Altijd gebruiksklaar:
Katrin Resta
dispenser-servetten!

Katrin Resta dispenser-ser vet ten zijn de per fecte oplossing voor dagelijks gebruik in alle segmenten van de gastronomie. In kleine café’s of bistro’s, in weg- of zelfbedieningsrestaurants,
waar ef ficiëntie en functionaliteit een belangrijke rol spelen en de klant zich altijd goed moet
voelen.
In de prak tische Katrin Resta ser vet tendispensers zijn de ser vet ten altijd schoon en hygiënisch
verpak t, altijd grijpklaar door de één-voor-één dosering. Hierdoor wordt ook het verbruik, het
af val en daardoor de kosten drastisch verminderd.

Kwaliteitsservetten voor

Voordelen servetten:

dagelijks gebruik in

■

praktische handy-packs:

Hoogwaardige kwaliteit voor
dagelijks gebruik

Voordelen servettendispenser:
Eenvoudig te vullen met
gebruiksvriendelijk click-systeem

■

■

Optimale gebruiksafmetingen

■

Vulindicator aanwezig

■

Huidvriendelijk en absorberend

■

Stapelbaar

■

Één-voor-één dosering

■

Goede afscherming
tegen stof en vocht

■

Hygiënisch verpakt

■

Efficiënt en functioneel

Schoon en hygiënisch gebruik
voor de klant

■

Metsä Tissue GmbH
Away from Home
Adolf-Halstrick-Straße
D-53881 Euskirchen

91318
Katrin Resta servetten M2

962045
Katrin Resta-servettendispenser

Germany
Tel.: +49 2251 812 0

■

Wit, 2-laags

■

190 mm (B) x 145 mm (H) x 400 mm (D)

Fax: +49 2251 812 308

■

255 mm x 155 mm

■

300 vellen (2 wikkels)

katrin.benelux@metsagroup.com

■

150 vellen/wikkel, 2100 vellen/pak

■

Lichtgrijs/transparant

www.katrin.com

Katrin Resta-servettendispenser
962045
Eenvoudig te vullen met gebruiksvriendelijk click-systeem.
Vulindicator aanwezig. Stapelbaar.
Één-voor-één dosering.
Schoon en hygiënisch gebruik voor de klant.

ISO9001

ISO14001

Product
Lichtgrijs/transparant

0,99 kg

Transportverpakking
x 205 mm

1

y 405 mm

1,22 kg
6414300962045

z 165 mm

Palletinformatie
x 800 mm

180

y 2212 mm

6414305962040

z 1200 mm
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www.katrin.com

243,7 kg
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Katrin Resta servietten M2
91318
Hoogwaardige kwaliteit voor dagelijks gebruik. Optimale gebruiksafmetingen.
Huidvriendelijk en absorberend. Efficiënt en functioneel.
Goede afscherming tegen stof en vocht.
Hygiënisch verpakt.

ISO9001

ISO14001

Product
Wit

0,2 kg
150
6414300091301

Transportverpakking
x 260 mm

14

y 155 mm

2,9 kg
6414300091318

z 595 mm

Palletinformatie
x 800 mm

36

y 1080 mm

6414300091325

z 1200 mm

Geschikt vor onderstaande Dispenser(s)

962045
Katrin Resta
servettendispenser
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www.katrin.com

129,5 kg
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