
MISE EN PLACE
7 AV 10 KOMMER INTE TILLBAKA OM 
TOALETTEN ÄR OFRÄSCH



Mise en place – allt på plats, inte bara i  
köket. Glöm inte toaletten, den kan  
avgöra om besöket blir lyckat eller inte.  
Oavsett hur god maten var”

”



Att ta vara på rester eller rent av kökets skräp är framtiden. Tänk morotsblast eller alger  

som följer med upp i fiskarens nät. Vårt koncept bygger på samma filosofi. Våra papper  

och dispensrar maximerar torkeffekten så att inget går till spillo. Att mjukpapper är det  

mest hygieniska sättet att torka händerna på är en extra bonus. Många restaurangägare  

väljer andra torkalternativ till toaletten som till exempel lufttorkar eller till och med  

frottéhanddukar. Frottéhanddukar som används om och om igen kan vara en bakteriehärd  

och lufttorkar är så ohygieniska att det är mer bakterier kvar efter torkningen än innan*. 

EN FRÄSCH TOALETT ÄR BRA FÖR AFFÄRERNA

Våra toalettlösningar handlar alltid om omtänksamhet. Och omtänksamhet handlar om  

detaljerna. Detaljer som är viktiga för alla, både dina gäster och din personal. Eftersom  

våra lösningar är anpassade efter just dina behov blir det enkelt att skapa en miljö där  

dina gäster trivs. Det får dem att känna sig uppskattade och komma tillbaka. 

* KÄLLA: TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, REPORT NO. 3026520



*

* KÄLLA: TOALETTRAPPORTEN UTFÖRD 2016 AV NORM PÅ UPPDRAG AV METSÄ TISSUE / KATRIN



Det är detaljerna som avgör. Rakt igenom. Vill du vara äkta – låt toaletten spegla din image. 

Överraska dina gäster. Se till att toaletten bidrar till en ännu bättre upplevelse. Mjukpapper 

ger en genuin känsla. Vi har dispensrar i flera olika storlekar och modeller. Det är enkelt att 

hitta en lösning som passar ditt koncept. Dessutom är de designade med användaren i fokus. 

Utrusta toaletten med mjukt och drygt papper i  
dispensrar med smarta funktioner, tillsammans med 
väldoftande tvål. Så skapar du förutsättningarna för att 
gästerna ska trivas och rekommendera dig för andra.

Med Katrins dispensrar och papper hittar du det som passar dina behov 
bäst. Från den mindre, personliga toaletten till den stora med många 
besökare på kort tid. Dispensrarna finns i olika storlekar och i svart eller vitt.

Låt dina gäster mötas av en trevlig och personlig toalett. Med Katrin Hand Towel 
Dispenser kan du välja mellan alla papperskvaliteter och skapa just den speciella känsla 
du vill förmedla till dina gäster.



Katrins dispensrar och papper är designade 
för att skapa den bästa möjliga miljön för dina 
gäster. Den lyxiga känslan får dem att känna 
sig riktigt välkomna. Som hemma, helt enkelt.
Hygienutrymmet är en viktig del av helhetskänslan. Med våra dispensrar behöver du aldrig 

tvivla på att toaletten är i exakt det skick dina gäster förväntar sig. Förutom att de finns i 

flera olika utföranden, som till exempel Katrin Inclusive Dispensers i svart eller vitt, rostfria 

eller vitlackade i plåt så är de designade för att minska förbrukningen och därför även 

mängden avfall. Det gör att du kan ägna dig åt det som är viktigast – dina gäster. 

Om du väljer Katrin Inclusive Dispensers så gör du alltid ett 
ansvarsfullt val. De uppfyller alla EU-regler som ska förenkla 
för personer med funktionsnedsättningar.  

*

* KÄLLA: TOALETTRAPPORTEN UTFÖRD 2016 AV NORM PÅ UPPDRAG AV METSÄ TISSUE / KATRIN



Katrin Centerfeed Dispenser är enkel att använda. Tack vare en öppning på 
framsidan slipper du leta efter änden på rullen när du fyller på. Den finns 
dessutom i två storlekar; small och medium. Du har alltid papper redo  
när du behöver torka rent ytor eller livsmedel.

I en miljö där hygienen är helt avgörande,  
hjälper våra lösningar till att minska smittorisker.
I Katrins sortiment kan du välja bland flera olika papper märkta med glas- och gaffelsymbolen. Den innebär att produkten 

kan användas direkt på livsmedel. De som använder papper i sitt arbete ställer höga krav på att det presterar som det ska 

och uppfyller alla förväntningar. Precis som vilket arbetsverktyg som helst måste det fungera tillfredsställande, så att all tid 

kan läggas på själva skapandet. 

* KÄLLA: LIVSMEDELSVERKET I SVERIGES RAPPORT 1994/41 OCH 2010 

*
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