Katrin Easy1 szalvéták
és Katrin szalvétaadagoló
Tökéletes megoldás ot t , ahol a leg jobb
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K atrin Eas y1 rendszerünk nem c supán modern meg jelenésével és eg y szer ű használat ával garant álja
a siker t , hanem az zal is , hog y véget vet a hulladék problémának ! A K atrin Eas y1 szal vét ák puha
t apint ásúak , magas ned v szí vó képes ség gel rendelkeznek és bőrbarát tulajdons ágúak . A leg több esetben
c s ak eg y darab szal vét ára van szük ség. A K atrin szal vét aadagoló könnyen és g yor s an ut ántölthető,
nag yon kompak t és az eg ydarabos adagolásnak köszönhetően különösen magas higiénia szintet biz tosít.
A pró plusz, hog y oldalain van hel y az eg yéni dizájn ötletek elhel yezésére. Ehhez használja a K atrin L abel
Editor t!

Katrin Easy1 szalvéták

Katrin szalvétaadagoló
egydarabos szalvétaadagolással

■

magas nedvszívó képesség
puha és sima tapintás

■

■

allergén anyagot nem tartalmaz,
bőrbarát

■

■

Tökéletesen alkalmas
a következőhelyeken:
■

büfék/falatozók

■

kisebb éttermek

■

gyorséttermek

■

kávézók/bisztrók

■

benzinkutak

27569
Katrin Classic Easy1 szalvéták

■

Katrin Label Editor

nagyon higiénikus

Egyszerű Label Editor alkalmazásunkkal

könnyen utántölthető maximum
300 db Easy1 szalvétával

Ön megtervezheti saját adagolócímkéjét:
www.katrineditor.com

az egydarabos adagoló
tulajdonság csökkenti a fogyasztást
és az utántöltési szükségletet

■

könnyen tisztítható

■

nedvesség és por elleni védelem

22564
Katrin Table Top

■

fehér, 2 rétegű, V-hajtással

■

Szalvétaadagoló

■

17 cm x 17,2 cm, 280 lap/csomag

■

1 db/doboz, átlátszó/sötétszürke

■

42 csomag/doboz x 20 doboz/raklap

■

193 mm (sz) x 168 mm (ma) x 120 mm (mé)

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

Katrin Classic Easy1 szalvéta
27569
Kiváló minőség a napi használatra. Optimális felhasználási méret.
Bőrbarát és jó nedvszívó. Hatékony és funkcionális.
A por és nedvesség ellen jól védett.

ISO9001

ISO14001

Felhasználói csomag
x 170 mm

Fehér

0,28 kg

y 172 mm

2

280
6414301029358

Szállítási egységcsomag
x 396 mm

42

y 356 mm

11,7 kg
6414301027569

z 606 mm

Szállító raklap
x 800 mm

20

y 1930 mm

6414301029365

z 1200 mm

Hozzá tartozó termékek

22564
Katrin Table Top
Szalvétaadagoló
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www.katrin.com

275 kg
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Katrin Table Top Szalvétaadagoló
22564
Nagyon higiénikus.
Könnyen utántölthető maximum 300 db Easy1 szalvétával.
Az egydarabos adagoló tulajdonság csökkenti a fogyasztást és az utántöltési
szükségletet.
Könnyen tisztítható.
Nedvesség és por elleni védelem.

ISO9001

ISO14001

Felhasználói csomag
x 191 mm

világosszürke/átlátszó

0,67 kg

y 159 mm
z 124 mm

Szállítási egységcsomag
x 205 mm

1

y 175 mm

0,851 kg
6414301022564

z 135 mm

Szállító raklap
x 800 mm

396

y 2190 mm

6414301022557

z 1200 mm
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354 kg
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