
Velkommen



Nordens største leverandør av mykpapir

• Omsetning 1 milliard euro.
• Mykpapirkapasitet 610 000 tonn.

• Antall ansatte cirka 2 800.
• 11 fabrikker hvorav tre i Sverige (Pauliström, Nyboholm og Mariestad).

• Katrin er Metsä Tissues varemerke på Away from Home-markedet. Lambi og Serla er Metsä Tissues
varemerker på forbrukermarkedet.
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Et sterkt varemerke siden 1974

Katrin ble første gang brukt som 
varemerke i 1974. 

Det gjør Katrin til et av de første
varemerkene for mykpapir på Away from 
Home-markedet i Europa. 
Navnet kommer fra Katrinefors bruk i 
Mariestad, som ble grunnlagt i 1760.



Toalettet er Verdens viktigste rom

For den som må på toalettet, er det akkurat da Verdens viktigste rom. Et sted som bør
være velutstyrt og rent. Slik er det langt ifra alltid.

For oss har det alltid vært Verdens viktigste rom. Derfor utstyrer vi det med mykt og drøyt
papir, dispensere med smarte funksjoner og velduftende såpe.
Slik at besøkende blir fornøyde og servicepersonell sparer tid på å gjøre jobben sin så 
effektivt som mulig. Alle har rett til et velutstyrt og innbydende toalett.
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Den grønne tråden

Katrins produkter påvirker miljøet på mange måter, som vist på bildet nedenfor. 
Men ved å velge smart kan dere få ned papirforbruket og spare både penger og
miljøet. Dessuten er alle Katrins papirprodukter svanemerket.
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Less is more
Produkter som yter maksimalt, sparer ressurser. Less is More er vårt 
konsept for å spare ressurser som følge av redusert forbruk og mindre 
hygienerisikoer. 

Konseptet bygger på papir, dispensere og tilbehør som gjør jobben sin 
på riktig måte og dermed yter maksimalt.
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Hver femte person vasker ikke hendene etter toalettbesøk

Hva gjør du for å forbedre denne statistikken?
Kilde: Report of the FDA Retail Program Database Illness Risk Factors, US Food and Drug Administration og Metsä Tissues kundeundersøkelse.
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Mange er redde for å besøke offentlige toaletter

Bakterier, spredning av sykdommer og dårlig lukt 
er noen av grunnene til at mange av oss ikke vil 
besøke offentlige toaletter. Vi mener at alle har 
rett til et rent og velstelt toalett!
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Skal restaurantgjestene komme tilbake?

• Seks av ti personer svarer at de aldri går tilbake til en restaurant som har et skittent og dårlig toalett.
• 96 prosent mener at et velstelt hygienerom øker den totale opplevelsen av restaurantbesøket.
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Trives medarbeiderne på kontoret?

• 86 prosent svarer at et velstelt toalett får dem til å trives bedre på jobben.
• Mange ser på toalettet som det eneste stedet der de kan være i fred på kontoret.
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Er elevene glade og harmoniske?

• En av tio elever går aldrig på skoltoaletten. 41 procent går inte varje dag. Anledningen är att eleverna 
upplever att toaletterna är eftersatta, slitna och luktar illa.

• Barnen kräver inte mycket. De vill att toaletten känns ren, att det finns papper, att man kan låsa 
dörren och att toaletten luktar gott. 
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24 prosent mindre antibiotika i barnehagen
• Skjerpede hygienerutiner i 

barnehagen og bytte fra
tøyhåndklær til papirhåndklær førte
til at utskrivning av antibiotika til
barna ble redusert med 24 prosent.

• Foreldrenes fravær fra jobben for å 
være hjemme med sykt barn ble
også redusert med 24 prosent.

• Legebesøk ble redusert med 21 
prosent blant barna og med 30 
prosent blant
barnehagepersonellet.

• Både barn og barnehagepersonell
hadde betydelig færre infeksjoner
enn kontrollgruppen (10 prosent).

Kilde: Universitetssjukhuset, Dept of Pediatrics, 
Uleåborg, Matti Uhari.
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Drømmetoalettet for alle
• Hygienerommet skal være velstelt og

innbydende.

• Hvitt, mykt og urørt toalett- og håndtørkepapir.
• Låsbare dispensere.

• Flytende såpe, vannkran med fotocelle.
• Romslig papirkurv.

• Lyse fliser, god belysning, speil og en personlig 
design med det lille ekstra som vitner om 
omtanke.

• Uansett om det er barn eller voksne som har 
svart, har de samme krav.
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Hvor sparer du mest?

• Kostnader til arbeid står for langt den største delen av de 
totale renholdskostnadene på en arbeidsplass.

• Kostnader til papirhåndklær og toalettpapir utgjør bare 1,5 
prosent av de totale kostnadene.

Lavere forbruk Hvor mye vil du spare? Ditt valg kan 
påvirke forbruket ditt.

Kilde: Professionell städservice, Servicebranschens Yrkesnämnd
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Administrasjon 10 % 

Transport 3 %

Materiale og maskiner 7 %
Hvorav papir 1,5 %

Personalkostnader 80 %



Infeksjoner koster organisasjoner og bedrifter mye penger

• En gjennomsnittlig ansatt er borte fra jobben 
omtrent ni dager i året.

• Arbeidsplass med 100 ansatte = 900 tapte
arbeidsdager. 1 000 ansatte = 9 000

Et eksempel: 100 ansatte
• Redusert sykefravær: 2 dager/person og år

• Gjennomsnittslønn/år i Sverige i 2013: 350 000
• Gjennomsnittslønn/dag i Sverige: cirka 1 550 kr

• Besparelse: 310 000 kr/år (2 dager/ansatt 
x 100 ansatte x 1 550 kr/ansatt)

To dager redusert sykefravær = 300 000 kr

15



Katrins papir i tre kvalitetsnivåer – for at det skal være enkelt å velge riktig
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Plus – BEST Påvirker miljøet minst, siden det brukes mindre papir. Mest 
hygienisk, ettersom råvaren er helt nye fibre. Mykest og mest skånsomt mot 
huden. Har alltid litt ekstra når det gjelder kvalitet og funksjon: hygiene, 
absorpsjon, mykhet og styrke.

Classic – BEDRE For vanlige bruksområder i offentlige og industrielle miljøer. 
Gode egenskaper når det gjelder kvalitet og funksjon.

Basic – BRA Tilpasset for enklere bruk. Dekker basisbehovene i offentlige 
hygienerom og innenfor industriell tørking.



Utseende og funksjon spiller en rolle
Hvilket håndtørkepapir passer best på ditt toalett?
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Non Stop – interfold C-foldSentermatet tørkerullSystem tørkerull Zig Zag – interfoldOne Stop – interfold



Takk!


