KOMPLETNÍ SORTIMENT DÁVKOVAČŮ
A ZÁSOBNÍKŮ ZNAČKY KATRIN
Připraveno nejnáročnější zkoušku: skutečný život

Nový kompletní sortiment
Praktický přístup ke kreativitě
Při návrhu našich deseti nových, moderních dávkovačů
a zásobníků jsme měli na mysli každého z vás, a také
dobrou funkčnost zásobníků. Naše dávkovače a zásobníky jsou ergonomické a jejich použití je, pro většinu
věkových kategorií a fyzických schopností, jednoduché.
Údržba dávkovačů a zásobníků je také praktičtější a jejich
inovativní funkce usnadňují každodenní práci personálu
údržby.

Stačí si jen vybrat mezi bílým nebo
černým
Nový sortiment představuje optimalizovanou skupinu
výrobků pro každé sociální zařízení a pracoviště, počínaje hotely, špičkovými restauracemi a kancelářemi, až
po zdravotnická zařízení a průmyslové závody. Bílé jako

i stylové černé dávkovače a zásobníky se přizpůsobí sociálním zařízením se základním i luxusním vybavením. Nové
zásobníky jsou vhodné pro každý druh výrobků značky
Katrin. Jednoduše si vyberte ten správný dávkovač a zásobník pro své potřeby.

Odpovědná a ekologická volba
Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s nejvyššími etickými standardy, díky čemuž jsou výrobky značky Katrin
ekologickou a zodpovědnou volbou. Zásobníky jsou
také hospodárné, protože snižují nadměrné použití papíru. Kompletně navržené dávkovače a zásobníky značky
Katrin jsou správnou volbou pro každou toaletu a samozřejmě splňují všechny předpisy EU*, které se vztahují
na podniky a veřejné instituce i sociální zařízení.

Evropský akt přístupnosti (EAA) je součástí úsilí Evropské unie implementovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD) v souladu se svou evropskou strategií pro oblast zdravotního
postižení na roky 2010–2020. Jejím cílem je odstranit překážky pro osoby se zdravotním postižením a zajistit jejich plné ekonomické, sociální a politické začlenění do společnosti. Prostřednictvím harmonizace
požadavků na přístupnost v rámci celé EU se fungování vnitřního trhu zlepší a v konečném důsledku budou osoby se sluchovým a zdravotním postižením moci snadněji uplatňovat svá občanská práva v rámci Unie.
http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293

Kompletnost ortimentu
Navržené pro aždého
Nové funkce, méně komplikací

Naším úkolem bylo vytvořit dávkovače a zásobníky, které
jsou všeobecně přístupné a může je snadno a kdykoliv
používat každý. Sortiment se zaměřuje na širší rozsah
uživatelů: mladé i starší, fyzicky způsobilé jakož i ty méně
zdatné.

Výchozím cílem bylo vyrábět co nejergonomičtější dávkovače a zásobníky. Kontrastní barvy na otvorech dávkovačů jasně naznačují, jak jsou dávkovače používány a
udržovány. Průhledné boční panely umožňují sledovat
zbývající objem papíru, mýdla nebo jiného prostředku,
šetří čas pracovníkům v oblasti údržby a zajišťují efektivní
použitelnost a využití času.

Příjemný hygienický zážitek
Nová řada dávkovačů a zásobníků byla navržena ve
spolupráci s průmyslovými odborníky a širokou škálou
koncových uživatelů. Z rozhovorů, pozorování a laboratorních zkoušek jsme shromáždili cenné poznatky pro
zajištění pozitivního hygienického zážitku pro každého.
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Bílý sortiment

Zásobník na papírové ručníky
Katrin System, bílý

Zásobník na toaletní papír
Katrin System, bílý

Zásobník se středovým Zásobník se středovým
odvíjením velikosti M
odvíjením velikosti S
Katrin, bílý
Katrin, bílý

Zásobník na papírové ručníky
velikosti M Katrin, bílý

Zásobník Katrin Gigant
velikosti L, bílý
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Zásobník Katrin Gigant
velikosti S, bílý

Mini zásobník na papírové
ručníky Katrin, bílý

Dávkovač mýdla
Katrin
1000 ml, bílý

Dávkovač mýdla
Katrin
500 ml, bílý

Černý sortiment

Zásobník na papírové ručníky
Katrin System, černý

Zásobník na toaletní papír
Katrin System, černý

Zásobník se středovým Zásobník se středovým
odvíjením velikosti M
odvíjením velikosti S
Katrin, černý
Katrin, černý

Zásobník Katrin Gigant
velikosti L Katrin, černý
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Zásobník na papírové ručníky
velikosti M Katrin, černý

Zásobník Katrin Gigant
velikosti S, černý

Mini zásobník na papírové
ručníky Katrin, černý

Dávkovač mýdla
Katrin
1000 ml, černý

Dávkovač mýdla
Katrin
500 ml, černý

Nové vlastnosti a výhody
pro čištění a údržbu

Průhledný kryt, který umožňuje vidět,
například kde je potřeba navrtat šrouby
pro dávkovač.

Řezací mechanismy s úplným otevřením se
snadno čistí.

Kryt s úplným otevřením směrem nahoru,
pro zásobník hygienických ručníků, který
usnadňuje přístup, doplňování a údržbu.

V dávkovačích je možné používat všechny
staré a nové druhy papírových ručníků a
toaletního papíru značky Katrin.

Průhledné boční panely usnadňují kontrolu
nutnosti doplňování.

Dávkovače a zásobníky se snadno odemykají – stačí klíč značky Katrin bez ohledu
na to, zda je zda je z minulé řady nebo
nový. Kryt můžete otevřít buď klíčem, nebo
otočením doleva (zámek nastavte do servisní polohy a kryt můžete otevřít ručně).

Jednoduchost
znamená účinnost

Všechny zásobníky a dávkovače jsou recyklovatelné a papír je kompostovatelný.
Naše zásobníky a dávkovače se čistí
bez námahy a efektivně.
Videa s online pokyny pomáhají při nácviku údržby. Navštivte stránku katrin.com
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Nové vlastnosti a výhody
pro uživatele

Zásobníky mohou snadno používat
i fyzicky postižené osoby.

S profilovaným krytem s funkcí zatlačení
je dávkování jednoduché.

Potřebujete k tomu jen jednou rukou
vytáhnout papírový ručník.

Text v Braillově písmu pomůže zrakově
postiženým uživatelům používat zásobník.

Funkce založení rezervní role pomáhá využít Zásobníky jsou navrženy tak, aby poskytly
i poslední útržky právě používané role papíru. právě to správné množství papíru.

Stále nejrychlejší
a nejhygieničtější
způsob čištění
rukou

Rychlý a hygienický způsob, jak si
umýt a osušit ruce pomocí testovaných
hypoalergenních papírových ručníků.
Používání našich dávkovačů
a zásobníků je příjemné a snadné.
Jejich kontrastní barvy umožňují jejich rychlou lokalizaci.
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90045

92025

Zásobník na papírové ručníky Katrin System
bílý

Zásobník na papírové ručníky Katrin System
černý

403 x 335 x 216 mm

403 x 335 x 216 mm

Zásobník na
papírové ručníky Katrin
Jedna velikost, různá kvalita papírových ručníků
Zámek může být použit s klíčem nebo bez něj
Role papíru se vkládá do zásobníku jednoduše jejím volným

dopadnutím, vytažením papíru až po vyznačenou čáru a zavřením
krytu

Řezací mechanismus s úplným otevřením je snadno přístupný
a jednoduše se čistí

Když není papír vidět, pak je pro podávání papíru k dispozici páčka
pro zatlačení (PUSH) s jednoduchým použitím

V této páčce pro zatlačení jsou uvedeny pokyny v Braillově písmu
pro zrakově postižené

Jednoduchý vytahovací mechanismus pro snadné použití
Vždy se využije celá role papíru. Téměř zcela spotřebované role

papíru, když mají průměr přibližně 7,5 cm, automaticky spadnou
do polohy použité role.

Prázdné role lze jednoduše vytáhnout do strany ze zadní části
zásobníku a recyklovat

Spotřeba papíru se jednoduše kontroluje díky průhledným bočním
panelům

Kompatibilní papírové ručníky značky Katrin

460058

460102

Papírové ručníky Katrin
Plus System velikosti M2

Papírové ručníky Katrin
Papírové ručníky Katrin
Papírové ručníky Katrin
Classic System velikosti M2 Classic System velikosti M2 Basic System velikosti M

460256
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460201

9

104582

104605

Zásobník na toaletní papír
Katrin System, bílý

Zásobník na toaletní papír
Katrin System, černý

313 x 154 x 174 mm

313 x 154 x 174 mm

Zásobník na toaletní papír
Katrin System
Pojme dva toaletní papíry
Zámek může být použit s klíčem nebo bez něj
Plynulé podávání se Systemem poklesu role papíru a nastavitelnou
brzdou role

Snadno a rychle se doplňuje.
Zásobník může být znovu doplněn, i když nebyla ještě druhá role
spotřebována, takže papír je vždy k dispozici

K dispozici dvě verze: se zachytávačem prázdných dutinek nebo bez něj
Lepší přístup k papíru z přední strany otvoru zásobníku
Bez nutnosti hmatat hledat volný konec papíru
Kompatibilní papírové ručníky značky Katrin

968

156005

103424

Toaletní papír
Katrin Plus System

Toaletní papír
Katrin Classic System 800

Toaletní papír
Katrin Classic System 800 Eco

156159
Toaletní papír
Katrin Basic System
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90182
Mini zásobník na papírové
ručníky Katrin, bílý
350 x 248 x 114 mm

90168

92063

Zásobník na papírové ručníky
Katrin velikosti M, bílý

Zásobník na papírové ručníky
Katrin velikosti M, černý

450 x 301 x 146 mm

450 x 301 x 146 mm

Zásobníky na papírové
ručníky Katrin
K dispozici ve dvou velikostech: velmi malé (Mini) a střední (Medium)
Pro snadné doplňování se u ručníků velikosti M otevírá kryt směrem nahoru
a u ručníků velikosti Mini směrem dolů

Zámek může být použit s klíčem nebo bez něj
V zásobníku papírových ručníků velikosti M se nacházejí opěrná žebra, která
podporují balíček ručníků, čímž usnadňují jejich podávání a při doplňování
zásobníku udržují balíček na místě

92087

Zásobník papírových ručníků Katrin velikosti M funguje se všemi typy skládaných

Mini zásobník na papírové
ručníky Katrin, černý

Mini zásobníky papírových ručníků značky Katrin jsou určeny pro malé prostory.

350 x 248 x 114 mm

papírových ručníků značky Katrin: C-Fold, Non Stop, One Stop a ZigZag

Vhodnými výrobky značky Katrin jsou skládané papírové ručníky One Stop
a Non Stop, které mají maximální šířku 240 mm

Kompatibilní papírové ručníky značky Katrin

344013

100645

345256

Ručníky Katrin Plus
One Stop L 3

Ručníky Katrin Plus Zig Zag

Ručníky Katrin Classic
One Stop M 2

100621

100683

76957

Ručníky Katrin Classic Zig Zag

Ručníky Katrin Basic Zig Zag,
zelené ???

Ručníky Katrin Basic Zig Zag
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90120

92124

90106

92100

Zásobník se středovým
odvíjením velikosti M
Katrin, bílý

Zásobník se středovým odvíjením velikosti M Katrin,
černý

Zásobník se středovým
odvíjením velikosti S
Katrin, bílý

Zásobník se středovým
odvíjením velikosti S
Katrin, černý

403 x 263 x 240 mm

403 x 263 x 240 mm

344 x 186 x 174 mm

344 x 186 x 174 mm

Zásobníky Katrin
se středovým odvíjením
K dispozici ve dvou velikostech: malé (Small) a střední (Medium)
Zámek může být použit s klíčem nebo bez něj
Novou roli papíru lze snadno vložit prostřednictvím otevřeného
prostoru v části určené na doplňování

Bez nutnosti hledat volný konec papíru
Bezpečný System odříznutí.
Mnoho různých možností papírových ručníků,
s dutinkou i bez

Kompatibilní papírové ručníky značky Katrin

2658

2634

3389

2603

433276

Uteráky v kotúči
Katrin Plus M 2

Uteráky v kotúči
Katrin Plus S 2

Uteráky v kotúči
Katrin Classic S 2

Uteráky v kotúči
Katrin Classic M 2

Uteráky v kotúči
Katrin Basic M 2
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90083

92162

90069

Zásobník Katrin Gigant
velikosti L, bílý

Zásobník Katrin Gigant
velikosti L, černý

Zásobník Katrin Gigant
velikosti S, bílý

356 x 342 x 149 mm

356 x 342 x 149 mm

245 x 239 x 151 mm

Zásobníky Katrin Gigant
Zásobníky na velké role toaletního papíru jsou k dispozici ve dvou velikostech:
malé (Small) a velké (Large)

Zámek může být použit s klíčem nebo bez něj
Celou roli papíru lze použít hospodárně s integrovaným držákem používané
role

92148

Velké role toaletního papíru pro velmi časté používání
Snadné odtržení papíru ze všech stran a úhlů
Bez nutnosti hmatat po volném konci papíru
Zásobníky Katrin Gigant velikosti L jsou vhodné pro velké role papíru velikosti

Zásobník Katrin Gigant
velikosti S, černý
245 x 239 x 151 mm

L a M. Zásobníky Katrin Gigant velikosti S jsou vhodné pro malé role papíru
velikosti S.

Nová, flexibilní brzda pro lepší podávání role

Kompatibilní papírové ručníky značky Katrin

3341

3334

2559

Toaletní papír
Katrin Plus Gigant M 2

Toaletní papír
Katrin Classic Gigant M 2

Toaletní papír
Katrin Basic Gigant L 350
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90229

92209

90205

92186

Dávkovač mýdla Katrin
1000 ml, bílý

Dávkovač mýdla Katrin
1000 ml, černý

Dávkovač mýdla Katrin
500 ml, bílý

Dávkovač mýdla Katrin
500 ml, černý

291 x 100 x 130 mm

291 x 100 x 130 mm

204 x 100 x 125 mm

204 x 100 x 125 mm

Dávkovače mýdla
Katrin
K dispozici ve dvou velikostech: 500 ml a 1000 ml
Jeden a tentýž dávkovač je možné využít na tekuté

mýdlo, pěnové mýdlo, ruční dezinfekční gel, tekutý
dezinfekční prostředek na mytí rukou, dezinfekční
prostředek na sedák WC a sprchový gel

Zámek může být použit s klíčem nebo bez něj
Jednoduché doplňování pomocí Systemu nových
mýdlových náplní

Použití profilovaného krytu je snadné a určené
pro všechny

Pokyny v Braillově písmu pro zrakově postižené

Kompatibilní náplně značky Katrin

88059

954274

88080

88202

954311

Tekuté mýdlo
na ruce Katrin
1000 ml

Pěnové mýdlo
Katrin 1000 ml

Mýdlo pro tělo
a vlasy Katrin
1000 ml

Dezinfekčné
mydlo
1000 ml

Dezinfekční
prostředek na sedák
WC Katrin 500 ml
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BĚHEM VÝROBY BYLO NĚKOLIK
ZÁSOBNÍKŮ ZNIČENÝCH
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Abychom se ujistili, že naše nové zásobníky a dávkovače fungují tím správným způsobem, nechali jsme
je podstoupit sérii zkoušek. Zvláštní pozornost byla věnována jejich jednoduché obsluze a přístupnosti pro
všechny. Jsme přesvědčeni, že jsou právě takové, jak jsme zamýšleli, protože zkoušky nám to potvrdily.
1

Mechanická bezpečnost
Žádné ostré hrany nebo drsné povrchy. Žádná místa s nebezpečím pořezání se nebo stlačení.

2

Zkouška trvanlivosti
Všechny dávkovače byly opakovaně otevírány a zavírány 5250
krát. To představuje lhůtu používání 20 roků.

3

Zkouška pádu
Celý výrobek byl v kartónové krabici puštěn na dlážděnou podlahu z výšky 46 cm a 91 cm. Balení chrání dávkovač.

4

Zkouška nárazem
Na různé strany dávkovače desetkrát spadla 1 kg ocelová koule
z výšky 50 cm.

5

Zkouška stohování
Tato zkouška simuluje tlak, kterému čelí balení během manipulace a přepravy. Zkouška byla provedena na lisu s postupným
zvyšováním výkonu.

6

Statická zatěžovací zkouška
Na zásobník byla postupně přidávána zátěž až do 25 kg.

7

Funkční zkouška
Funkčnost dávkovačů a zásobníků byla odzkoušena zákazníky.

8

Navržené pro každého
Použitelnost zásobníků a dávkovačů vyzkoušeli děti, senioři i lidé
s různými postiženími.

9

Estetika
Ve srovnání s jinými dávkovači a zásobníky až 74% osob dalo
při testech přednost našim výrobkům. Estetická zkouška byla
úspěšná.

10

Bureau Veritas
Naše dávkovače a zásobníky byly certifikovány společností Bureau Veritas, která je globálním lídrem v oblasti testování, kontrol
a certifikace.

KOMPLETNÍ SORTIMENT DÁVKOVAČŮ
A ZÁSOBNÍKŮ ZNAČKY KATRIN
Připraveno na hlavní zkoušku: skutečný život

Každé sociální zařízení potřebuje
své vlastní řešení zajištění čistoty.
SSvé papírové výrobky, dávkovače, zásobníky a jiná vybavení
sociálních zařízení byste si měli vybírat na základě počtu lidí,
kteří sociální zařízení používají, a úrovně jejich očekávání.
Stačí zodpovědět na následující otázky:
1. Jaký je počet Vašich uživatelů a návštěvníků?

Mnoho návštěvníků nebo občasní návštěvníci?
Nepřetržité používání nebo sporadické návaly?
2. Jaká jsou očekávání uživatele?

Jakou kvalitu ručníků očekává?
Myjí si lidé ruce často nebo jen zřídka?
Existují zvláštní požadavky pro papírové ručníky?
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Volba správného
zásobníku na papírové ručníky

Provoz

Prvotřídní
restaurace

Opera

Kanceláře
prodeje

Kavárna

Nákupní
středisko

Hostel
pro mládež

Restaurace
s rychlým
občerstvením

Čerpací
stanice

NÍZKÉ

očekávání návštěvníků

VYSOKÉ

Vyšší očekávání znamenají poptávku po lepší kvalitě ručníků,
jakož i po stylových zásobnících a jejich příslušenství. Rostoucí
počet uživatelů znamená poptávku po zásobnících s vyšší
kapacitou.

MÉNĚ

Mini zásobník papírových
ručníků Katrin

počet návštěvníků

Zásobník papírových ručníků
velikosti M Katrin
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VÍCE

Zásobník papírových ručníků
Katrin System

Další zásobníky na doplnění sortimentu
Koše na odpadky Katrin

bílý 91899
černý 92261

K dispozici ve dvou velikostech: 25 l a 50 l
Bílé a černé koše na odpadky doplňují
kompletní sortiment zásobníků

Koš na dámské
hyg. vložky Katrin

bílý 91912
NOVÝ

Koš na odpadky
značky Katrin
s víkem, 25 l

Koš na odpadky
značky Katrin
s víkem, 50 l

2/průhl. bal.
550 x 330 x 230 mm

2/průhl. bal.
575 x 420 x 280 mm

bílý 91851
černý 92223
Koš na dámské
hygienické vložky
Katrin

Kompaktní design
8 l

1/průhl. bal.
360 x 240 x 170 mm

Elektrický zásobník
na papírové ručníky Katrin
System

bílý 93701
černý 104438
Elektrický zásobník
na papírové ručníky
Katrin System

Automaticky podá další útržek
Rychlé a snadné použití, útržek je vždy k dispozici
Velká kapacita – 800 útržková role stačí na osušení rukou

1/průhl. bal.
434 x 299 x 234 mm

400–530 krát

460102

Navržen k využití role papíru až do posledního útržku
Nízká spotřeba energie
Kontrolovaná spotřeba pro intenzivně využívané toalety

Papírové ručníky
Katrin Classic System
velikosti M2

Zásobník pro dvě
role toaletního papíru
Katrin

Zásobník na skládaný
toaletní papír Katrin

Praktický zásobník pro běžný toaletní papír
Pojme 2 role toaletního papíru
(včetně 115 mm, luxusních, kvalitních rolí)

* Kompatibilní výrobek

Zásobník pro skládaný toaletní papír
Hygienický – podává vždy jen jeden útržek

papíru (snižuje náklady na spotřebu papíru)

bílý 92384
černý 104452

Zásobník hygienických
sáčků Katrin
Standardní položka pro všechna sociální zařízení
Hygienické sáčky jsou vždy k dispozici
Jednoduché doplňování

bílý 92582
černý 92605

1/průhl. bal.
300 x 145 x 145 mm

určená pro dámy

černý 92285 NOVÝ

1/průhl. bal.
307 x 158 x 133 mm

bílý 91875
černý 92247
Zásobník hygienických
sáčků Katrin
1/průhl. bal.
135 x 95 x 27 mm
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961628
Hygienické sáčky
pro dámy Katrin
* Kompatibilní výrobek

Hygienické
kapesníky Katrin
Zásobník na krabici hygienických
kapesníčků Katrin

Jednoduché doplňování
Dávkuje vždy po jednom kapesníčku

577119
Zásobník hygienických
kapesníčků

bílý 92629

* Kompatibilní výrobek

černý 104476
Zásobník hygienických
kapesníčků Katrin
1/průhl. bal.
130 x 270 x 70 mm

Zásobník na papírové ručníky
Katrin Ease

bílý 91967
černý 91943

Zcela bezdotykový zásobník ručníků pro místa, kde se vyžaduje

Zásobník na papírové
ručníky Katrin Ease
System

System funguje na 4 baterie LR20 – D 1,5V, které nejsou

1/průhl. bal.
434 x 299 x 234 mm

Nastavení délky papíru a zpoždění lze přizpůsobit potřebám

460065

Zdokonalený System doplňování s funkcí založení rezervní role

Zásobník na papírové
ručníky Katrin Plus
Ease velikosti M

rychlá údržba, maximální hygiena a kvalita

součástí výrobku. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
zákazníka

pro zajištění vyšší kapacity

* Kompatibilní výrobek

O svěžovač vzduchu Katrin Ease

bílý 92001
černý 104513

K dispozici tři různé režimy: detekce světla, zapnuto

Osvěžovač
vzduchu Katrin
Ease

nonstop, vypnuto

Nízké nároky na údržbu: potřeba pouze jedna baterie (LR20
– C 1,5 V)

1/průhl. bal.
192 x 94 x 80 mm

Stálá vůně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po dobu jednoho
měsíce

954625
Osvěžovač
vzduchu Katrin
Ease – jablko
954618

Tichý

Osvěžovač
vzduchu Katrin
Ease – citrus
* Kompatibilní výrobek

Dávkovač pěnového
mýdla Katrin Ease
Nízká spotřeba energie a nároky na údržbu: 30 000 dávek na

4 AA baterie, což stačí pro třicet uživatelů za den po dobu více
než jednoho roku.

Náplň a pumpička jsou utěsněny pro vyšší hygienu
Objem náplně je 1000 ml – stačí pro 2500 čistých párů rukou
Jednoduchá obsluha, nemožnost nesprávně naplnit dávkovač

bílý 91981

954267

černý 104490

Dávkovač pěny na mytí
Katrin Ease 1000 ml

Dávkovač mýdla
Katrin Ease 1000 ml
1/průhl. bal.
315 x 105 x 110 mm
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* Kompatibilní výrobek

Pokyny k instalaci

1800

200

1200

1300

700

700

150
[mm]

Doporučené výšky pro instalaci
dávkovačů a zásobníků pro běžná
sociální zařízení.
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1800

200

960

150
[mm]

Doporučené výšky pro instalaci
dávkovačů a zásobníků v sociálních
zařízeních určených pro postižené
osoby.
Pokyny k instalaci vycházejí z doporučení Asociace pro postižené.*

* Evropský akt přístupnosti (EAA), http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293.
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Odpovědnost – inspirace pro obecně
lepší zážitek uživatele
Nejpraktičtějším způsobem, jak můžeme snížit ekologickou zátěž, je vyrábět zásobníky, které hospodárně
používají papírové ručníky. Naše papírové ručníky jsou také kompostovatelné a naše odolné zásobníky jsou
vyrobeny pouze z materiálů, které mohou být bezpečně znovu zavedeny do výrobního cyklu. Zásobníky se dají
jednoduše rozebrat a při recyklaci lze materiály snadno od sebe oddělit. Zásobníky jsou vyrobeny z odolného
ABS a polypropylenového plastu s opakovaným použitím.

Pochopení všech potřeb
Zásobníky a dávkovače značky Katrin mohou být umístěny kdekoli a může je používat každý. Výhodné je to
zejména pro veřejné instituce, které musí dodržovat státní pokyny pro zabezpečení přístupnosti. Evropský akt
přístupnosti například stanoví pokyny, které zpřísňují státní a místní předpisy.1
Díky našim certifikátům naši zákazníci vědí, že naše výrobky jsou vyrobeny zodpovědně od dodavatelů dodržujících etické normy a z certifikovaných lesů a jsou bezpečné k použití. Vždy zůstaneme věrni našim normám
kvality, abychom mohli zaručit, že naše řešení pro zajištění čistoty poskytnou nejlepší hygienu, jakou si zaslouží
každý.
1 http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=293
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