De Katrin Easy1-servetten
en Katrin-servetdispenser
De per fecte oplossing voor
de hoogste eisen aan kwaliteit en capaciteit

Ons Katrin Easy1-systeem inspireer t niet alleen met zijn moderne uitstraling en eenvoudige
bediening, het maak t ook een einde aan verspilling! Katrin Easy1-ser vet ten zijn door hun zachtheid
bijzonder absorberend en huidvriendelijk. Er is meestal niet meer dan één ser vet nodig.
De Katrin-ser vetdispenser is eenvoudig en snel te vullen, bespaar t veel ruimte en is door de afgif te
van één vel tegelijk uiterst hygiënisch.
Aan de zijkanten biedt het bovendien ruimte voor uw individuele ont werpideeën. Gebruik hier voor
onze Katrin Label Editor!

Katrin Easy1 servetten
■

zeer absorberend

■

zacht aanvoelend

■

Katrin-servetdispenser
met enkele afgifte
■

zeer hygiënisch

Met onze eenvoudige Label Editor kunt u

■

eenvoudig te vullen met maximaal
300 Easy1-servetten

voor de dispenser uw eigen label ontwerpen:

■

de afgifte van één vel tegelijk
vermindert het verbruik
en de noodzaak tot bijvullen

op allergieën getest,
huidvriendelijk

Perfect geschikt voor:
■

snackbars en kantines

■

petit-restaurants

■

gemakkelijk schoon te maken

■

cafés en cafetaria’s

■

bescherming tegen vocht en stof

■

bistro’s en lunchrooms

■

benzinestations

27569
Katrin Classic Easy1 servetten

De Katrin Label Editor

22564
Katrin Table Top

■

Wit, 2-lagen, V-vouw

■

Servetdispenser

■

17,0 x 17,2 cm, 280 vellen/pak

■

1 stuk/doos, transparant/donkergrijs

■

42 pakken/doos, 20 dozen/pallet

■

193 x 168 x 120 mm (b x h x d)

www.katrineditor.com

Metsä Tissue GmbH
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Adolf-Halstrick-Straße
D-53881 Euskirchen
Germany
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www.katrin.com

Katrin Resta-servettendispenser
22564
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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243,7 kg
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Katrin Classic Easy1 servietten
27569
Hoogwaardige kwaliteit voor dagelijks gebruik. Optimale gebruiksafmetingen.
Huidvriendelijk en absorberend. Efficiënt en functioneel.
Goede afscherming tegen stof en vocht.
Hygiënisch verpakt.

ISO9001

ISO14001

Product
x 170 mm

Wit

0,28 kg

y 172 mm

2

280
6414301029358

Transportverpakking
x 396 mm

42

y 356 mm

11,7 kg
6414301027569

z 606 mm

Palletinformatie
x 800 mm

20

y 1930 mm

6414301029365

z 1200 mm

Geschikt vor onderstaande Dispenser(s)

22564
Katrin Table Top
servettendispenser
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275 kg
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