
KATRIN HORECA
Papír higiénia a szállodák, éttermek 
és vendéglátás számára



www.katrin.com

A Katrin cégben arra törekszünk, hogy a velünk, mint 
üzleti partnerrel végzett tevékenységek és az élet minél 
egyszerűbbek legyenek. Testre szabott megoldásokat 
kínálunk, amelyek az ügyfeleink szükségleteiből 
indulnak ki.

A Metsä csoport részeként erős és megbízható üzleti 
partnerként lépünk fel a hosszú távú ügyfélkapcsolatok 
érdekében.

KüldETésüNK

A víziónk az, hogy olyan márkává váljunk, 
amelyet az ügyfeleink a következő 
alapvető szempontok megtestesítőjeként 
fognak fel:

A MáRKáNK vízIójA

EgyszERű 
Olyan márka, amely segíti az ügyfeleket 
abban, hogy jobban vállalkozzanak 
egyszerű módon. 

ésszERű 
Olyan márka, amely ismeri a piacot, 
és ebből adódóan testre szabott 
megoldásokat és üzleti lehetőségeket 
kínál. 

MEgbízHATó 
Egy olyan márka, amely megbízható 
a szó minden értelmében, mégpedig 
a termékektől kezdve egészen az 
ügyfélkapcsolatokig. 

végfelhasználók

végső ügyfelek
vállalat-láncok

Cég
takarítás

értékesítő partnerek 
Nagykereskedők

Kulturális és nyilvános
létesítmények, irodák

Ipar

Egészségügyi gondozás

szállodák, éttermek
és vendéglők



üdvözöljük a KATRIN HORECA világában
Küldetésünk a takarékosság, a minőség és a kényelem, amely az Ön és ügyfelei elégedettségéhez is 
vezet.
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KATRIN EAsy1:
Elég Egy szAlvéTA

• büfékbe
• étkezőkbe
• kisebb éttermekbe 
• gyorséttermekbe

• önkiszolgáló éttermekbe
• benzinkutakra
• kis irodai konyhákba

Tökéletes termék:

újdONság
ú j  l I M t e c h  d o m b o r n y o m á s

• Lényegesen jobb abszorpciós képesség
• Továbbfejlesztett lágyság és tapintható érzés 
• Tesztelt az allergiákra, bőrbarát
• A jobb minőségnek és nedvszívó képességnek köszönhetően 

nem kell annyi szalvétát használni, amivel csökken annak az 
esélye, hogy elfogy a papírtartaléka.

P U H Á B B
F O KO Z O T T  N E D V S Z Í V Ó 

K É P E S S É G

Katrin Easy1 szalvéták adagolóba

Katrin Table Top új asztali adagoló

A Katrin Table Top asztali adagoló elegáns és hasznos újdonság. 
gyorsan feltölthető, kevés helyet foglal és egyszerűen 
karbantartható és tisztítható. A praktikus adagoló azt az érzést 
kelti az ügyfelekben és vendégekben, hogy törődnek velük.

A Katrin Table Top adagoló egyszerre csak egy szalvétát bocsát ki, 
ami a megfelelő higiéniát támogatja, mivel a felhasználó csak egy 
szalvétához ér hozzá. Az adagolás csökkenti a szalvétafogyasztást. 
Az adagoló óvja a szalvétákat a nedvességgel és porral szemben.

Az adagoló kapacitása 280 darab 2-rétegű szalvéta. Az adagoló 
oldalfalára elhelyezheti például a menüt vagy a speciális kínálat 
grafikáját.

Katrin Table Top 
szalvéta adagoló

22564

K I S  M É R E T
N A GY  T É R F O G AT

E GYS Z E R Ű
H A S Z N Á L AT

Katrin Classic Easy1 M2

27569

2-rétegű szalvéta, fehér, hajtogatott, egy szalvéta mérete
17 x 17,2 cm, 280 db/csomag, 42 csomag/karton,
20 karton/raklap

A Katrin Table Top Dispenserhez alkalmas 
további termékek

2-rétegű szalvéták, hajtogatott szalvéták, egy szalvéta 
mérete 15,5 x 25,5 cm, 150 db/csomag,
14 csomag/HandyPack, 36 HP/raklap 

Katrin Resta Napkin M2 
- fehér

31474

Katrin Resta Napkin M2
- baracksárga

31481
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KATRIN sysTEM KézTÖRlőK
és RENdszER AdAgOlóK

• egy méret, különböző minőségű papír
• ha a papír nem látható, a könnyen kezelhető PUSH gomb lehetővé teszi az elmozdítását
• a PUSH gombon Braille-írással írt utasítás található a vakok számára
• a teljesen nyitható zárszerkezet könnyen hozzáférhető és jól tisztítható

Katrin Inclusive System 
kéztörlo adagoló

90045

Katrin Inclusive Elektromos 
System kéztörlo adagoló

93701

92025

104438

KATRIN sysTEM KézTÖRlő AdAgOlóK

KATRIN sysTEM TEKERCsEs KézTÖRlő

460058 460102 460201

Katrin Plus System Towel Katrin Classic System 
Towel M 2

Katrin Basic System 
Towel M

A teljes kínálat a www.katrin.com oldalon található

Katrin Inclusive System 
kéztörlo adagoló

Katrin Inclusive Elektromos 
System kéztörlo adagoló
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KATRIN sysTEM TOAlETTPAPíR 
és AdAgOlóK

• két tekercs toalettpapírhoz
• folyamatos papíradagolás a tekercs süllyedési rendszerének köszönhetően
• a fék minimalizálja a túlzott fogyasztást
• egyszerű és gyors feltöltés
• állítható zár – kulccsal vagy kulcs nélkül

KATRIN sysTEM TOAlETTPAPíR

156005 968 103424

Katrin Plus System Toilet 
800

Katrin Plus System Toilet 3 Katrin Classic System ECO Toilet

104582 | 104605

Katrin inclusive System Toilet Adagoló 
– fehér, fekete

KATRIN sysTEM TOAlETTPAPíR AdAgOlóK

A teljes kínálat a www.katrin.com oldalon található
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szAPPANAdAgOlóK

• két méretben kapható: 500 ml és 1000 ml
• a kínálatban tusfürdő is fejre és testre
• ugyanolyan adagoló használható a folyékony és habszappanokhoz, a
   WC-ülőke fertőtlenítőszerhez és tusfürdőhöz
• az előlapon található nagyméretű gomb lehetővé teszi az adagoló erőfeszítés nélküli egyszerű kezelését
• a Braille-írással írt felirat vakok számára megkönnyíti a használatot

92209 | 90229

Katrin Inclusive Szappan
Adagoló 1000 ml 
– fehér, fekete

92186 | 90205

Katrin Inclusive Szappan
Adagoló 500 ml 
– fehér, fekete

szAPPANAdAgOlóK

FOlyéKONy és HAbszAPPANOK

88059 | 88141

Katrin Handwash Folyékony szappan 
1000 ml | 500 ml

88080 | 88172

Katrin Head & Sampon és 
Tusfürdo 1000 ml | 500 ml

954274 | 954281

Katrin Foamwash Habszappan
1000 ml | 500 ml

954311

Katrin WC üloke fertotlenito hab
500 ml 

A teljes kínálat a www.katrin.com oldalon található
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HAjTOgATOTT KézTÖRlőK
és AdAgOlóK

• a hajtogatott kéztörlők kényelmes és higiénikus megoldást jelentenek
• a kéztörlő adagoló szerkezetének köszönhetően a lapok adagolása egyenként történik,  
   így a felhasználó mindig csak egy lapot érint meg

Katrin Plus Zig Zag 2, 
Handy Pack

Katrin Classic Zig Zag 2 
21x150, Handy Pack

100645 100621

Katrin Classic
One Stop M 2

345287

HAjTOgATOTT KézTÖRlőK

AdAgOlóK HAjTOgATOTT KézTÖRlőKHÖz

Hajtogatott kéztörlö
adagoló – fehér

MINI hajtogatott kéztörlö
adagoló – fehér, fekete

Hajtogatott kéztörlö 
adagoló – fekete

90168 90182 | 9208792063

- MINI adagolóba alkalmas

26456

Katrin Classic 
HYBRID

A teljes kínálat a www.katrin.com oldalon található
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16402

Gigant M RCP White 2P

Katrin Plus Gigant Toilet S2

2511

gIgANT TOAlETTPAPíR

• sok felhasználó – nagy tekercs
• a Gigant toalettpapír adagolók segítenek fenntartani a higiéniát az intenzív használatú          
   épületekben, és egyúttal a lehető legmagasabb szintű  kényelmet és egyszerű kezelést    
   biztosítanak

gIgANT TOAlETTPAPíR

gIgANT TOAlETTPAPíR AdAgOlóK

Katrin Gigant L toalettpapír 
adagoló – fehér

Katrin Gigant S toalettpapír 
adagoló – fekete

Katrin Gigant L toalettpapír 
adagoló – fekete

Toalettpapír adagoló
Katrin Gigant S – fehér

90069

90083

92148

92162

Katrin Plus Gigant Toilet L2

2566

16365

Gigant M VF White 2P

16426

Gigant L RCP White 2P

Katrin Classic Gigant S 2 100

2498

A teljes kínálat a www.katrin.com oldalon található
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TOAlETTPAPíR – KIs TEKERCsEK

• puha, nedvszívó és ellenálló
• az összes nyilvános mosdóba alkalmas
• három típus áll rendelkezésre, a különböző elvárások kielégítése érdekében
• 2, 3 vagy 4 rétegű

A legnépszerűbb toalettpapír méret. Alacsony és közepes forgalmú mosdókba 
alkalmas.

TOAlETTPAPíR – KIs TEKERCsEK

Katrin Plus Toilet 150 Katrin Plus Toilet 160 

16525 112966

KIsTEKERCsEs TOAlETTPAPíR AdAgOlóK

92384 | 104452

Katrin Duplatekercses Adagoló 
– fehér, fekete

Katrin Classic Toilet 160 

125553

A teljes kínálat a www.katrin.com oldalon található
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KIEgészíTőK és TARTOzéKOK

A Katrin kollekció a hagyományos papírok és papírtörlők mellett számos más olyan 
terméket is tartalmaz, melyek segítenek fenntartani a nyilvános létesítmények magas 
szintű higiéniáját.

KOzMETIKAI KENdőK és AdAgOlóK

11797

Katrin Plus Kozmetikai 
kendo

92629

Katrin Kozmetikai Kendo 
adagoló - Fehér

 104476

Katrin Kozmetikai Kendo 
adagoló - Fekete

légFRIssíTő és El. légFRIssíTő AdAgOló

954618 | 954625

Katrin Ease Légfrissíto - 
citrom, alma

92001

Katrin Inclusive Légfrissíto 
Adagoló – fehér

104513

Katrin Inclusive Légfrissíto 
Adagoló – fekete

HULLADÉKGYŰJTŐK ÉS HiGiÉniAi TASAKoK

91912 | 92285

Katrin Inclusive Bin 50 L 
– fehér, fekete

91851 | 92223

Katrin Inclusive Bin 8 L 
– fehér, fekete

91899 | 92261

Katrin Inclusive Bin 25 L 
– fehér, fekete

91875 | 92247

Katrin Inclusive Hygiene Bag 
holder – fehér, fekete

961628

Katrin Lady 
Hygiene Bag

A teljes kínálat a www.katrin.com oldalon található
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FAsANA szAlvéTáK

A Fasana márka minden egyes gyártási folyamata megfelel a nemzetközi 
minőségbiztosítási irányelvek (IsO 9001) és környezetirányítási 
rendszerek (IsO 14001) követelményeinek. Ezen kívül termékeink 
a bRC global standards társaság fogyasztói minőségbiztosítási 
tanúsítványával rendelkező üzemekben készülnek, az élelmiszerekre 
nézve biztonságosnak minősülnek.

Kérje a teljes FAsANA szalvéta kínálatunkat!

dECOsOFT® szalvéta
A Fasana decosoft® márkájú szalvétáit az első tapintásra érezhető minőségük és kiváló nedvszívóságuk különbözteti 
meg. A speciálisan kifejlesztett dombornyomás rendkívüli puhaságot kölcsönöz a szalvétáknak.

Egyszínű szalvéták
Ezek a szalvéták különböző méretekben, anyagokban és színben kaphatók, melyek a piaci igényekhez és
trendhez igazodnak.

dombornyomott szalvéták és asztali futók
Kinti és benti használatra egyaránt alkalmas, praktikus, összehangolt színű kínálat.

design szalvéták
A FAsANA dizájn szalvéták hat különböző motívumot kínálnak. Remek megoldást jelentenek asztalok modern 
dekorációjaként, valamint más szalvétatípusainkkal is jól kombinálhatók.

A tökéletesség szinonimája a minőség és választék terén.

| 22 23 |



MEgFElElő MEgOldás
Az AdOTT HElyEN

A különböző helyek különböző megoldásokat igényelnek. vendégeiknek pontosan 
azt kínálja fel, amit az adott helyen elvárnak, biztosítva ezzel a maximális higiéniát és 
elégedettséget.
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vendégek száma MAGASALACSONY

Szállodai
szoba Opera

Luxus
étterem

Mindig valami több a minőség és 
funkcionalitás terén:

•  higiénikus használat
• gyengéd törlés 
 • nedvszívóképesség
• puhaság
• elegancia

A nyilvános mosdókban való szokásos 
használathoz:

•   sokoldalú felhasználás 
•  jó minőség és felhasználói előnyök
•  ellenálló képesség
•   univerzális

A nyilvános illemhelyeken való egyszerű 
használathoz
igazodva:

•   a termékek kielégítik az alapvető 
szükségleteket

•   ideális ipari üzemekben való használatra

pLuSz

CLASSiC

bASiC

A lEgjObbAK

jObb

jó

Üzlet
iroda

Üzlet- 
központKávézó

Hegyi
szálló

Töltő- 
állomás

Étterem
Gyorsétterem
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www.katrin.com

A Metsä Tissue társaság a Metsä group csoport része, 
és egyike a finom papírból készült termékek kiváló 
beszállítóinak a háztartások és szakemberek részére 
Európában, valamint a sütőpapír világelső beszállítói 
részére is.

A papírból készült termékeink és megoldásaink 
kifejlesztésének a célja az egészség, a higiénia és a 
kényelem javítása. 

A termékválaszték magába foglalja a kéztörlőket, a 
toalettpapírt, a háztartási törlőkendőket, és a profi 
tisztítókendőket. 

ügyfeleinkkel együtt megbízható és fenntartható 
koncepciókat fejlesztünk saját márkáinknak. 

FENNTARTHATóság Az EMbEREK és A TERMészET száMáRA

Felelősek vagyunk a környezetért, a 
partnereinkért és magunkért is, hogy 
biztosítsuk az üzleti tevékenységeink és
az erdészet sikerességét.

gAzdAságI FElElősség

sikerünk alapja a hosszútávú együttműködés 
a partnereinkkel. Nagyra értékeljük a többiek 
erőfeszítéseit és képességeit. 

MEgbízHATóság

Tudatában vagyunk a jövőbeni kihívásoknak, 
és elszántuk magunkat az elavult folyamatok 
innovációjára azzal a céllal, hogy az 
ügyfeleinknek még jobb termékeket és 
szolgáltatásokat nyújtsunk. 

FEjlEszTés

Az üzemi tevékenységünk az ügyfeleinkkel 
együttműködve fejlődik. Egységes 
cégcsoportként működünk, és kihasználjuk a 
kölcsönös szinergiából adódó előnyöket.

CSAPATMUnKA



www.metsagroup.com 
www.katrin.com
www.katrin-dispensers.com

Készítse el címkéinek egyedi dizájnját
a Katrin Table Top adagolóba.

KATRIN CíMKE-szERKEszTő

újdONság

Metsä Tissue Hungary Kft
H-2051 biatorbágy | Rozália park 6
HUnGARY

Merétei Károly
Key Account Manager

Mobile: +36 30 520 0837
Fax: +36 23 312 490

e-mail: karoly.meretei@metsagroup.com


