
KATRIN INKLUZÍV ADAGOLÓK
TELJES VÁLASZTÉKA

Készen áll a végső tesztre: A valós életben



A tíz új modern adagolónk tervezése során 
gondolatainkban Önök mindannyian szerepeltek, 
szívünkben pedig az adagolók jó működőképessége. Az 
adagolóink ergonomikusak, és használatuk a legtöbb 
korosztály és fizikai képességű ember számára egyszerű. 
Az adagolók karbantartása szintén praktikusabb és 
innovatív funkcióik megkönnyítik a karbantartást végző 
személyzet mindennapi munkáját.

Csak választania kell a fehér vagy fekete 
között

Az új optimalizált kínálatunk és kéztörlőink egy 
ideálismegoldást jelentenek minden mosdóhelyiség, 
toalett,szociális létesítmény és munkahely számára, 
kezdve aszállodákkal, top éttermekkel és irodákkal, 
egészen azegészségügyi létesítményekig és ipari 

vállalatokig. A fehérvalamint a stílusos fekete adagolók 
alkalmazkodnaka szociális létesítményekhez alap és luxus 
felszereltséggelis. Az új adagolók alkalmasak minden 
fajta Katrin márkájúpapírtörlőhöz. Egyszerűen válassza ki 
a megfelelőadagolót az igényeivel összhangban.

Felelős és környezetbarát választás

Termékeink a legmagasabb etikai standardokkal 
összhangban készülnek, aminek köszönhetően a Katrin 
termékek környezetbarát és felelős választást jelentenek. 
Az adagolók gazdaságosak is, mert csökkentik a túlzott 
papírhasználatot. A komplett módon megtervezett Katrin 
adagolók minden toalett számára megfelelő választás és 
természetesen elegettesznek az összes EU előírásnak*, 
amelyek a cégekre ésközérdekű intézményekre valamint 
szociális létesítményekre vonatkoznak.

Új Inkluzív adagoló kínálat  
A kreativitás gyakorlati megközelítése

* EAz Európai akadálymentesítési intézkedéscsomag (EAA) része az uniós erőfeszítéseknek, hogy végrehajtsák a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezményt(UNCRPD) a fogyatékosságot érintő 2010-2020 
időszakra vonatkozó saját Európai stratégiával együtt. Célja az akadályok eltávolítása a fogyatékossággal élőszemélyek elől, és a teljes gazdasági, társadalmi és politikai integrációjuk biztosítása. A hozzáférésre 
vonatkozó követelmények harmonizációjával az egész EU-n belüljavul a belső piac működése, és végeredményben a hallássérült és egészségügyi fogyatékkal élő személyek könnyebben érvényesíthetik polgári 
jogaikat az Uniónbelül. http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293
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Feladatunk volt olyan adagolók kialakítása, amelyek 
általánosan hozzáférhetők és bárki által könnyen és 
bármikor használhatók. A választék a felhasználók 
szélesebb körét célozza meg: fiatalokat és idősebbeket, 
fizikailag rátermettebbeket és kevésbé ügyeseket is.

Kellemes higiéniai élmény

Az adagolók új sorozatát ipari szakemberekkel és 
a végfelhasználók széles skálájával együttműködve 
terveztük meg. A beszélgetésekből, megfigyelésekből és 
laboratóriumi vizsgálatokból értékes ismeretekre tettünk 
szert a mindenki számára elérhető pozitív higiéniai 
élmény biztosítása érdekében.

Új funkciók, kevesebb komplikáció

Az alapvető cél az volt, hogy a lehető legergonómiaibb 
adagolók készüljenek. A teljes profilú felületekkel történő 
manipuláció a nyomás funkcióval együtt semmilyen 
erőfeszítést nem igényel. A kontrasztos színek az adagoló 
nyílásainál világosan jelzik, miképp vannak az adagolók 
használva és karbantartva. Az átlátszó oldallapok 
lehetővé teszi a fennmaradó papír, szappan vagy egyéb 
szer mennyiségének nyomon követését, a dolgozók 
részére időt takarítanak meg a facility management 
terén, és hatékony használatot és időkihasználást tesznek 
lehetővé.

A választék teljessége  
Megoldások mindenki számára
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 Fehér választék

Katrin Gigant toalettpapír 
adagoló L méret, fehér

Katrin Gigant toalettpapír  
adagoló S méret, fehér

Katrin System kéztörlő  
adagoló, fehér

Katrin System toalettpapír 
adagoló, fehér

Katrin kéztörlő adagoló 
M méret, fehér

Katrin mini kéztörlő  
adagoló, fehér

Szappanadagoló 
Katrin 1000 ml,  

fehér

Szappanadagoló 
Katrin 500 ml,  

fehér

Katrin belsőmag  
adagolású kéztörlő  

adagoló M méret, fehér

Katrin belsőmag  
adagolású kéztörlő  

adagoló S méret, fehér
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Katrin Gigant toalettpapír 
adagoló L méret, fekete

Katrin Gigant toalettpapír  
adagoló S méret, fekete

Katrin System kéztörlő  
adagoló, fekete

Katrin System toalettpapír 
adagoló, fekete

Katrin kéztörlő adagoló 
M méret, fekete

Katrin mini kéztörlő  
adagoló, fekete

Szappanadagoló 
Katrin 1000 ml,  

fekete

Szappanadagoló 
Katrin 500 ml,  

fekete

Katrin belsőmag  
adagolású kéztörlő  

adagoló M méret, fekete

Katrin belsőmag  
adagolású kéztörlő  

adagoló S méret, fekete

Fekete választék
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Új jellemzők és előnyök 
a tisztítás és karbantartás terén

Áttetsző fedél, amely láthatóvá teszi, hová 
kell befúrni a csavarokat az adagolóhoz.

Az adagolók könnyen nyithatók – csak egy 
Katrin márkájú kulcs kell hozzá, függetlenül 
attól, hogy meglévő vagy új. A fedél 
vagy kulccsal vagy balra való elfordítással 
nyitható (a zárat állítsa szervizpozícióba 
és a fedél kézzel elfordítható).

Az átlátszó oldalfalak megkönnyítik annak 
ellenőrzését, szükséges-e a feltöltés.

Az adagolókban minden régi és új fajta 
Katrin márkájú papírtörlő és toalettpapír 
használható.

Minden adagoló újrahasznosítható  
a papírtörlők pedig komposztálhatók.

Adagolóink könnyedén  
és hatékonyan megtisztíthatók.

A teljesen nyitható vágómechanizmusok 
könnyen tisztíthatók.

A teljesen felnyitható fedél például 
a higiéniai törlők tárolóján egyszerűbbé 
teszi a hozzáférést, utántöltést és 
karbantartást.

Az online videó útmutatók segítenek a karbantartás begyakorlásában.  
Látogassa meg a katrin.com oldalt

Az egyszerűség 
hatékonyságot  
jelent
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Új jellemzők és előnyök  
a felhasználók számára

A benyomható teljes profilú fedél használata 
könnyű és bárki számára elérhető.

Egy kézzel is könnyen megteheti  
a papírtörlő kihúzását.

Az adagolókat úgy tervezték, hogy 
a megfelelő papírmennyiséget nyújtsák.

A tartalék tekercs behelyezési funkció 
lehetővé teszi az éppen használatban lévő 
papírtekercs utolsó lapjainak felhasználását is.

Gyors és higiénikus módja a kézmosásnak 
és kézszárításnak a hipoallergén papírtörlő 
segítségével.

Adagolóink használata egészében 
véve kellemes és egyszerű.

A Braille írással ellátott szöveg a látássérültek 
számára segít az adagoló használatában.

Az adagolókat könnyen használhatják 
fogyatékossággal élő személyek is.

A leggyorsabb és 
leghigiénikusabb 
módja a 
kéztisztításnak

A kontrasztos színek elősegítik gyors lokalizálásukat.
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90045

Katrin System kéztörlő adagoló, fehér
1 db/karton 
403 x 335 x 216 mm

92025

Katrin System kéztörlő adagoló, fekete
1 db/karton 
403 x 335 x 216 mm

Katrin System kéztörlő 
adagoló
 � Különböző minőségű papírtörlők

 � A zár kulccsal vagy kulcs nélkül is használható

 � A papírtekercs az adagolóba egyszerűen, szabadeséssel 
helyezhető be, majd a papírt a kijelölt vonalig ki kell húzni  
és a fedelet bezárni

 � A teljesen nyitható vágómechanizmus könnyen hozzáférhető 
és egyszerűen tisztítható

 � Ha a papír nem látható, akkor rendelkezésre áll az egyszerűen 
használható benyomható (PUSH) gombot a papír adagolásához

 � Ennél a benyomható gombnál az utasítások Braille írással vannak 
feltüntetve látássérülteknek

 � Egyszerű kihúzó mechanizmus a könnyű használat érdekében

 � A teljes tekercs papír elhasználódik. A csaknem teljesen elhasznált 
papírtekercs, amikor eléri a kb. 7,5 cm-t, automatikusan az 
tartaléktekercs pozíciójába kerül

 � Az üres tekercsek oldalról könnyen kihúzhatók az adagoló hátsó 
részében és újrahasznosíthatók

 � A papírfelhasználás könnyen ellenőrizhető

Katrin kompatibilis papírtörlők

460058

Tekercses kéztörlő  
Katrin Plus System 

460102

Tekercses kéztörlő  
Katrin Classic System 

460201

Tekercses kéztörlő  
Katrin Basic System 

460256

Tekercses kéztörlő  
Katrin Classic System 
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Katrin System Toalettpapír 
adagoló
 � Két toalettpapírt fogad be

 � A zár kulccsal vagy kulcs nélkül is használható

 � Folyamatos adagolás a beállítható tekercs fékkel

 � Könnyen és gyorsan utántölthető.

 � Az adagoló ismét feltölthető, akkor is, ha a második tekercs még 
nem volt elhasználva, így mindig rendelkezésre áll a papír

 � Két változat áll rendelkezésre: duda gyűjtővel vagy anélkül

 � Jobb hozzáférés a papírhoz az adagoló elülső oldali nyílásából

 � Anélkül, hogy a papír szabad végét kellene keresgélni

Katrin System kompatibilis toalettpapírok

156005

Toalettpapír  
Katrin Classic System 800

103424

Toalettpapír 
Katrin Classic System 800 Eco

968

Toalettpapír  
Katrin Plus System

156159

Toalettpapír  
Katrin Basic System

104582

Katrin System toalettpapír 
adagoló, fehér
1 db/karton 
313 x 154 x 174 mm

104605

Katrin System toalettpapír 
adagoló, fekete
1 db/karton 
313 x 154 x 174 mm



11



12

Katrin kompatibilis hajtogatott kéztörlők

344013

Hajtogatott kéztörlő 
Katrin Plus One Stop L 3

100621

Hajtogatott kéztörlő 
Katrin Classic ZigZag 2 Handy Pack

76957

Hajtogatott kéztörlő 
Katrin Basic ZigZag 2 Handy Pack

90182

Katrin mini hajtogatott 
kéztörlő adagoló, fehér

1 db/karton 
350 x 248 x 114 mm

92087

Katrin mini hajtogatott 
kéztörlő adagoló, fekete

1 db/karton 
350 x 248 x 114 mm

90168

Katrin hajtogatott kéztörlő 
adagoló M, fehér
1 db/karton 
450 x 301 x 146 mm

92063

Katrin hajtogatott kéztörlő 
adagoló M, fekete

1 db/karton 
450 x 301 x 146 mm

Katrin hajtogatott kéztörlő 
adagolók
 � Két méretben kapható: kicsi (Mini) és közepes (Médium)

 � Az egyszerű utántöltés érdekében az M méretű törlőknél a fedél felfelé 
nyílik, a Mini méretű kéztörlőknél lefelé

 � A zár kulccsal vagy kulcs nélkül is használható

 � Az M méretű kéztörlő adagolóban támasztóbordák találhatók, amelyek 
megtámasztják a kéztörlő oszlopot, megkönnyítve ezzel az adagolást, 
és az utántöltésnél az oszlop a helyén marad

 � Az M méretű Katrin kéztörlő adagoló az összes hajtogatott típusú Katrin 
hajtogatott kéztörlővel működik: C-Fold, Non Stop, One Stop és ZigZag 
240 mm-es maximális szélességgel

 � A mini adagolókat a Katrin One Stop (interfold) hajtogatott kéztörlőkhöz 
kis terekbe szántákjuk. A megfelelő Katrin termékek a One Stop és Non 
Stop hajtogatott papír kéztörlők, amelyek maximális szélessége 210 mm

100683

Hajtogatott kéztörlő 
Katrin Basic Zig Zag

345256

Hajtogatott kéztörlő 
Katrin Classic One Stop M 2

100645

Hajtogatott kéztörlő 
Katrin Plus ZigZag 2 Handy Pack
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Katrin belsőmag adagolású 
kéztörlő adagolók
 � Két méretben kapható: kicsi (Small) és közepes (Médium)

 � A zár kulccsal vagy kulcs nélkül is használható

 � Az új papírtekercs könnyen behelyezhető az utántöltésre szánt  
nyitott térnek köszönhetően

 � Anélkül, hogy a papír szabad végét kellene keresgélni

 � Biztonságos vágási rendszer.

 � Számos különböző lehetőségű kéztörlő tekercs nélkül  
és kivehető belsőmaggal tekercsben

2603

Katrin Classic M 2

433276

Katrin Basic M 2

2634

Katrin Plus S 2

3389

Katrin Classic S 2

90120

Katrin belsőmag 
adagolású kéztörlő 
adagoló M méret, fehér
1 db/karton 
403 x 263 x 240 mm

92124

Katrin belsőmag 
adagolású kéztörlő 
adagoló M méret, fekete

1 db/karton 
403 x 263 x 240 mm

90106

Katrin belsőmag 
adagolású kéztörlő 
adagoló S méret, fehér

1 db/karton 
344 x 186 x 174 mm

92100

Katrin belsőmag 
adagolású kéztörlő 
adagoló S méret, fekete

1 db/karton 
344 x 186 x 174 mm

Katrin kompatibilis belsőmag adagolású kéztörlők

2658

Katrin Plus M 2
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3334

Katrin Classic  
Gigant M 2

2559

Katrin Basic  
Gigant L 350

Katrin Gigant toalettpapír 
adagolók
 � Gigant toalettpapír adagolók két méretben kapható: kicsi (Small)  
és nagy (Large)

 � A zár kulccsal vagy kulcs nélkül is használható

 � Az egész papírtekercs gazdaságosan felhasználható a használt tekercs  
integrált tartója segítségével

 � Nagy tekercs toalettpapír nagyon gyakori használatra

 � Könnyen téphető papír minden irányból és szögből

 � Anélkül, hogy a papír szabad végét kellene keresgélni

 � A Katrin Gigant L méretű adagolók 23-28 cm átmérős a Gigant S  
méretű adagolók 19 cm átmérős tekercsekhez alkalmasak

 � Új, flexibilis tekercsfék a jobb adagolás érdekében

Katrin kompatibilis toalettpapírok

3341

Katrin Plus  
Gigant M 2

90069

Katrin Gigant toalettpapír  
adagoló S méret, fehér
1 db/karton 
245 x 239 x 151 mm

92148

Katrin Gigant toalettpapír  
adagoló S méret, fekete
1 db/karton 
245 x 239 x 151 mm

90083

Katrin Gigant toalettpapír  
adagoló L méret, fehér
1 db/karton 
356 x 342 x 149 mm

92162

Katrin Gigant toalettpapír  
adagoló L méret, fekete
1 db/karton 
356 x 342 x 149 mm
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Katrin kompatibilis szappan patronok

Katrin 
Szappanadagolók
 � Két méretben kapható: 500 ml és 1000 ml

 � Egy és ugyanaz az adagoló használható folyékony 
szappanhoz, habszappanhoz, kézi fertőtlenítő gélhez, 
folyékony fertőtlenítőszerhez kézmosáshoz, WC-ülőke 
fertőtlenítőszerhez és tusfürdőhöz

 � A zár kulccsal vagy kulcs nélkül is használható

 � Egyszerűen utántölthető az új szappan feltöltőknek 
köszönhetően

 � A benyomható teljes profilú fedél használata könnyű 
és bárki számára elérhető

 � Utasítások Braille írással látássérülteknek

954274

Katrin 
Thabszappan 
1000 ml

88080

Szappan testre 
és hajra Katrin 
1000 ml

88202

Katrin kézmosó 
fertőtlenítő 
1000 ml

88059

Katrin kézmosó 
szappan 
1000 ml

954311

WC-ülőke 
fertőtlenítőszer 
Katrin, 500 ml

90229

Katrin szappanadagoló 
1000 ml, fehér
1 db/karton 
291 x 100 x 130 mm

92209

Katrin szappanadagoló 
1000 ml, fekete
1 db/karton 
291 x 100 x 130 mm

90205

Katrin szappanadagoló 
500 ml, fehér
1 db/karton 
204 x 100 x 125 mm

92186

Katrin szappanadagoló 
500 ml, fekete
1 db/karton 
204 x 100 x 125 mm



A GYÁRTÁS SORÁN
NÉHÁNY

ADAGOLÓT TÖNKRETETTÜNK

Hogy megbizonyosodjunk róla, hogy adagolóink a megfelelő módon működnek,  
ezért számos vizsgálatnak vetettük alá. Különös figyelmet fordítottak a könnyű használatra  

és a hozzáférhetőségre mindenki számára.
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A KATRIN ADAGOLÓK TELJES VÁLASZTÉKA
Készen áll a végső tesztre: A valós életben

Mechanikus biztonság 
Mindenféle él vagy durva felület nélkül. Nincsenek vágási  
vagy nyomási sérüléseket okozó helyek.

Tartóssági vizsgálat 
Minden adagolót többször kinyitottak és bezártak  
5250 alkalommal. Ez 20 évnyi használati időnek felel meg.

Esési teszt  
Az egész terméket egy kartondobozban 46 cm és 91 cm magas-
ról leejtették a burkolt padlóra. A csomagolás védi az adagolót.

Ütközési teszt 
Az adagoló különböző oldalára tízszer esett rá egy 1 kg-os 
acélgolyó 50 cm magasságból.

Egymásra rakhatósági teszt 
Ez a teszt azt a nyomást szimulálja, amelynek a csoma-
golás a mozgatás és szállítás során van kitéve. A tesztet 
sajtóval végezték, a terhelés fokozatos növelése mellett.

Statikus terhelési teszt 
Az adagolóra fokozatosan 25 kg terhelést pakoltak.

Funkcionális teszt 
Az adagolók funkcionalitását az ügyfelek tesztelték.

Megoldások mindenki számára 
Az adagolók használhatóságát kipróbálták gyermekek, idősek  
és különböző fogyatékkal élő emberek.

Esztétika 
Összehasonlítva más adagolókkal az emberek 74%-a a tesztben 
a mi termékeinket részesítette előnyben. Az esztétikai teszt 
sikeres volt.

Bureau Veritas 
Az adagolóinkat a Bureau Veritas cég tanúsítványozta, amely 
a világvezető vizsgáló, ellenőrző és tanúsító vállalata.
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A papírtermékeket, adagolókat és a szociális létesítmények 
egyéb felszerelését a létesítményt használó emberek 
száma függvényében és az elvárási szintjük alapján kellene 
megválasztani. Csak válaszoljon a következő kérdésekre:

1. Hány felhasználó és látogató fordul önöknél elő?

 � Sok látogató, vagy alkalmi látogatók?

 � Folyamatos használat vagy alkalmi hullámokban?

2. Mik a felhasználók elvárásai?

 � Milyen minőségű kéztörlőt várnak el?

 � Az emberek gyakran vagy csak ritkán mosnak kezet?

 � Vannak különleges követelmények a papírtörlőket illetően?

Minden szociális létesítmény saját 
megoldásokat követel meg a tisztaság 
biztosításához.
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Katrin mini hajtogatott
kéztörlő adagoló

Katrin hajtogatott
kéztörlő M méret

Katrin System
kéztörlő adagoló

A megfelelő kéztörlő adagoló 
kiválasztása
A magasabb elvárások azt jelentik, hogy a jobb minőségű 
papírtörlőkre van igény, stílusos adagolókkal és tartozékokkal 
együtt. A felhasználók növekvő száma azt jelzi, hogy nagyobb 
kapacitású adagolókra van igény.

Ifjúsági hostel

Értékesítő  
irodák

Telephely

Gyorsétterem

Kávézó

Első osztályú 
étterem

Töltőállomás

Bevásárló  
központ

Opera
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Katrin kistekercses 
toalettpapír adagoló 
két tekercshez
 � Praktikus adagoló szokványos 
toalettpapírhoz

 � 2 tekercs toalettpapírt fogad be  
(beleértve a 115 mm, luxus, kiváló 
minőségű tekercset is)

    fehér 92384

    fekete 104452

1 db/karton  
300 x 145 x 145 mm

További adagolók a választék kiegészítésére

Katrin hulladékgyűjtők
 � Két méretben kapható: 25 l és 50 l

 � Fehér és fekete hulladékgyűjtő egészíti  
ki az adagolók teljes választékának sorát

    fehér 91899

    fekete 92261 ÚJ 

Katrin 
hulladékgyűjtő 
fedéllel, 25 l
2/áttetsző csomag 
550 x 330 x 230 mm

    fehér 91912

    fekete 92285 ÚJ

Katrin 
hulladékgyűjtő 
fedéllel, 50 l
2/áttetsző csomag 
575 x 420 x 280 mm

    fehér 93701

    fekete 104438

Katrin System Elektromos 
kéztörlő adagoló

1 db/karton  
434 x 299 x 234 mm

    fehér 91851

    fekete 92223

Katrin női intim  
hulladékgyűjtő

1 db/karton  
360 x 240 x 170 mm

460102

Katrin Classic System 
kéztörlő M 2 méretű

* Kompatibilis termék

Katrin higiéniai tasak 
adagoló
 � Minden női mosdók szabványos tartozéka

 � A higiéniai gyűjtőtasakok mindig rendelkezésre 
állnak

 � Könnyen utántölthető

961628
Katrin higiéniai  
tasakok hölgyeknekn

* Kompatibilis termék

    fehér 91875

    fekete 92247

Katrin higiéniai tasak 
adagoló

1 db/karton  
135 x 95 x 27 mm

Katrin hajtogatott 
toalettpapír adagoló
 � Adagoló hajtogatott toalettpapírhoz

 � Higiénikus – mindig csak egy lapnyi 
toalettpapírt adagol (csökkenti a 
papírfogyasztást)

    fehér 92582

    fekete 92605

1 db/karton  
307 x 158 x 133 mm

Katrin System Elektromos 
kéztörlő adagoló
 � Automatikusan kitolja a következő lapot

 � Gyors és könny használat, mindig elérhető

 � Nagy kapacitás – a 800 lapos tekercs akár 400 vagy 530 
kézszárításhoz elég

 � Lehetővé teszi a papírtekercsek utolsó darabig történő 
felhasználását

 � Alacsony energiafogyasztás

 � Ellenőrzött fogyasztás intenzíven használt toalettekre

Katrin női intim  
hulladékgyűjtő
 � Kompakt kialakítás

 � 8 l
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Katrin Ease szenzoros kéztörlő 
adagoló
 � Teljesen érintésmentes papírtörlő adagoló olyan helyekre, ahol 
gyors karbantartás, maximális higiénia és minőség szükséges

 � A rendszer 4 darab 1,5 V LR20-D elemmel működik, amelyek 
nem képezik a szállítmány részét. Ne használjon újratölthető 
elemeket.

 � A papír hossza és a késleltetés az ügyfél igényeinek 
megfelelően állítható be

 � Tökéletesített utántöltő rendszer tartalék tekercs 
behelyezésével a nagyobb kapacitás biztosítása érdekében

Katrin kozmetikai 
kendő adagoló
 � Katrin higiéniai zsebkendő doboz tároló

 � Könnyen utántölthető

 � Mindig egyesével adagol

577119

Kozmetikai kendő 
adagoló

* Kompatibilis termék
    fehér 92629

    fekete 104476        
Katrin kozmetikai kendő 
adagoló

1 db/karton  
130 x 270 x 70 mm

Katrin Ease szenzoros 
habszappan adagoló
 � Alacsony energiafogyasztás és egyszerű karbantartás: 30 000 
adag 4 db AA elemmel, ami harminc felhasználónak naponta 
több mint egy évig kitart.

 � A szappanpatron és a pumpa szigetelt, a jobb higiénia 
biztosítása érdekében

 � A patron térfogata 1 000 ml – 2 500 pár kéz megtisztításához 
elegendő

 � Egyszerű használat a mindig helyesen megtöltött adagolóval

    fehér 91981

    fekete 104490

Katrin Ease 
szappanadagoló 
1000 ml

1 db/karton 
315 x 105 x 110 mm

954267

Katrin Ease habszappan 
adagoló 1000 ml

* Kompatibilis termék

Katrin Ease légfrissítő
 � Három különböző üzemmódban: finom érzékelés, 
bekapcsolva 24/7, kikapcsolva (lekapcsolt módban).

 � Alacsony karbantartási igények: csak egy elem szükséges 
hozzá (LR20 – C 1,5 V).

 � Állandó illat a nap 24 órájában, a hét 7 napján, egy hónap 
időtartamig

 � Csendes

954625

Katrin Ease  
légfrissítő – alma

954618

Katrin Ease  
légfrissítő – citrus

* Kompatibilis termék

    fehér 92001

    fekete 104513

Katrin Ease  
légfrissítő

1 db/karton  
192 x 94 x 80 mm

    fehér 91967

    fekete 91943

Katrin Ease System 
kéztörlő adagoló

1 db/karton  
434 x 299 x 234 mm

460065

M méretű Katrin 
Plus Ease kéztörlő

* Kompatibilis termék



24

Telepítési utasítások

Az ajánlott felszerelési magasság 
adagolóknál szociális létesítményekben.
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* Európai akadálymentesítési intézkedéscsomag (EAA), http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293.

A telepítési utasítások a Mozgássérültek Szövetsége ajánlásaiból 
indulnak ki.*

Az ajánlott felszerelési magasság 
adagolóknál mozgássérülteknek szánt 
szociális létesítményekben.
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A legpraktikusabb módja a környezeti terhelés csökkentésének olyan adagolók gyártása, amelyek 
gazdaságosan használják ki a papírtörlőket. A papírtörlőink komposztálhatók és tartós adagolóink csak 
olyan anyagokból készülnek, amelyek biztonsággal ismét bevezethetők a termelési folyamatba. Az adagolók 
egyszerűen szétszedhetők és az újrahasznosítás során az anyagok könnyen elválaszthatók egymástól. 
Az adagolók ellenálló ABS polipropilén műanyagból készülnek ismételt felhasználással.

Valamennyi igény megértése

A Katrin adagolók bárhol elhelyezhetők és bárki használhatja azokat. Ez különösen közintézményekben 
előnyös, ahol meg kell felelni az állami utasításoknak a hozzáférhetőség biztosítása érdekében. Az európai 
akadálymentesítési intézkedéscsomag például iránymutatást ad, az állami és a helyi előírások szigorításához.1

Tanúsítványainknak köszönhetően ügyfeleink tisztában vannak vele, hogy termékeink felelősségteljesen 
készülnek az etikai normákat betartó szállítóktól és tanúsítványozott erdőkből és használatuk biztonságos. 
Mindig hűek maradunk a minőségi szabványainkhoz, hogy garantálni tudjuk, hogy a tisztaságot biztosító 
megoldásaink a legjobb higiéniát nyújtják, amelyet mindenki megérdemel.

Felelősség – inspiráció 
általában véve a jobb felhasználói élményért

1 http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293
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