
KATRIN INCLUSIVE DISPENSERS

DESIGNED FOR EVERYONE



Et praktisk syn på kreativitet

Inspirert av nordisk design – Et sterkt inntrykk gjennom enkel og stilren design

Bærekraft er et must – Alle våre produkter fremstilles på en ansvarlig måte, med

etiske leverandører og sertifiserte skoger

Vi følger retningslinjene – EUs Accessability Act er retningslinjer som rydder

unna hindringer for funksjonshemmede, slik at alle får den samme økonomiske, 

sosiale og politiske delaktighet i samfunnet



For alle. Overalt.

Med alle i tankene – Dispenserne er enkle og brukervennlige for alle,

uansett alder, kjønn eller fysisk evne

Synlighet – Kontrastfarger gjør dispenserne synlige

Enkelhet – Både for brukere og servicepersonell



Ethvert toalett trenger en egen hygieneløsning

Begynn med to spørsmål:

1. Hvor mange besøker toalettet? 

- Mange besøkende eller få besøkende mer sjeldent? 

- 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?
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Testet for virkeligheten
Funksjonalitetstest

Dispenserens 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 oppå dispenseren. 

Bureau Veritas

Våre dispensere er sertifisert av Bureau Veritas, et 

verdensledende selskap innenfor testing, inspeksjon

og sertifisering.



Katrin System Dispensers
Toaletter du kan stole på



Katrin System Hand Towel Dispenser

Hele rullen blir alltid brukt 

opp

– nesten tomme ruller faller 

ned i restrullposisjonen

Den tomme rullen tas bort 

og kastes i 

gjenvinningsavfallet

Rullen legges inn i 

dispenseren og trekkes 

deretter ut til den markerte 

linjen

Avrivningsmekanismen kan 

åpnes og er enkel å 

rengjøre



Når den ene rullen er 

tom, faller den andre 

automatisk ned

Før det er tomt for papir, 

kan du fylle på med en ny 

rull

Det er enklere å komme til 

papiret på forsiden av 

dispenseren

Katrin System Toilet Dispenser



Katrin Soap Dispenser 1000 og 500 ml

Den heldekkende trykkflaten 

gjør dispenseren enkel å 

bruke for alle

Det er enkelt å fylle på 

med nye såpepatroner

Punktskrift gjør det enklere 

for synshemmede

Samme dispenser kan 

brukes med forskjellig 

tilbehør Desinfectant

fås bare i 1000 ml



Katrin Hand Towel Dispenser
Personlighet og funksjon



Støtte som holder papiret på 

plass og gjør det enklere å 

fylle på

Katrin Hand Towel M Dispenser

Fungerer med alle typer 

papirhåndklær fra Katrin

Lokket åpnes oppover på 

Katrin Hand Towel M 

Dispenser



Katrin Hand Towel Mini Dispenser

Designet for små rom Lokket åpnes nedover på 

Katrin Hand Towel Mini 

Dispenser

Katrin One Stop og Non Stop 

med en maksbredde på 210 

mm passer i dispenseren



Katrin Centerfeed Dispenser
Øk opplevelsen



Katrin Centerfeed M Dispenser

Det er enkelt å finne enden 

på papirrullen

Trygg avrivning

Det er enkelt å sette inn en 

ny rull ved å trekke papiret 

gjennom en åpning



Katrin Centerfeed S Dispenser

Det er enkelt å finne enden 

på papirrullen

Trygg avrivning

Det er enkelt å sette inn en 

ny rull ved å trekke papiret 

gjennom en åpning



Katrin Gigant Dispenser
Trivsel gir resultater



Katrin Gigant L Dispenser

Hele rullen blir brukt opp 

takket være en integrert 

restrullfunksjon

Store toalettruller for 

steder med høy 

besøksfrekvens

Enkel avrivning på alle 

sider og kanter

Ny, fleksibel 

bremsefunksjon



Katrin Gigant S Dispenser

Hele rullen blir brukt opp 

takket være en integrert 

restrullfunksjon

Store toalettruller for 

steder med høy 

besøksfrekvens

Enkel avrivning på alle 

sider og kanter

Ny, fleksibel 

bremsefunksjon



En komplett serie



TAKK!


