Mindig elérhető:
A Katrin Resta
szalvétaadagoló!

A Katrin Resta szalvétaadagoló az ideális megoldás a gasztronómia minden területén a napi igények kielégítésére. Mindegy, hogy kisebb kávézókban, vagy bisztrókban, a kültéri gasztronómiában, vagy az önkiszolgáló éttermekben használja, ahol a hatékonyságnak és a funkcionalitásnál igen nagy szerepe van – a vendég
minden esetben jól fogja érezni magát.
A praktikus Katrin Resta szalvétaadagolóban mindig tiszták és higiénikusan csomagoltak maradnak a szalvéták, mindig elérhetőek és ez egyenkénti kihúzási lehetőségnek köszönhetően garantáltan csökkenthető a
szalvéta felhasználás, a hulladék mértéke és ezzel az üzemi költségek is érezhetően csökkennek.

A szalvéták előnyei
■

■

■

Metsä Tissue Hungary Kft
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 6
HUNGARY
www.katrin.com
Mobile: +36 30 520 0837
karoly.meretei@metsagroup.com

Magas minőség a napi
használatra

A szalvéta adagoló előnyei
■

A felhasználóbarát bepattintós
rendszernek köszönhetően
egyszerűen tölthető fel

■

Látható a töltöttségi szintje

■

Egymásra helyezhető

Optimális felhasználási méret
Bőrbarát, jó nedvszívó
képesség

■

A por és a nedvesség
ellen jól védett

■

■

Higiénikusan csomagolt

■

■

Hatékony és funkcionális

31474
Katrin Resta M 2 szalvéta
■

Fehér, 2 rétegű

■

255 mm x 155 mm

■

140 lap/csomag., 2.100 lap/cs. e.

■

■

Laponként, egyszerűen
vehetőek ki a szalvéták
Tiszta, higiénikus felhasználást
jelent a fogyasztó számára

962045
Katrin Resta Szalvétaadagoló
190 mm (sz) x 145 mm (ma)
x 400 mm (mé)

■

300 lap (2 cs.)

■

világosszürke / átlátszó

Katrin Resta M 2 szalvéta
31474
Kiváló minőség a napi használatra. Optimális felhasználási méret.
Bőrbarát és jó nedvszívó. Hatékony és funkcionális.
A por és nedvesség ellen jól védett.
Higiénikusan csomagolt.

ISO9001

ISO14001

Felhasználói csomag
x 255 mm

Fehér

0,19 kg

y 155 mm

2

140
6414301031467

Szállítási egységcsomag
x 390 mm

15

y 155 mm

2,91 kg
6414301031474

z 425 mm

Szállító raklap
x 800 mm

36

y 1080 mm

6414301031498

z 1200 mm

Hozzá tartozó termékek

962045
Katrin Resta
Szalvétaadagoló
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129,76 kg

22564
Katrin Table Top
Szalvétaadagoló
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Katrin Resta Szalvétaadagoló
962045
A könnyű kezelést segítő bepattintós rendszernek köszönhetően egyszerűen
tölthető fel.
Látható a töltöttségi szintje. Egymásra helyezhető.
Egyszerűen vehető ki a szalvéta laponként.
Tiszta, higiénikus felhasználást jelent a fogyasztó számára.

ISO9001

ISO14001

Felhasználói csomag
világosszürke/átlátszó

0,99 kg

Szállítási egységcsomag
x 205 mm

1

y 405 mm

1,22 kg
6414300962045

z 165 mm

Szállító raklap
x 800 mm

180

y 2212 mm

6414305962040

z 1200 mm
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243,7 kg
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