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KATRIN SYSTEM KÉZTÖRLŐ 
ADAGOLÓ

• Nagy kapacitású és megbízható adagoló minden 
környezetben

• Praktikus kialakítás, és kis helyigény.

• Mindig rendelkezésre áll egy tiszta higiénikus lap 
kéztörlésre. 

• Minden lap mérete (24cm) ezáltal csökkenti a 
hulladék mennyiségét és csökkenti a pazarlást. 

•Az új kialakításnak köszönhetően garantálja, hogy 
a tekercsen lévő összes lapot felhasználja, és 
az új tekercset automatikusan befűzi az adagoló.

• Kevés alkatrészből álló szerkezet 
garantálja a megbízható működést. 

• Több papírminőséggel is használható.



KATRIN SYSTEM KÉZTÖRLŐ CSOMAG AJÁNLAT
PREMIUM MINŐSÉG
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90045 Katrin System 
kéztörlő adagoló fehér 

499 Ft

92025 Katrin System 
kéztörlő adagoló fekete

38015 KATRIN PLUS System Towel M3
3 réteg 100% cellulóz, szuper fehér 100m

akár 416 kéztörlésre elegendő tekercs

Extra prémium minőség
• 100% cellulóz 3 rétegű kéztörlő 

• 100m hosszú tekercs akár 416
kéztörlésre is elegendő

• Hosszú ideig használható, nem 
szükséges gyakran utántölteni

• Extra gyors és magas nedvszívó 
képesség

• Nordic Swan és ISEGA tanúsítvány

• ISO 9001 és ISO 14001 minősítés

• Élelmiszeripari minősítés

499 Ft



KATRIN SYSTEM KÉZTÖRLŐ CSOMAG AJÁNLAT
A LEGJOBB ÁR ÉRTÉK ARÁNY
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90045 Katrin System 
kéztörlő adagoló fehér 

499 Ft

92025 Katrin System 
kéztörlő adagoló fekete

460102 KATRIN CLASSIC System Towel M2
2 réteg fehér újrahasznosított 160m

akár 444 kéztörlésre elegendő tekercs

499 Ft

A legjobb ár érték arányú 
kéztörlő

• 2 rétegű újrahasznosított kéztörlő 

• 160m hosszú tekercs akár 666 
lap/tekercs ami akár 444 kéztörlésre
is elegendő

• Hosszú ideig használható, nem 
szükséges gyakran utántölteni

• Extra gyors és magas nedvszívó 
képesség

• Nordic Swan és ISEGA tanúsítvány

• ISO 9001 és ISO 14001 minősítés

• Élelmiszeripari minősítés



KATRIN SYSTEM KÉZTÖRLŐ CSOMAG AJÁNLAT
ÉLELMISZER IPARI ÜZEMEK SZÁMÁRA
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90045 Katrin System 
kéztörlő adagoló fehér 

499 Ft

92025 Katrin System 
kéztörlő adagoló fekete

460218 KATRIN BASIC System Towel M Blue
1 réteg kék újrahasznosított 200m

akár 416 kéztörlésre elegendő tekercs

499 Ft

• Higiénikus kéztörlő

• Kék 1 rétegű újrahasznosított 
kéztörlő 

• Vastag 44gms/m2 papír

• 200m hosszú tekercs akár 833
lap/tekercs ami akár 416 kéztörlésre 
is elegendő

• Nem szükséges gyakran utántölteni

• Extra gyors és magas nedvszívó 
képesség

• Nordic Swan és ISEGA tanúsítvány

• ISO 9001 és ISO 14001 minősítés

• Élelmiszeripari minősítés



KATRIN SYSTEM KÉZTÖRLŐ ADAGOLÓ

•A Katrin System összes típusú tekercses kéztörlőjéhez alkalmas  

•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 gomb a papír adagolásához 

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

•Ellenőrzött fogyasztás, 420 -800 lapos tekercs, a papír minőségétől függően 

•A zár kulccsal vagy kulcs nélkül is nyitható.
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WHITE BLACK

90045 92025



GAZDASÁGOSSÁG SZÁMOKBAN

Katrin Classic System Towel 
M 2 Centerfeed 2 réteg fehér ZZ 2réteg 78% fehér

160 m/roll  = 666 lap/tekercs
1,5 lap/kéztörlés
1 tekercs = 444 kéztörlés

155m/tekercs
1,0 m/kéztörlés
1 tekercs = 155 kéztörlés

150 lap/csomag
4 lap/kéztörlés
1 csomag = 37 kéztörlés

Napi 1.4 tekercs = 900 lap 600m = 3,8 tekercs 16 csomag = 2 400 lap

Heti 7 tekercs = 4 500 lap 3 000m = 19 tekercs 80 csomag = 12 000 lap

Éves 266 tekercs = 171 000 lap 114 000m = 722 tekercs 3 040 csomag = 456 000 lap

Raktárhely 2.85 m3 8.9 m3 8.0 m3

57 karton 120 karton 152 karton

Vegyünk egy gyakorlati példát:

Dolgozók száma: 300 fő
Munkanapok 1 évben:190
Napi WC használat: 2 alkalom /fő



KATRIN TOALETTPAPÍR ADAGOLÓ

• Nagy kapacitású és megbízható minden 
környezetben

• Praktikus kialakítás, kis helyigény.

• Kompakt tekercses adagoló ami biztosítja hogy a 
papír mindig elérhető legyen

• Az összes papírt felhasználja a tekercsről nem 
marad fél vagy negyed tekercs

• Kevesebb munka a takarító személyzetnek az 
adagoló töltésekor

• Az adagolóból kihúzott papír mennyiségét a 
tekercsfék funkcióval szabályozható, a felhasználó 
nem fog métereket letekerni feleslegesen

• Nincs mozgó alkatrészt, minimális hiba lehetőség. 

• Több papírminőséggel is használható 



KATRIN SYSTEM TOALETTPAPÍR ADAGOLÓ

 Két tekercs toalettpapírt fogad be
 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

 1360 - 1600 lap/tekercs, a papír minőségétől 
függően

 A TEKERCSFÉK SEGÍTSÉGÉVEL 
AKÁR LAPONKÉNTI ADAGOLÁS, 
HASZNÁLATÁVAL MEG LEHET 
ELŐZNI A FELESLEGES PAZARLÁST!

2015/11/26 9

WHITE BLACK

104582 104605



KATRIN SYSTEM TOALETTPAPÍR
CSOMAG PRÉMIUM MINŐSÉG
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104582 Katrin System 
Toilet adagoló fehér 

104605 Katrin System 
Toilet adagoló fekete

968 KATRIN PLUS System Toilet 3ply
3 réteg 100% cellulóz, szuper fehér 60m

-> kb 4 tekercs kistekercses toalettpapírral egyenlő

Extra prémium minőség
• 100% cellulóz 3 rétegű toalettpapír

• 60m hosszú tekercs -> kb 4 tekercs
kistekercses toalettpapírral egyenlő

• Hosszú ideig használható, nem 
szükséges gyakran utántölteni

• Vízben gyorsan és jól oldódik

• Nordic Swan és ISEGA tanúsítvány

• ISO 9001 és ISO 14001 minősítés

499 Ft

499 Ft

539 Ft



KATRIN SYSTEM TOALETTPAPÍR
CSOMAG A LEGJOBB ÁR ÉRTÉK

ARÁNY
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104582 Katrin System 
Toilet adagoló fehér 

104605 Katrin System 
Toilet adagoló fekete

66940 KATRIN PLUS System Toilet 800
2 réteg szuper fehér 96 m

-> kb 4-5 tekercs kistekercses toalettpapírral egyenlő

499 Ft

499 Ft

A legjobb ár érték arányú 
toalettpapír

• 2 rétegű hófehér toalettpapír

• 96 m hosszú tekercs 800 lap

• Hosszú ideig használható, nem 
szükséges gyakran utántölteni

• Vízben gyorsan és jól oldódik

• Nordic Swan és ISEGA tanúsítvány

• ISO 9001 és ISO 14001 minősítés

549 Ft



KATRIN SYSTEM TOALETTPAPÍR
CSOMAG

A GAZDASÁGOS MEGOLDÁS
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104582 Katrin System 
Toilet adagoló fehér 

104605 Katrin System 
Toilet adagoló fekete

103424 KATRIN CLASSIC System ECO 2ply
2 réteg fehér újrahasznosított 92m

-> kb 4 tekercs kistekercses toalettpapírral egyenlő

499 Ft

499 Ft

A gazdaságos toalettpapír

• 2 rétegű natúr újrahasznosított papír

• 92 m hosszú tekercs 800 lap

• Hosszú ideig használható, nem 
szükséges gyakran utántölteni

• Vízben gyorsan és jól oldódik

• Nordic Swan és ISEGA tanúsítvány

• ISO 9001 és ISO 14001 minősítés

429 Ft



KATRIN SZAPPAN ADAGOLÓ

• Két kialakításban elérhető 1000ml és 500ml

• Egy adagolóban elérhető a folyékony és a 
habszappan különböző illatokban, illetve tusfürdő és 
a kéz fertőtlenítő gél

• Patronos működés növeli a higiéniát és csökkenti a 
költségeket.

• Az adagoló teljes front lapja használható adagolásra, 
így bárki számára elérhető, magasságtól függetlenül!

• Használati utasítások Braille írással feltüntetve 
(PUSH) látássérült személyeknek.

• Egyszerű és gyors utántöltés a patronoknak
köszönhetően



KATRIN SZAPPANADAGOLÓ 500 ML, 1000 ML

 Ugyanaz az adagoló használható folyékony 
szappanhoz, habszappanhoz, kézfertőtlenítő gélhez, 
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 
 Az eredeti patronok a régi és az új adagolókba is 

beleillenek
 Szappan utántöltő tartály nem áll rendelkezésre, csak 

patronnal működik!
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WHITE BLACK

90205 92186

WHITE BLACK

90229 92209

500 ml 1000 ml

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

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



KATRIN HABSZAPPAN
A GAZDASÁGOS MEGOLDÁS
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90229 Katrin szappan
adagoló 1000ml fehér

92209 Katrin szappan
adagoló 1000ml fekete

47321 KATRIN Sunny Garden habszappan 1000 ml
2500 adag egy patronban

-> kb 5l-es folyékonyszappanal egyenértékű

499 Ft

499 Ft

A leggazdaságosabb 
kézmosás

• Hatékony, gyengéd és környezetbarát 

• Nagyon kellemes a bőrnek 

• Gazdag, tartós hab

• Könnyen szétkenhető a kézen 

• Lágy és hidratált kezeket biztosít 

• Érzékeny bőrre való gyengéd 
összetevőket tartalmaz, aminek 
köszönhetően ez a szappan gyakori 
használatra különösen alkalmas 

• Dermatológiailag tesztelt és 
jóváhagyott



KATRIN HABSZAPPAN
A GAZDASÁGOS MEGOLDÁS
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90229 Katrin szappan
adagoló 1000ml fehér

92209 Katrin szappan
adagoló 1000ml fekete

47307 KATRIN Artic Breeze habszappan 1000ml
2500 adag egy patronban

-> kb 5l-es folyékonyszappanal egyenenértékű

499 Ft

499 Ft

A leggazdaságosabb 
kézmosás

• Hatékony, gyengéd és környezetbarát 

• Nagyon kellemes a bőrnek 

• Gazdag, tartós hab

• Könnyen szétkenhető a kézen 

• Lágy és hidratált kezeket biztosít 

• Érzékeny bőrre való gyengéd 
összetevőket tartalmaz, aminek 
köszönhetően ez a szappan gyakori 
használatra különösen alkalmas 

• Dermatológiailag tesztelt és 
jóváhagyott



GAZDASÁGOSSÁG SZÁMOKBAN

Katrin Foam soap Kannás szappan 5l

1000 ml/patronl
0,40ml/adag
1 patron = 2500 adag

5000ml/kanna
2,00ml/adag
1 kanna = 2500 adag

Napi 0,24 patron = 240ml 0,24 kanna = 1200ml

Heti 1,68 patron = 1680ml 1,2 kanna = 6000ml

Éves 84,0 patron = 84 000ml 45,6 kanna = 228 000m

14 karton 45,6 kanna

Vegyünk egy gyakorlati példát:

Dolgozók száma: 300 fő
Munkanapok 1 évben:190 nap
Napi WC használat: 2 fő/nap



KATRIN FERTŐTLENÍTŐ HABSZAPPAN
A GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

18

90229 Katrin szappan
adagoló 1000ml fehér

92209 Katrin szappan
adagoló 1000ml fekete

33430 KATRIN Kézferőtlenitő habszappan 1000ml
2500 adag egy patronban

-> kb 5l-es folyékonyszappanal egyenenértékű

499 Ft

499 Ft

Kézmosás és fertőtlenítés
egy termékben

• ELTÁVOLÍTJA A KÖNNYEBB 
SZENNYEZŐDÉSEKET EGYÚTTAL 
FERTŐTLENÍT IS

• Fertőtleníti a kezet kézmosásnál 

• Semleges pH nedvesítő szerrel, amely 
regenerálja a bőrt, miután lemosta róla 
a zsírt 

• Alkalmas alkoholra érzékeny 
felületekre (például akril). 

• Alkalmas élelmiszereket feldolgozó 
vállalatok számára.



KATRIN KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL
A GAZDASÁGOS MEGOLDÁS
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90229 Katrin szappan
adagoló 1000ml fehér

92209 Katrin szappan
adagoló 1000ml fekete

51007 KATRIN Kézferőtlenitő gél 1000ml
500 adag egy patronban

-> 80% etanol a maximális fertőtlenitésért

499 Ft

499 Ft

Kézfertőtlenítás víz nélkül

• Enyhe, hidratáló, és bőrbarát (a 
nedvesítőszer kondicionálja a bőrt a 
kimosott zsírtól, és kellemes érzést 
biztosít a felhasználónak).

• Nagyon hatékony és gyorsan hat a
80% -os alkoholnak köszönhetően.

• A kézmosás és a kézszárítás után 
teljes a higiénia

• 1000 ml - akár 500 használatra is 
elegendő

• Baktericid, Virucide, Fungicide 
spectrum

• Alkalmas élelmiszer-feldolgozó 
vállalatok számára.

• Bőrgyógyászatilag tesztelt és 
jóváhagyott.



Phone: +36 1/872-2344
Email: info@smilepaper.huSmilepaper.hu Kft.KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


