Katrin välj inte bra, välj bättre eller helst bäst
Format, utseende och funktion styr valet på din besökstoalett
Det kostar inte mer att välja en bättre Katrin-produkt

En veckas förbrukning av Katrin Basic C-fold och Katrin Plus System
M 2 på ett företag med 300 anställda, som gör två toalettbesök per
person och dag.

Välj inte bra, välj bättre
Varför är det bättre att välja One Step än Centerfeed?
• Mindre förbrukning.
• Mindre avfall = mindre påverkan på miljön.
• Mer lämplig för handtorkning.
• Portioneras ut en åt gången = kontrollerad förbrukning.
Varför är det bättre att välja One Step än C-fold?
• Mindre förbrukning.
• Mindre avfall = mindre påverkan på miljön.
• Portioneras ut en åt gången = kontrollerad förbrukning.
• Mer hygieniskt.
• Passar bättre i hygienutrymmen med många besökare.
Varför är det bättre att välja System än One Stop?
• Hög kapacitet.
• Passar bättre i hygienutrymmen med många besökare.

Visst spelar det roll vilket
papper du köper
Papper med hög absorptionsförmåga ger
minskad förbrukning.

Rätt papperskvalitet ( storlek, styrka,
egenskaper ) minimerar avfallsmängd och
miljöpåverkan.

Rätt papper på rätt ställe
minskar inköpsvolymer,
inköpskostnader och
förbrukning.
Rätt papper + rätt hållare minskar svinn,
mängden avfall – och underlättar för besökaren
att hålla god handhygien.

Plana ark ger kontrollerad förbrukning
och minskar avfallet.

Katrin handtorkpapper - Utseende och funktion spelar roll
Vilket handtorkprodukt passar bäst på din besökstoalett?
C-fold
• Den traditionella, vanligaste vikta hand
duken.
• Idealisk för hygienutrymmen med låg
förbrukning och enklare hygienkrav.
One Stop
• Perforerade handdukar av högsta kvalitet.
• Två handduksrader ligger omlott och bildar
ett W-mönster.
• Handduken öppnas automatiskt och
portion eras ut en åt gången, vilket ger
kontrollerad förbrukning.
• Handduken portioneras ut i plana ark.
• För miljöer med krävande hygieniskt bruk.
Du vidrör bara det papper som ska användas.
• Kräver hållare med speciell öppning
eller iläggsbricka.
Centerfeed
• Idealiskt för att torka av ytor / torka upp
vätskor från arbetsbänkar och golv i till
exempel restaurangkök.
• Papperet dras ut från centrum av hållaren.
• Man väljer själv mängden papper man
önskar dra ut från hållaren.
• Passar i de ﬂesta centerfeedhållare.
• Mindre lämplig för handtorkning.

Non Stop
• Helklippta handdukar som ligger omlott
och bildar ett Z-mönster.
• Handduken öppnas automatiskt och
portioneras ut en åt gången, vilket ger
kontrollerad förbrukning.
• Handduken portioneras ut i plana ark.
• För miljöer med krävande hygieniskt
bruk. Du vidrör bara det papper som
ska användas.
• Passar de ﬂesta hållare.

System Handtork
• Handduken portioneras ut en åt gången,
vilket ger kontrollerad förbrukning.
• Handduken portioneras ut i plana ark i
lagom storlek för handtorkning.
• För miljöer med krävande hygieniskt bruk.
Du vidrör bara det papper som ska användas.
• Hög kapacitet, ger upp till 695 ark beroende
på val av papperskvalitet.

Katrin det viktiga valet
Med rätt papper sparar du resurser
Många faktorer avgör hur en besökstoalett ska se ut och
vara utrustad. Några av de grundläggande frågorna är :
• I vilken miljö ﬁnns den?
• Hur många besöker den?
• Vilka besöker toaletten?
Några faktorer för rätt papper
• Papper med hög absorptionsförmåga ger minskad förbrukning.
• Plana ark ger kontrollerad förbrukning och minskar avfallet.
• Rätt papperskvalitet (storlek, styrka, egenskaper) minimerar avfallsmängd och miljöpåverkan.
• Rätt papper + rätt hållare minskar svinn, mängden avfall – och underlättar för besökaren att hålla god handhygien.
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God handhygien är rena friskvården
Sjukdomar och sjukfrånvaro kostar samhället enorma summor varje
år. Bovarna är i många fall bakterier och virus. Men det går att stoppa
smittspridning med en metod som visat sig överlägsen:
• Tvätta händerna med ﬂytande tvål och varmt vatten.
• Torka händerna helt torra med handtorkpapper.
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Var noga med handtorkningen
Det räcker inte med enbart handtvätt. Var noga med handtorkningen,
eftersom pappershandduken avlägsnar bakterierna mekaniskt.
• Bakterierna trivs bättre på våta händer än på torra.
• Ett komplett hygientorksystem med rätt papper, hållare och
tillbehör ger god handhygien.
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