
 
KATRIN INCLUSIVE DISPENSERS

Designed for everyone



Onze tien nieuwe geavanceerde dispensers zijn ontworpen 
voor iedereen. Daarbij staat verregaande functionaliteit 
centraal. De dispensers zijn moeiteloos en ergonomisch 
door mensen van alle leeftijden en met verschillende fysieke 
mogelijkheden te gebruiken. Het onderhoud van de dispen-
sers is nog praktischer met een aantal vernieuwingen die het 
dagelijkse werk van het servicepersoneel vergemakkelijkt.

Gewoon kiezen tussen wit en zwart 
Het nieuwe assortiment vormt een optimale mix van 
producten voor elk toilet en elke werkplek, van hotels, 
toprestaurants en kantoren tot productie-omgevingen en 
ziekenhuizen. De heldere witte en stijlvolle zwarte dispensers 
zijn geschikt voor toiletruimtes van alle niveaus. Alle Katrin 
tissue-producten passen in de nieuwe dispensers. De keuze 
van de juiste dispenser voor uw specifieke situatie is erg 
eenvoudig.

Een verantwoordelijke
en duurzame keuze 

Onze producten voldoen aan de hoogste ethische normen, 
zodat een keuze voor Katrin ook een duurzame, verant-
woordelijke keuze is. De dispensers zijn tevens economisch 
en bevorderen een spaarzaam gebruik van papier. Met het 
allesomvattende ontwerp vormen de Katrin dispensers de 
juiste keuze voor elke toiletruimte. Uiteraard voldoen ze aan 
alle EU-voorschriften* voor bedrijven, overheidsinstellingen 
en hygiënefaciliteiten.

De nieuwe Inclusive lijn
Een praktische benadering van creativiteit

* De European Accessibility Act (EAA) maakt deel uit van de inzet van de Europese Unie om de UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD of 
het VN Verdrag voor Rechten van Mensen met een Beperking) in lijn te brengen met haar Europese Strategie voor Gehandicapten 2010-2020. De EAA wil mensen 
met een beperking zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen zodat ze volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij op economisch, sociaal en politiek 
vlak. Via de harmonisering van toegankelijkheidseisen binnen de hele EU zal de werking van de interne markt worden verbeterd en zullen doven en mensen met een 
beperking uiteindelijk makkelijker hun burgerrechten kunnen uitoefenen binnen de Europese Unie.
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2012_just_025_european_accessibiliy_act_en.pdf
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Onze opdracht was dispensers te ontwerpen die universeel 
toegankelijk zijn en gemakkelijk door iedereen op elke plek 
kunnen worden gebruikt. Inclusief design is gericht op een 
breed scala van gebruikers: jongeren en ouderen, mensen 
zonder en met een eventuele beperking.

De perfecte hygiënische ervaring 

De nieuwe dispenserlijn werd ontwikkeld in samenwerking 
met specialisten uit de sector en uiteenlopende eindgebrui-
kers. Op basis van interviews, observaties en laboratorium-
proeven verzamelden we waardevolle inzichten voor het 
creëren van een perfecte hygiënische ervaring voor iedereen.

Nieuwe functies, meer gemak 

Het uitgangspunt was de dispensers zo ergonomisch mo-
gelijk te maken. Het drukoppervlak van de dispensers laat 
zich eenvoudig bedienen. Contrastkleuren op de openingen 
van de dispensers laten duidelijk zien hoe de dispensers 
te gebruiken en te onderhouden. Transparante zijpanelen 
laten eenvoudig zien hoeveel papier of zeep nog resteert. 
Dit garandeert een doelmatig gebruik en efficïente controle. 
Bovendien bespaart het servicepersoneel daarmee tijd.

 
Allesomvattend 
Bedoeld voor iedereen
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Katrin Gigant
Toiletpapier Dispenser  L

wit

Katrin Gigant
Toiletpapier Dispenser  S

wit

Katrin Systeem
Handdoek Dispenser

wit

Katrin Systeem
Toiletpapier Dispenser

 wit

Katrin
Toiletpapier Dispenser

met core catcher
wit

Katrin
Handdoek Dispenser Mini

wit

Katrin
Zeep Dispenser

1000 ml wit

Katrin
Zeep Dispenser

500 ml wit

Katrin
Centerfeed M

wit

Katrin
Centerfeed S

wit

De witte lijn

Katrin
Handdoek Dispenser M

wit
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Katrin Gigant
Toiletpapier Dispenser  L

zwart

Katrin Gigant
Toiletpapier Dispenser  S

zwart

Katrin Systeem
Handdoek Dispenser

zwart

Katrin Systeem
Toiletpapier Dispenser  

zwart

Katrin
Toiletpapier Dispenser

met core catcher
zwart

Katrin
Handdoek Dispenser Mini

zwart

Katrin
Zeep Dispenser
1000 ml zwart

Katrin
Zeep Dispenser
500 ml zwart

Katrin
Centerfeed M

zwart

Katrin
Centerfeed S

zwart

De zwarte lijn

Katrin
Handdoek Dispenser M

zwart
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Efficiëntere functies en voordelen 
Voor schoonmaak en onderhoud

Dankzij de transparante behuizing kan men 
gemakkelijk zien waar de schroefgaten voor 
de dispenser geboord moeten worden.

De dispensers kunnen eenvoudig met de 
 Katrin-sleutel (beschikbaar op de achterzijde van 
de dispenser) worden geopend. Door het slot naar 
links te draaien stelt u de Service Positie in om de 
dispenser zonder sleutel te kunnen openen.

De transparante zijpanelen laten zien of 
bijvullen nodig is.

Continu beschikbaarheid van papier dankzij  
het automatische rollensysteem en de nieuw 
instelbare rem (met draaiknop in te stellen).

Alle dispensers zijn recyclebaar.

Reiniging van onze dispensers gaat 
probleemloos en efficiënt.

Het snijmechanisme is gemakkelijk te openen. De deksel van de dispenser is volledig naar 
boven te openen, hetgeen toegang, bijvullen 
en onderhoud vergemakkelijkt.

Online video’s met instructies ondersteunen de training voor servicepersoneel. Kijk op katrin.com
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Efficiëntere functies en voordelen 
Voor gebruikers

Het drukoppervlak zorgt voor een vlotte 
 dosering van het papier.

Een papieren handdoekje is simpel met één 
hand te nemen.

De dispensers zijn ontworpen voor het dose-
ren van de juiste hoeveelheid papier.

De restrolfunctie maakt het mogelijk de volle-
dige rol papier tot het laatste vel te gebruiken 
waarna automatisch de volgende rol komt.

Een snelle en hygiënische manier om han-
den te wassen en met een hypo-allergene 
tissue handdoek te drogen.

Het gebruik van onze dispensers is 
aangenaam en eenvoudig.

Op de dispenser staat een brailletekst om 
gebruikers met een visuele handicap te 
helpen.

De dispensers zijn ook door kinderen, ou-
deren of mensen met een fysieke beperking 
gemakkelijk te gebruiken.

Contrastkleuren laten de nieuwe dispenser in elke toiletruimte goed zien. 
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Katrin Systeem
Handdoek Dispensers
�� Eén dispenser, verschillende papierkwaliteiten.

�� De dispenser is met of zonder sleutel te openen.

�� Een nieuwe rol is gemakkelijk in de dispenser te plaatsen door de rol in de 
 rolhouder te leggen, het papier tot de gemarkeerde lijn te trekken
(Paper until here) en de dispenserdeksel te sluiten. Dan op ‚Push‘ drukken
en het papier komt automatisch.

�� Het snijmechanisme is gemakkelijk te openen.

�� Als er geen papier zichtbaar is, gewoon op (PUSH) drukken waarmee
het papier wordt aangevoerd.

�� Op het druk oppervlak staan braille instructies voor mensen
met een visuele handicap.

�� Gecontroleerd verbruik, minimale weerstand en een hoge
capaciteit – 420–800 vellen per rol afhankelijk van de papierkwaliteit
volstaan voor 360–450 handdrogingen.

�� De gehele rol kan worden gebruikt. Rollen die bijna gebruikt zijn bij een 
 diameter van ongeveer 7,5 cm, kunnen als restrol functioneren.

�� De lege rollen zijn achterin de dispenser aan de zijkant weg te halen
en te recyclen.

�� Het papierverbruik is gemakkelijk na te gaan dankzij de transparante zijpanelen.

460102

Katrin Classic
Systeem Handdoek M 2

460058

Katrin Plus
Systeem Handdoek M

Passende Katrin producten

90045

Katrin Systeem
Handdoek Dispenser wit

1/transp pk
403 x 335 x 216 mm

92025

Katrin Systeem
Handdoek Dispenser zwart

1/transp pk
403 x 335 x 216 mm
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Katrin Systeem
Toiletpapier Dispensers
�� Geschikt voor twee rollen Systeem Toiletpapier.

�� De dispenser kan met of zonder sleutel worden geopend.

�� Continu beschikbaarheid van papier dankzij het automatische
rollensysteem en de nieuw instelbare rem (met draaiknop in te stellen).

�� Gemakkelijk en snel bijvullen.

�� De tweede rol kan worden bijgevuld, zodat er altijd papier beschikbaar is.
1.360–1.600 vellen afhankelijk van de papierkwaliteit.

�� Het papier is nog beter uit de dispenser te nemen, ook het laatste vel van de rol.

Passende Katrin producten

156005

Katrin Classic
 Systeem Toiletpapier
2-laags, 800 Vellen

968

Katrin Plus 
Systeem toiletpapier
3-laags, 500 Vellen

103424

Katrin Classic
Systeem Toiletpapier ECO
2-laags , ECO, 800 Vellen

104582

Katrin Systeem
 Toiletpapier Dispenser
wit
1/transp pk 
313 x 154 x 174 mm

90144

Katrin Systeem
 Toiletpapier Dispenser 
met core catcher – wit 
1/transp pk
402 x 154 x 174 mm

104605

Katrin Systeem 
 Toiletpapier Dispenser  
zwart
1/transp pk
313 x 154 x 174 mm

92049

Katrin Systeem
 Toiletpapier Dispenser 
met core catcher – zwart 
1/transp pk
402 x 154 x 174 mm
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Passende Katrin producten – Breed

344013

Katrin Plus One Stop L 3

61649

Katrin Plus ZZ 2

345256

Katrin Classic One Stop 
M 2

345152

Katrin Classic One Stop 
L 2

61694

Katrin Classic ZZ 2

345201

Katrin Plus One Stop M 2

90182

Katrin Handdoek Dispenser 
Mini wit
1/transp pk
350 x 248 x 114 mm

92087

Katrin Handdoek Dispenser 
Mini zwart
1/transp pk
350 x 248 x 114 mm

90168

Katrin Handdoek Dispenser M
wit

1/transp pk
450 x 301 x 146 mm

92063

Katrin Handdoek Dispenser M
zwart

1/transp pk
450 x 301 x 146 mm

Katrin Handdoek Dispensers
�� Beschikbaar in twee formaten: Mini en Medium.

�� Voor eenvoudig bijvullen opent de Handdoek Dispenser M naar boven en de 
 Handdoek Dispenser Mini naar beneden.

�� De dispenser kan met of zonder sleutel worden geopend.

�� Ribben in de dispenser zorgen ervoor dat de stapel handdoekjes goed op zijn 
plaats blijft en handdoekjes zonder moeite doseren. In de Katrin Handdoek 
Dispenser M passen Katrin vouwhanddoeken die maximaal 240 mm breed zijn.

�� De Katrin Handdoek Dispenser Mini is ontworpen voor kleine ruimtes.
De passende Katrin producten zijn vouwhanddoeken (OneStop en NonStop)
die maximaal 210 mm breed zijn.

345270

Katrin Classic One Stop M2

Smal

345355

Katrin Classic One Stop L 2
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Katrin Centerfeed 
Dispensers
�� Beschikbaar in twee formaten: Small en Medium.

�� De dispenser kan met of zonder sleutel worden geopend.

�� Een nieuwe rol is gemakkelijk in dispenser te plaatsen.

�� Ook het papier is gemakkelijk te nemen dankzij het 
nieuwe design.

�� Veilig afscheursysteem.

�� Veel verschillende tissue papier opties, zonder huls en 
met uittrekbare huls.

90120

Katrin
Centerfeed M
wit
1/transp pk
403 x 263 x 240 mm

92124

Katrin
Centerfeed M
zwart
1/transp pk
403 x 263 x 240 mm

90106

Katrin
Centerfeed S
wit
1/transp pk
344 x 186 x 174 mm

92100

Katrin
Centerfeed S
zwart
1/transp pk
344 x 186 x 174 mm

Passende Katrin producten

481911

Katrin Classic M 2

447627

Katrin Plus M 2

475211

Katrin Plus S zonder huls

485049

Katrin Classic M
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Katrin Gigant Dispensers
�� Toiletpapier dispensers voor Giganttoiletrollen, beschikbaar in twee formaten: 
Small en Large.

�� De dispenser kan met of zonder sleutel worden geopend.

�� De gehele rol papier kan economisch worden gebruikt met de geïntegreerde 
restrolhouder.

�� Grote toiletrollen voor toiletruimtes met hoge frequentie.

�� Het papier is eenvoudiger te nemen dankzij het nieuwe design.

�� Gemakkelijk afscheuren van het papier uit alle richtingen.

�� In de Katrin Gigant L Dispensers passen Gigantrollen L en M. 
In Katrin Gigant S Dispensers passen Gigantrollen S.

�� Nieuw flexibel remsysteem voor een betere dosering.

Passende Katrin producten

106108

Katrin Classic  
Gigant S 2

90069

Katrin Gigant S  
Toiletpapier Dispenser wit
1/transp pk  
245 x 239 x 151 mm

92148

Katrin Gigant S  
Toiletpapier Dispenser zwart
1/transp pk  
245 x 239 x 151 mm

90083

Katrin Gigant L  
Toiletpapier Dispenser wit
1/transp pk  
356 x 342 x 149 mm

92162

Katrin Gigant L  
Toiletpapier Dispenser zwart
1/transp pk  
356 x 342 x 149 mm

108928

Katrin Plus  
Gigant S 2

106252

Katrin Classic  
Gigant M 2
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Katrin Zeep Dispensers
�� Beschikbaar in twee formaten: 500 ml en 1000 ml.

�� Dezelfde dispenser is geschikt voor vullingen met 
 geïntegreerde pomp van handzepen, foamzepen,
Head & Body en toiletbrilreiniger.

�� De dispenser kan met of zonder sleutel worden geopend.

�� Gemakkelijk bijvullen met het nieuwe systeem vullingen.

�� Dankzij het drukoppervlak is bediening voor iedereen 
eenvoudig.

�� Instructies in braille voor slechtzienden op het 
drukoppervlak.

954274

Katrin
foamzeep
1000 ml

88141

Katrin
handzeep
500 ml

88059

Katrin
handzeep
1000 ml

88172

Katrin
Head & Body 
500 ml

954311

Katrin
toiletbrilreiniger
500 ml

954281

Katrin
foamzeep
500 ml

90229

Katrin Zeep Dispenser 
1000 ml wit
1/transp pk
291 x 100 x 130 mm

92209

Katrin Zeep Dispenser 
1000 ml zwart

1/transp pk
291 x 100 x 130 mm

90205

Katrin Zeep Dispenser 
500 ml wit

1/transp pk 
204 x 100 x 125 mm

92186

Katrin Zeep Dispenser 
500 ml zwart

1/transp pk 
204 x 100 x 125 mm

Passende Katrin producten



954311

Katrin 
toiletbrilreiniger 
500 ml
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Voor de juiste keuze van tissue producten en dispensers 
voor het toilet is aantal toiletbezoekers en -gebruikers en hun 
verwachtings niveau belangrijk. Stelt u deze twee vragen:

1. Hoeveel gebruikers en bezoekers zijn er?

�� Veel bezoekers of niet zo frequent?

�� Constante stroom of zijn er piektijden?

2. Wat zijn de verwachtingen van de gebruikers?

�� Welke kwaliteit papier verwacht men?

�� Zijn er speciale eisen voor dispensers of producten?

Elke toiletruimte heeft haar 
eigen hygiëne-oplossing nodig.
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VEELWEINIG  Aantal bezoekers

L
A

A
G

Ve
rw

ac
ht

in
ge

n 
va

n 
be

zo
ek

er
s

H
O

O
G

Katrin
Handdoek Dispenser Mini

Katrin
Handdoek Dispenser M

Katrin Systeem 
Handdoek Dispenser

Keuze van de juiste
handdoekdispenser
Bij hoge verwachtingen betekent dit een vraag naar tissue  producten 
van betere kwaliteiten naar stijlvolle dispensers en accessoires. 
 Hogere bezoekersaantallen vereisen dispensers met meer capaciteit.

Jeugdhotel

Verkoop-
kantoor

Directie-
kantoren

Fastfood-
restaurant

Koffi ebar

Top-
restaurant

Tankstation

Winkel-
centrum

Theater
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Dispensers om het assortiment
compleet te maken

Katrin Afvalbakken
�� Beschikbaar in twee formaten:
25 liter en 50 liter

��Witte en zwarte afvalbakken passen bij onze 
dispenserkleuren.

�� Met optimale wandhouder.

    wit 91899

    zwart 92261

Katrin Afvalbakken
25 Liter met deksel

2/transp pk 
550 x 330 x 230 mm

    wit 93701

    zwart 104438

Katrin Systeem
Elektronische 
Handdoekrol 
Dispenser

1/transp pk
434 x 299 x 234 mm

    wit 91851

    zwart 92223

Katrin Dameshygiëne
8 Liter Dispenser
met deksel
1/transp pk
360 x 240 x 170 mm

89735

Katrin Plus
Bulk Pack

Katrin houder voor 
 hygiënische zakjes
�� Een standaardsysteem voor alle toiletruimtes.

�� Beschikbaar in wit en zwart, passen bij onze 
dispenserkleuren.

�� Gemakkelijk bijvullen met passende Katrin 
 hygiënische zakjes.

961628

Katrin
Hygiënische
zakjes

    wit 91875

    zwart 92247

Katrin houder voor 
hygiënische zakjes

1/transp pk 
135 x 95 x 27 mm

Katrin Toiletpapier 
 Dispenser 2-rollen
�� Praktische dispenser voor
traditionele toiletrollen.

�� Voor 2 toiletrollen (ook luxe rollen
van 118 mm).

Katrin 
 Gevouwen
Toilet papier
Dispenser
�� Dispenser van
 gevouwen
toiletpapier 

�� Hygiënisch –
doseert één
vel per keer

    wit 92384

    zwart 104452

1/transp pk
300 x 145 x 145 mm

    wit 92582

    zwart 92605

1/transp pk
307 x 158 x 133 mm

Katrin Systeem Elektronische 
 Handdoekrol Dispenser
�� Met nieuwe transparante zijpanelen en achterwand.

�� Automatische dosering van het volgende handdoekje.

�� Snel en gemakkelijk te gebruiken.

��Werkt op batterijen, 4 x LR20 – 1.5 V, niet meegeleverd.

�� Géén oplaadbare batterijen gebruiken.

�� Grote capaciteit – 800 vellen op een rol volstaan
voor 400–530 handdrogingen

�� Ontworpen om de rol papier volledig te gebruiken.

�� Zeer laag energieverbruik.

�� Gecontroleerd verbruik voor toiletruimtes
met hoge frequentie.

Dameshygiëne
Dispenser
�� Compact design met deksel.

�� Beschikbaar in wit en zwart,
passen bij onze dispenserkleuren.

�� 8 liter

�� Met optimale wandhouder.

    wit 91912

    zwart 92285

Katrin Afvalbakken
50 Liter met deksel

2/transp pk
575 x 420 x 280 mm

95187

Katrin 
 Hygiëne-afvalzakjes
voor 8 l Afvallbakken

460102

Katrin Classic 
Systeem Handdoek 
M 2
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Katrin Ease Sensor
Handdoekrol Dispenser
�� Met nieuwe transparante zijpanelen en achterwand.

�� Een volledige touch-free handdoekdispenser voor locaties waar servi-
cesnelheid, maximale hygiëne en de hoogste kwaliteit vereist zijn.

�� Het systeem werkt op batterijen, 4 x LR20 – 1.5 V
(worden niet meegeleverd, oplaadbare batterijen zijn niet bruikbaar).

�� Papierlengte en -vertraging zijn instelbaar afhankelijk van 
klantbehoeften.

�� Een geavanceerd vulsysteem met reserverolfunctie voor de hoogst 
mogelijke capaciteit.

Katrin Facial Tissue 
Dispenser
�� Dispenser voor Katrin facial tissues (100 vellen).

�� Gemakkelijk bijvullen.

�� Doseert één vel per keer.

Katrin Ease Luchtverfrisser
�� Drie verschillende instellingen: lichtmodus, AAN 24/7, UIT 
(uitschakelmodus).

�� Gering energieverbruik: werkt op één batterij, LR20 – 1.5 V
(worden niet meegeleverd, oplaadbare batterijen zijn niet bruikbaar).

�� Gelijkmatige geur 24/7 gedurende een maand.

    wit 92001

    zwart 104513

Katrin Ease
Luchtverfrisser

1/transp pk
192 x 94 x 80 mm 954618

Katrin Ease Citrus

954625

Katrin Ease Apple

    wit 91967

    zwart 91943

Katrin Ease Sensor
Handdoekrol 
Dispenser

1/transp pk
434 x 299 x 234 mm

460065

Katrin Plus 
Ease Handdoek M

577119

Katrin Plus
Facial Tissues

    wit 92629

    zwart 104476

Katrin Facial  Tissue
Dispenser

1/transp pk
130 x 270 x 70 mm

Katrin Ease Sensor Zeep Dispenser
�� Laag energieverbruik en nauwelijks onderhoud: 30 000 doseringen
met 4 AA-batterijen komen overeen met dertig gebruikers gedurende 
meer dan een jaar (batterijen niet meegeleverd).

�� De zeepvulling en pomp zijn geïntegreerd voor een nog betere hygiëne.

�� De 1000 ml vulling volstaat voor 2500 paar schone handen.

�� Gebruiksvriendelijk.
    wit 91981

    zwart 104490

Katrin Ease  Sensor 
Zeep  Dispenser 
1000 ml

1/transp pk 
315 x 105 x 110 mm

954267

Katrin Ease 
Foamzeep 
1000 ml
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Installatie-instructies

Belangrijkste advies voor de installatie 
van dispensers voor gemeenschappelijke 
toiletruimtes.
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Belangrijkste advies voor de installatie 
van dispensers voor toiletruimtes voor 
mensen met een beperking.



Workmanship

Performance  

Scope of testing:

Hazardous   
substances 

Durability 

Certificate ID:
156-02-HLG P14
www.bvqc.eu

Controlled
production 

Verantwoordelijkheid – 
De inspiratie voor een universeel 
betere gebruikservaring 
De meest praktische manier waarop wij uw ecologische voetafdruk kunnen verkleinen, is dispensers te produceren die 
op een betaalbare wijze gebruikmaken van onze tissue producten. Onze dispensers zijn uitsluitend vervaardigd uit mate-
rialen die veilig kunnen worden hergebruikt in het productieproces. Wanneer ze zijn gerecycled, kunnen de materialen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden. De dispensers zijn gemaakt van duurzaam ABS en polypropyleen plastic; beide 
kunnen volledig worden hergebruikt.

Inzicht in alle behoeften

Katrin dispensers kunnen overal worden geïnstalleerd en kunnen door iedereen worden gebruikt. De gebruikersvriende-
lijkheid van onze dispensers is bij de ontwikkeling met uiteenlopende gebruikersgroepen getest.
Dit is bijzonder interessant voor overheidsinstellingen, die geacht worden de richtlijnen voor toegankelijkheid te volgen. 
Zo stelt bijvoorbeeld de European Accessibility Act richtlijnen die nationale en regionale wetgevingen verplicht maken.

Gegarandeerde zekerheid

Onze certificaten garanderen dat onze klanten weten dat onze hygiëneproducten 
op verantwoorde wijze werden geproduceerd door betrouwbare leveranciers, 
dat ze afkomstig zijn uit gecertificeerde bossen en dat ze veilig te gebruiken zijn. 
Wij blijven trouw aan onze kwaliteitsnormen om te garanderen dat onze hygiëne- 
oplossingen het beste biedt waarop iedereen recht heeft.
Om er zeker van te zijn dat onze nieuw ontworpen dispensers betrouwbaar 
functioneren (functionaliteit, veiligheid en bediening), hebben wij deze door het 
onafhankelijke testinstituut Veritas laten certificeren. Bureau Veritas is wereldwijd 
vooraanstaand en erkend op het gebied van inspectie, classificatie en certificering 
met meer dan 66.500 medewerkers in meer dan 140 landen. Het bedrijf helpt ons 
ervoor te zorgen dat onze nieuwe dispensers voldoen aan alle eisen en voorschrif-
ten op het gebied van kwaliteit en veiligheid.





Metsä Tissue GmbH  
Adolf-Halstrick-Straße   

D-53881 Euskirchen (Stotzheim)  
Germany

Tel. +49 2251 812 0 
Telefax  +49 2251 812 308

www.metsatissue.com 
katrin.benelux@metsagroup.com

www.katrin.com
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