
7 av 10 kommer ikke tilbake hvis toalettet er skittent

Mise en place





Mange restauranteiere velger andre tørkealternativer til toalettet, som for eksempel lufttørkere eller 
til og med frottéhåndklær. Frottéhåndklær som brukes om og om igjen kan være en bakteriekilde, og 
lufttørkere er så uhygieniske at det er mer bakterier igjen etter tørkingen enn før*. 

Et rent toalett er bra for forretningene
Våre toalettløsninger handler alltid om omtenksomhet. Og omtenksomhet handler om detaljene. 
Detaljer som er viktige for alle, både gjester og personell. Ettersom våre løsninger er tilpasset 
nettopp dine behov, blir det enkelt å skape et miljø der gjestene trives. Det får dem til å føle seg 
verdsatt og til å komme tilbake. 

* KILDE:  TÜV Rheinland LGA Products GmbH, report no. 3026520

Mise en place – alt på plass, ikke 
bare på kjøkkenet. Glem ikke 
toalettet, det kan avgjøre om 
besøket blir vellykket eller ikke.  
Uansett hvor god maten er.”

”

Å ta vare på rester eller til og med kjøkkenavfall, for eksempel 
gulrotgress. Eller alger som følger med opp i fiskerens nett.  
Det er fremtiden. Vårt konsept bygger på samme filosofi. Våre 
papir og dispensere maksimerer tørkeeffekten slik at ingenting 
går til spille. At mykpapir er den mest hygieniske måten å tørke  
hendene på, er en ekstra bonus.



* KILDE: Agency Toalett Rapport 2016, på vegne av Katrin

97 %
97 prosent synes at  
et velstelt toalett øker  
opplevelsen*

!



Det er detaljene som avgjør. Hele veien. Vil du være ekte – la toalettet speile din image. Overrask 
gjestene dine. Sørg for at toalettet bidrar til en enda bedre opplevelse. Mykpapir gir en genuin følelse. 
Vi har dispensere i flere ulike størrelser og modeller. Det er enkelt å finne en løsning som passer til ditt 
konsept. Dessuten er de designet med brukeren i fokus.

Utstyr toalettet med mykt og drøyt papir i 
dispensere med smarte funksjoner, sammen 
med velduftende såpe. Slik skaper du de 
beste forutsetningene for at gjestene skal 
trives og anbefale deg til andre.

La gjestene dine møtes av et innbydende og personlig 
toalett. Med Katrin Hand Towel Dispenser kan du velge 
mellom alle papirkvaliteter og skape nettopp den 
spesielle følelsen du ønsker å formidle til gjestene dine.

Med Katrins dispensere og papir finner du det 
som er best tilpasset dine behov. Fra det lille, 
personlige toalettet til det store med mange 
besøkende på kort tid. Dispenserne fås i ulike 
størrelser og i svart eller hvitt.



Hygienerommet er en viktig del av helhetsfølelsen. Med våre dispensere trenger du aldri 
å tvile på om toalettet er i nøyaktig den stand gjestene forventer. I tillegg til at de finnes i 
flere utførelser, som for eksempel Katrin Inclusive Dispensers i svart eller hvitt, rustfrie eller 
hvitlakkerte i metall, er de designet for å redusere forbruket og dermed også mengden avfall. 
Det gjør at du kan bruke tiden din på det som er viktigst – gjestene dine.

Katrins dispensere og papir er designet for 
å skape et best mulig miljø for gjestene dine. 
Den luksuriøse følelsen får dem til å føle seg 
velkomne. Akkurat som hjemme.

Hvis du velger Katrin Inclusive Dispensers, tar du alltid et 
ansvarsfullt valg. De oppfyller alle EU-regler som skal forenkle 
hverdagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

79 %
79 prosent  
foretrekker å tørke 
hendene med papir*

!

* KILDE: Agency Toalett Rapport 2016, på vegne av Katrin



I Katrins sortiment kan du velge blant flere ulike papir merket med glass- og gaffelsymbolet. 
Det betyr at produktet kan brukes i direkte kontakt med næringsmidler. De 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.

* KILDE: Rapport 1994/41 og 2010 fra det svenske Livsmedelsverket 

I et miljø der hygiene er helt avgjørende,  
bidrar våre løsninger til å redusere smittefare.

Katrin Centerfeed Dispenser er enkel å bruke. 
Takket være en åpning på forsiden slipper 
du å lete etter enden på rullen når du fyller 
på. Den finnes dessuten i to størrelser, Small 
og Medium. Du har alltid papir tilgjengelig 
når du trenger å tørke av overflater eller 
næringsmidler.

30 %

Opptil 30 prosent 
av alle tilfeller av 
magesyke er knytter 
til næringsmidler*

!



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


