 ml og 1000 ml
 – Samme dispenser kan brukes 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 
 – Det er enkelt å finne enden på papirrullen
 – Det er enkelt å sette inn en ny rull ved å trekke 

papiret gjennom en åpning
 – Trygg avrivning



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 komplett serie
Besøkende, arkitekter eller servicepersonell. Vi har skapt en  

serie dispensere for å ivareta alles behov. Uansett forventninger  

kan vi tilby en løsning som passer for alle. Hvilke produkter du  

enn velger, så gjør du et godt miljøvalg og et valg som bidrar til  

at gjestene dine kommer tilbake.



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 AS
Postboks 262, Skøyen
Drammensveien 145 A, 5.etasje
NO-0213 Oslo

Tlf. int. +47 92 67 16 45 www.metsatissue.com
katrin@metsagroup.com


