
KATALoG produKTů KATrIN
Inovativní hygienická řešení



Metsä Tissue je součástí skupiny Metsä Group a majitelem značky Katrin. 
Naše poslání definují tato slova: Komfort pro každý den.
Vždy se snažíme, aby naše produkty:
•   měly nejvyšší kvalitu, byly ekologické a jejich používání bylo snadné
•   usnadňovaly každodenní život
•   zabezpečovaly příjemnou atmosféru na pracovištích, ve veřejných budovách a na dalších místech, když jsou 

uživatelé našich výrobků mimo domov
•   byly bezpečné, šetrné k životnímu prostředí a ekonomické

Chceme, aby naši zástupci, naše řešení a naše produkty byly vždy po ruce.
Své produkty a technologie neustále vyvíjíme. Věříme v inovace zavedené ve prospěch lidí a životního prostředí.

Metsä Tissue – pojďme se lépe poznat

www.katrin.com
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MeTsä Group

Jedna z nejdůležitějších skupin lesnického průmyslu na světě. Působnost ve 30 zemích. 
Počet zaměstnanců: 12 500. Lídr na trhu papírových hygienických výrobků v severní, střední                      
a východní Evropě. Přední dodavatel v západní Evropě.

Chceme být rentabilní a konkurenceschopnou skupinou dřevařského průmyslu, která ve své výrobě používá 
dřevo vyráběné v podnicích skupiny.

poslání skupiny Metsä Group: 

Hodnoty Metsä Group: 
zodpovědná ziskovost, spolehlivost, spolupráce, udržitelný rozvoj.

Bezpečné a biologicky rozložitelné výrobky 
Vyrobené z obnovitelných zdrojů, které jsou řízeny udržitelným způsobem. Minimální vliv na životní prostředí 
během celého životního cyklu výrobku. Výrobní procesy a postupy s nízkým negativním vlivem na životní 
prostředí.

Výrobní závod Krapkowice - naše filozofie v praxi

Počet zaměstnanců: 245 

V rámci investice v hodnotě 60 mil. euro byly spuštěny 
dva nejmodernější stroje na výrobu papíru a nové 
konvertující linky na rolované i skládané výrobky.

Modernizace šetrná k životnímu prostředí:
•   zvýšení energetické a materiálové efektivity 
•   uzavření závodní tepelné elektrárny a přechod na 

energii získávanou z biopaliv 
•   výrazné snížení emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého            

a prachu

Využitím inovací nyní připravujeme lepší budoucnost.

Jeden z našich devíti závodů

Nejmodernější závod v papírenském oboru v Evropě vyrábí 
toaletní papír, papírové utěrky a výrobky AFH. 

laminovaný, zvyšuje pevnost produktu a absorpční schopnosti

schválené pro použití v potravinářství (certifikát ISEGA)

EU ECO-LABEL - produkty vyrobené z primárních a recyklovaných vláken, v průběhu výrobního procesu je kladena pozornost 
na použití chemikálií šetrných k životnímu prostředí a brán zřetel na snižování množství skleníkových plynů a jiných emisí 
uvolňujících se do ovzduší

Legenda pro katalog výrobků

Krapkowice
Metsä Tissue
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Katrin je značka hygienických výrobků vytvořených k zajištění hygieny a pohodlí v budovách, ve kterých 
lidé tráví čas mimo svůj domov, jako jsou veřejné toalety, pracoviště, hotely, školy a zdravotní střediska.  
Při výrobě produktů Katrin využíváme nejmodernější technologie, které jsou efektivní a ekologické.

HYGIeNA po ruCe:
produKTY KATrIN

NeJLepŠÍ

Vždy něco navíc v oblasti kvality 
a funkčnosti:

•  hygienické použití
• jemné utírání 
 • schopnost absorpce
• měkkost
• elegance

Ke standardnímu použití na veřejných 
toaletách:

•   všestranné použití 
•  dobrá kvalita a výhody pro uživatele
•  odolnost
•   univerzálnost

Přizpůsobené ke snadnému 
používání ve veřejných hygienických 
zařízeních:

•   výrobky splňují základní potřeby
•   jsou ideální k použití 

v průmyslových závodech

Obchodní
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Obchodní 
centrum

Kavárna

Horská
ubytovna
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počet hostů VYSOKÝNÍZKÝ

Hotelový
pokoj Opera

Luxusní
restaurace

KATrIN INCLusIVe

Takže vše, co potřebuje vaše toaleta k tomu, aby u hostů zanechala
dobrý dojem:
ručníky + toaletní papír + mýdlo + zásobníky 
s jednoduchou obsluhou

Pro každého a kamkoliv:
  kancelář
  elegantní restaurace
  kuchyně
  hotel
  škola
  průmyslový závod
  stadion
  nemocnice nebo klinika

pluS

claSSic

baSic

LepŠÍ dobrá
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Zásobníky Katrin Inclusive byly navrženy na základě analýzy potřeb
a požadavků uživatelů. Při tvorbě nové kolekce jsme vzali v úvahu jejich 
připomínky a návrhy.  
Díky tomu v sobě zásobníky Inclusive spojují všechny funkce, které jsou 
důležité pro uživatele.

KoLeKCe INCLusIVe

Zásobníky Inclusive – jsou navrženy s ohledem
na následující:
Personál čištění a údržby
   rychlejší obsluha
   jednodušší plnění
   zjednodušená kontrola spotřeby

Uživatelé 
   snadnější použití
   lepší dostupnost 
   zvýšená viditelnost 

Osvědčeno v praxi
Zásobníky Inclusive jsme podrobili všestranným testům, které simulovaly 
minimálně 20 let používání v reálných podmínkách veřejné toalety. 
 
S hrdostí vám oznamujeme, že jsou připraveny i na ty nejtěžší zkoušky: 
skutečný život

Jediné zásobníky 
na trhu s textem 

v Braillově 
písmě, které 

pomáhají zrakově 
postiženým při 

použití.

Díky spolupráci s uživateli jsme získali cenné poznatky, které nám umožnily 
vytvořit perfektní hygienické podmínky pro všechny. 

Nové vlastnosti, méně problémů
• velké snadno ovladatelné tlačítko na čelním panelu
• kontrastní barvy otvorů zásobníku
• průhledné boční stěny 
• učinná kontrola spotřeby a zkrácení doby obsluhy

Naším posláním bylo vytvořit univerzální zásobníky 
s jednoduchou obsluhou pro každého a na každém místě. 
Inkluzivní projektování je zaměřeno na co nejširší okruh 
uživatelů: mladých, starších, zdravých i hendikepovaných.

Kompletnost: Projekt pro každého



K odebrání papíru stačí mírně 
zatáhnout. Díky snadné obsluze 

jsou zásobníky vhodné i pro méně 
fyzicky zdatné uživatele.

 jedna velikost, různá kvalita papíru

   pokud není papír dostatečně vysunutý, můžete snadno 
ovladatelným tlačítkem PUSH provést jeho vysunutí.

   na tlačítku PUSH je pokyn v Braillově písmu pro nevidomé

   uzavírací mechanismus s možností úplného otevření je snadno dostupný
    a dobře se čistí

Zásobník na ručníky Katrin system

Katrin pomáhá snižovat náklady a neubírá přitom 
nic komfortu ani hygieně.
Zásobníky Katrin nemusíte díky velké kapacitě doplňovat tak často. Šetříte 
tím čas práce úklidového personálu a zároveň celkové náklady na udržování 
čistoty.

ext. kód Název barva Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

90045 Zásobník na ručníky Katrin system bílá 403 335 216

92025 Zásobník na ručníky Katrin system černá 403 335 216

93701 elektrický zásobník na ručníky bílá 434 299 234

104438 elektrický zásobník na ručníky černá 434 299 234

Zásobníky Katrin system

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy balení počet
bal./ paleta

460058 Katrin Plus System Towel M 2 100 m x 210, ø 190 super bílá 2 6 rolí/bal. 36

460102 Katrin Classic System Towel M 2 160 m x 210, ø 190 bílá 2 6 rolí/bal. 36

460232 Katrin Classic System Towel M 2 * 200 m x 210, ø 195 bílá 2 6 rolí/bal. 36

460263 Katrin Classic System Towel M 2 Blue 130 m x 210, ø 187 modrá 2 6 rolí/bal. 36

460201 Katrin basic system Towel M 180 m x 210, ø 190 natural 1 6 rolí/bal. 36

ručníky v roli Katrin system

* vhodný pro elektrické zásobníky na ručníky Katrin

98

KATrIN sYsTeM

Kolekce inovovaných zásobníků, které snižují spotřebu o 40 % a zaručují neustálý 
přístup k papíru, ručníkům a mýdlu.

Šetrnost a funkčnost – naše hodnoty 
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KATrIN sYsTeM

  snadné použití a údržba

  efektivita nákladů

  snížení spotřeby, odpadu, negativního vlivu na životní prostředí

  vhodné pro vás i vaše zákazníky

  inovační a inteligentní řešení a technologie

  doplňkové výrobky (ručníky + papír + mýdlo)

  design vhodný do jakéhokoliv interiéru (bílý nebo černý)

Naše systémové hodnoty

   na dvě roličky toaletního papíru

  nepřetržité dávkování papíru díky systému klesání roličky

   brzda minimalizuje nadměrnou spotřebu

  jednoduché a rychlé doplňování

  lepší přístup k papíru z přední části otvoru zásobníku v porovnání
   se zásobníkem typu Gigant

   nastavitelný zámek - s klíčem nebo bez klíče

Zásobník na toaletní papír Katrin system

ext. kód Název Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

104582 Zásobník na toaletní papír Katrin system - bílý 313 154 174

104605 Zásobník na toaletní papír Katrin system - černý 313 154 174

Toaletní papír Katrin system

Zásobníky na toaletní papír Katrin system 

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet

bal./ paleta

968 Katrin plus system Toilet 60 m x 100, ø 135 super bílá 3 500 36 rolí/bal. 30

pLus

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet

bal./ paleta

156159 Katrin basic system Toilet 115 m x 100, ø 135 bílá 1 918 36 rolí/bal. 30

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet

bal./ paleta

156005 Katrin Classic system Toilet 100 m x 100, ø 135 bílá 2 800 36 rolí/bal. 30

103424 Katrin Classic system Toilet eco 92 m x 100, ø 135 bílá 2 800 36 rolí/bal. 30

CLAssIC

bAsIC

laminovaný, zvyšuje pevnost produktu a absorpční schopnosti
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dáVKoVAče NA MýdLA KATrIN

   k dispozici ve dvou velikostech: 500 ml a 1000 ml

   na tekutá a pěnová mýdla, prostředek k dezinfekci prkének na WC
   a sprchový gel můžete použít
   stejný dávkovač

  velké tlačítko na předním krytu
   umožňuje snadnou obsluhu
   zásobníku bez námahy

   nápis v Braillově písmě
   pro nevidomé usnadňuje použití

ext. kód Název barva Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

90229 Dávkovač na mýdlo 1000 ml bílá 291 100 130

92209 Dávkovač na mýdlo 1000 ml černá 291 100 130

90205 Dávkovač na mýdlo 500 ml bílá 204 100 125

92186 Dávkovač na mýdlo 500 ml černá 204 100 125

91981 Bezdotykový dávkovač na pěnové mýdlo Ease bílá 105 315 110

104490 Bezdotykový dávkovač na pěnové mýdlo Ease černá 105 315 110

Dávkovače Katrin na tekuté nebo pěnové mýdlo

použití našich 
dávkovačů  

nevyžaduje žádnou 
námahu – velké  

tlačítko na předním 
krytu usnadňuje 

dávkování.

elektrický dávkovač, 
který zabezpečuje 
rovnoměrné šíření 

vůně 24 hodin denně
po celý měsíc.

ext. kód Název barva Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

92001 Zásobník na osvěžovač vzduchu bílá 192 94 80

104513 Zásobník na osvěžovač vzduchu černá 192 94 80

Zásobníky na osvěžovače vzduchu

Osvěžovače vzduchu

Ext. kód Název Vůně Počet ks/kart.

954625 Osvěžovač vzduchu Ease jablko 12

954618 Osvěžovač vzduchu Ease citrus 12

ext. kód Název Certif. objem ml počet ks/
kart.

počet  
dávek

88059 Katrin Handwash – tekuté mýdlo na ruce 1000 6 1250

88080 Katrin Head&Body – tekuté mýdlo na tělo a vlasy 1000 6 1250

954274 Katrin Foamwash – pěnové mýdlo 1000 6 2500

954267 Katrin Ease Foamwash – pěnové mýdlo 1000 6 2500

88141 Katrin Handwash – tekuté mýdlo na ruce 500 12 625

88172 Katrin Head&Body – tekuté mýdlo na tělo a vlasy 500 12 625

954281 Katrin Foamwash – pěnové mýdlo 500 12 1250

954311 Katrin Set Sanitizer – pěna k dezinfekci prkének na WC 500 12 1250

Tekutá a pěnová mýdla
dermatologicky testováno



Skládané C-Fold

• ideální pro toalety s nízkou   
   intenzitou používání

• můžete je používat i bez  
   zásobníku

Zig Zag

• nejčastěji kupovaný typ  
   ručníků

• ručníky jsou poskládané  
   do tvaru písmene V

• široký výběr kvality, bělosti 
   a měkkosti

• velmi oblíbené ručníky díky
   optimální velikosti

ručníky typu one stop

•  perforované ručníky nejvyšší 
kvality 

•  ručníky jsou poskládané  
do tvaru písmena W

•  odvíjejí se automaticky            
a jsou podávány jednotlivě, 
což zabezpečuje 
kontrolovanou spotřebu

•   průměrná spotřeba 1-2 
ručníky na jedno osušení

Vzhled a funkčnost jsou velmi důležité
Jaký druh ručníků je nejvhodnější na vaše toalety?

ext. kód Název Certif. Rozměr 
[mm]

Rozměr útržku 
složený [mm] barva Vrstvy počet 

útržků balení počet kart./
paleta

344020 Katrin Plus One Stop L 3 206 x 340 206 x 85 super bílá 3 90 21 bal./ kar. 36

345287 Katrin Classic One Stop M 2 206 x 255 206 x 85 bílá 2 160 21 bal./ kar. 36

Zásobníky Mini na skládané ručníky (šířka max. 210 mm)

Zásobníky na skládané ručníky M

ext. kód Název Typ Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

90182 Zásobník na skládané ručníky – bílý Mini 350 248 114

92087 Zásobník na skládané ručníky – černý Mini 350 248 114

Ext. kód Název Typ Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

90168 Zásobník na skládané ručníky – bílý M 450 301 146

92063 Zásobník na skládané ručníky – černý M 450 301 146

Ručníky do zásobníků Mini

Instalace a používání 
zásobníků Katrin je 

velmi jednoduché. Díky 
jejich barvě jsou vhodné 

do každého interiéru. 
Průhledné boční panely 

umožňují snadnou 
kontrolu aktuální zásoby 

ručníků.
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ZásobNÍKY
NA sKLádANé ručNÍKY

Skládané papírové ručníky představují pohodlné          
a hygienické řešení.  
díky konstrukci zásobníku jsou ručníky podávány 
po jednom útržku a uživatel se vždy dotýká pouze 
jednoho ručníku.

   k dispozici ve dvou velikostech: Mini a M
   vhodné pro ručníky ZZ, C-Fold a One Stop
   kryt zásobníku na ručníky se otevírá nahoru, tím je možné snadné doplňování zásobníku M
   zásobníky na ručníky Katrin Mini jsou určené do malých prostor a pro tyto výrobky jsou vhodné 
skládané ručníky Katrin One Stop o maximální šířce 210 mm

Zásobník na skládané ručníky

1

2

3

laminovaný, zvyšuje pevnost produktu a absorpční schopnosti
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PLUS

ext. kód Název Certif. Rozměr 
[mm]

Rozměr 
útržku 

složený [mm]
barva Vrstvy počet 

útržků balení
počet  
bal./

paleta

344013 Katrin Plus One Stop L 3 235 x 340 235 x 85 super bílá 3 90 21 bal./ kar. 32

345171 Katrin Plus One Stop L 2 235 x 340 235 x 85 super bílá 2 110 21 bal./ kar. 32

344302 Katrin Plus C-Fold 2 240 x 330 240 x 90 super bílá 2 125 24 bal./ kar. 24

100645 Katrin Plus Zig Zag 2 21x150,
Handy pack 224 x 230 224 x 115 super bílá 2 150 21 bal./HP 40

65968 Katrin Plus Zig Zag 2 232 x 230 232 x 115 super bílá 2 150 20 bal./ kar. 36

ext. kód Název Certif. Rozměr 
[mm]

Rozměr 
útržku 

složený [mm]
barva Vrstvy počet 

útržků balení
počet  
bal./

paleta

345256 Katrin Classic One Stop M 2 235 x 255 235 x 85 bílá 2 144 21 bal./ kar. 32

345152 Katrin Classic One Stop L 2 235 x 340 235 x 85 bílá 2 110 21 bal./ kar. 32

26456 Katrin Classic One Stop HYB 2 235 x 255 235 x 85 bílá 2 144 21 bal./ kar. 32

343305 Katrin Classic C-Fold 2 240 x 330 240 x 90 bílá 2 125 24 bal./ kar. 24

100621 Katrin Classic Zig Zag 2 21x150,
Handy pack 224 x 230 224 x 115 bílá 2 150 21 bal./HP 40

65944 Katrin Classic Zig Zag 2 232 x 230 232 x 115 bílá 2 150 20 bal./ kar. 36

362002 Katrin Classic Zig Zag 232 x 230 232 x 115 bílá 1 200 20 bal./ kar. 32

65982 Katrin Classic Zig Zag 2 Green 232 x 230 232 x 115 zelená 2 150 20 bal./ kar. 36

ext. kód Název Certif. Rozměr 
[mm]

Rozměr 
útržku 

složený [mm]
barva Vrstvy počet 

útržků balení
počet  
bal./

paleta

16174 Katrin Basic Zig Zag 2 213 x 229 213 x 115 natural 2 146 20 bal./ kar. 40

100683 Katrin basic Zig Zag Green 232 x 230 232 x 115 zelená 1 250 20 bal./ kar. 36

362200 Katrin basic Zig Zag blue 232 x 230 232 x 115 modrá 1 250 20 bal./ kar. 32

100669 Katrin basic Zig Zag 232 x 230 232 x 115 natural 1 250 20 bal./ kar. 36

CLAssIC

bAsIC

sKLádANé ručNÍKY

univerzální
Skvěle se osvědčily v různých situacích a na různých 
místech – včetně objektů s velkou návštěvností.

Silnější, hrubší a savější 
dvouvrstvá struktura, elegantní vzor potisku, 
vzduchové kapsle a silnější laminování zvyšující 
absorpční schopnosti a uživatelský komfort. 

Šetrné
Vyšší účinnost znamená nižší spotřebu (díky vyšší 
absorpční schopnosti). Na utření dlaní stačí méně 
listů.

promyšleno do posledního detailu
Integrovaná rukojeť balení Handy Pack usnadňuje 
přenášení a skladování. 

Inovativní
ZZ Handy pack je výrobek vyrobený použitím 
nejmodernějších technologií, které zvyšují kvalitu              
a ochranu životního prostředí. 

Papírové ručníky Katrin typu ZZ v inteligentním 
balení Handy pack

Jednoduché přenášení 
a skladování

• průhledný obal
• integrované držadlo
• perforace obalu
• oblíbené u zákazníků

www.katrin.com
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   k dispozici ve dvou velikostech: s a M

   jednoduchá a spolehlivá konstrukce

   už žádné hledání konce papíru v roli

   bezpečný odtrhávací systém

    vhodné pro mnoho různých druhů ručníků,         
s dutinkou i bez ní

    zaoblený tvar umožňuje jednoduché čištění 
zásobníku 

do všech míst, která vyžadují maximální hygienu.
Bezpečné, praktické a estetické.

ZásobNÍKY
NA ručNÍKY V roLI

Zásobníky na ručníky v roli

ext. kód Název Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

90106 Zásobník na ručníky v roli s - bílý 344 186 174

92100 Zásobník na ručníky v roli s - černý 344 186 174

90120 Zásobník na ručníky v roli M - bílý 403 263 240

92124 Zásobník na ručníky v roli M - černý 403 263 240

ručníky v roli

Kuchyňské utěrky

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet  

bal./paleta

2634 Katrin Plus S 2 60 m x 205, ø 140 super bílá 2 261 12 rolí/bal. 40

2658 Katrin Plus M 2 90 m x 205, ø 200 super bílá 2 391 6 rolí/bal. 40

447627 Katrin Plus M 2 171 m x 220, ø 200 super bílá 2 450 6 rolí/bal. 32

475218 Katrin Plus S Coreless (bez dutinky) 110 m x 205, ø 130 super bílá 1 - 12 rolí/bal. 18

475355 Katrin Plus M Coreless (bez dutinky) 280 m x 205, ø 190 super bílá 1 - 6 rolí/bal. 20

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet  

bal./paleta

234125 Katrin Plus Kitchen 4-Pack 12 m x 230, ø 110 super bílá 2 50 7x4 rolí/bal. 27

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet  

bal./paleta

433283 Katrin Basic S 2 70 m x 180, ø 135 natural 2 – 12 rolí/bal. 44

433276 Katrin Basic M 2 150 m x 180, ø 190 natural 2 – 6 rolí/bal. 44

433306 Katrin basic s 100 m x 180, ø 135 natural 1 – 12 rolí/bal. 44

433382 Katrin basic M 300 m x 180, ø 200 natural 1 – 6 rolí/bal. 44

2580 Katrin basic s Green 60 m x 180, ø 135 zelená 1 – 12 rolí/bal. 44

433429 Katrin basic M Green 150 m x 180, ø 190 zelená 1 – 6 rolí/bal. 44

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet  

bal./paleta

3389 Katrin Classic S 2 60 m x 205, ø 140 bílá 2 261 12 rolí/bal. 40

2603 Katrin Classic M 2 90 m x 205 ø 200 bílá 2 360 6 rolí/bal. 40

103431 Katrin Classic S 2 75 m x 205, ø 140 bílá 2 300 12 rolí/bal. 40

3396 Katrin Classic M 2 150 m x 210, ø 190 bílá 2 600 6 rolí/bal. 40

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet  

bal./paleta

2467 Katrin Classic Kitchen 2-pack 100 m x 212, ø 125 super bílá 1 358 6x2 rolí/bal. 25

pLus

CLAssIC

bAsIC

pLus

CLAssIC



Funkce nevyužité role 
(„stub roll“), tedy dávkování 

papíru z docházející role 
při současném doplnění 

zásobníku novým kotoučem, 
umožňuje využít papír do 

úplného konce.
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ZásobNÍKY
KATrIN GIGANT

   zásobníky na toaletní papír Gigant jsou dostupné ve 
dvou velikostech: malé (S) a velké (L)

  nastavitelný zámek - s klíčem nebo bez klíče

   integrovaný držák zbytku role umožňuje využít 
každou roli až do konce

   velké role toaletního papíru určené na místa 
s velkým počtem uživatelů

Hodně uživatelů, velká role. Zásobníky na toaletní papír Gigant pomáhají udržovat 
hygienu v intenzivně využívaných objektech a současně zabezpečují nejvyšší 
úroveň komfortu a snadnou obsluhu.

Zásobník na papír Katrin Gigant

ext. kód Název Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

90069 Zásobník na toaletní papír Katrin Gigant s - bílý 245 239 151

92148 Zásobník na toaletní papír Katrin Gigant s - černý 245 239 151

90083 Zásobník na toaletní papír Katrin Gigant L - bílý 356 342 149

92162 Zásobník na toaletní papír Katrin Gigant L - černý 356 342 149

Toaletní papír Katrin Gigant

ext. kód Název Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet

bal./paleta

2511 Katrin Plus Gigant S 2 100 m x 95, ø 180 super bílá 2 800 12 rolí/bal. 44

16365 NL Gigant M VF White 2P 1X6 180 m x 95, ø 230 super bílá 2 1440 6 rolí/ bal. 70

2566 Katrin plus Gigant L 250 m x 95, ø 280 super bílá 2 2000 6 rolí/ bal. 44

ext. kód Název Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet

bal./paleta

2504 Katrin Classis Gigant S 2 150 m x 95, ø 180 bílá 2 1200 12 rolí/bal. 44

2542 Katrin Classis Gigant M 2 300 m x 95, ø 230 bílá 2 2400 6 rolí/ bal. 70

2498 Katrin Classis Gigant S 2 100 100 m x 95, ø 180 bílá 2 800 12 rolí/bal. 44

16402 NL Classic Gigant M 2 180 m x 95, ø 220 bílá 2 1440 6 rolí/ bal. 70

16426 NL Classic Gigant L 2 250 m x 95, ø 280 bílá 2 2000 6 rolí/ bal. 42

ext. kód Název Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet

bal./paleta

2481 Katrin basic Gigant s 150 m x 95, ø 180 natural 1 - 12 rolí/bal. 44

pLus

CLAssIC

bAsIC
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ToALeTNÍ pApÍr
MALé roLe

   měkký, savý a odolný

   vhodný na všechny veřejné toalety

   dostupný ve třech typech, pro zákazníky  
s různými očekáváními

   2, 3 nebo 4-vrstvý

Nejpopulárnější velikost toaletního papíru. 
Vhodný do toalet s nízkou a střední frekvencí 
návštěvnosti.

ext. kód Název barva Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

92582 Zásobník na skládaný toaletní papír bílá 307 158 133

92605 Zásobník na skládaný toaletní papír černá 307 158 133

Toaletní papír - malé role

Zásobníky na skládaný toaletní papír Katrin

Zásobníky na toaletní papír v malých rolích Katrin

ext. kód Název barva Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

92384 Zásobníky na toaletní papír v malých rolích bílá 300 145 145

104452 Zásobníky na toaletní papír v malých rolích černá 300 145 145

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet

bal./paleta

13241 Katrin Plus White 4P 20,3 m x 98, ø 118 super bílá 4 150 6x7 rolí/ bal. 30

104872 Katrin Plus Toilet 250 30 m x 98, ø 118 super bílá 3 250 6x8 rolí/ bal. 30

16525 Katrin Plus Toilet 160 17,3 m x 99, ø 118 super bílá 3 150 7x8 rolí/bal. 33

105003 Katrin Plus Toilet 300 Easy Flush® 37,5 m x 100, ø 115 super bílá 2 300 5x4 rolí/ bal. 70

112966 Katrin Plus Toilet 160 18,2 m x 95, ø 117 super bílá 2 156 5x8 rolí/ bal. 44

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet

bal./paleta

29945 Katrin plus bulk pack 103 mm x 230 mm super bílá 2 200 42 bal./ kar. 40

Toaletní papír - skládaný

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet

bal./paleta

125409 Katrin Basic Toilet 490 68 m x 90, ø 140 natural 2 486 36 rolí/ bal. 30

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet 
útržků balení počet

bal./paleta

125553 Katrin Classic Toilet 160 19,2 m x 98, ø 115 bílá 3 160 4x16 rolí/ bal. 27

104749 Katrin Classic Toilet 200 23,4 m x 95, ø 117 bílá 2 200 5x8 rolí/ bal. 44

pLus

CLAssIC

bAsIC

laminovaný, zvyšuje pevnost produktu a absorpční schopnostirychlorozpustný produkt
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KATRIN EASY1:
sTAčÍ JedeN ubrouseK

NoVINKA

• bufety
• jídelny
• menší restaurace 
• stánky s rychlým občerstvením

• restaurace se samoobsluhou
• čerpací stanice
• malé kancelářské kuchyňky

Dokonalý produkt pro:

M A L É  R O Z M Ě R Y
V E L K Ý  O B J E M
J E D N O D U C H É

P O U Ž I T Í

N o v á  r a ž b a  L I M t e c h

• Výrazně lepší absorpční schopnost
• Vylepšená měkkost a pocit na dotyk 
• Testované na alergie, šetrné k pokožce
• Díky lepší kvalitě a absorpční schopnosti nemusíte 

používat mnoho ubrousků, takže se snižuje nebezpečí, že 
vám dojde zásoba papíru.

M Ě KČ Í
V YŠ Š Í  A B S O R P Č N Í

S C H O P N O S T

Katrin Easy1 ubrousky do zásobníku
2-vrstvé ubrousky, bílé, skládané,
rozměr jednoho ubrousku 17 x 17,2 cm, 280 ks / balení,
42 balení / karton, 20 kartonů / paleta

NoVý sToLNÍ ZásobNÍK KATrIN TAbLe Top

Zásobník Katrin table Top  je elegantní  a  užitečná  
novinka. Rychle se doplňuje, zabírá málo místa                           
a jednoduše se udržuje a čistí. praktický zásobník 
navozuje zákazníkům a hostům pocit, že je o ně dobře 
postaráno.
Zásobník Katrin table Top vydá najednou jen jeden 
ubrousek, což podporuje správnou hygienu, protože 
uživatel se dotkne jen jediného ubrousku. Dávkování 
snižuje spotřebu ubrousků. Zásobník chrání ubrousky 
proti vlhkosti a prachu.
Objem zásobníku je až 280 kusů 2vrstvých ubrousků.       
Na boční stranu zásobníku můžete umístit například 
menu nebo grafiku se speciální nabídkou.

Katrin Table Top
zásobník na ubrousky

22564

Katrin Classic Easy 1 Dispenser Napkin

27569

NoVINKA

Vytvořte si vlastní design 
etiket do zásobníku Katrin 
Table Top.



ext. kód Název Rozměr [mm] barva Vrstvy počet
útržků balení počet  

bal./ paleta

11797 Katrin Plus Facial 205 x 210 super bílá 2 100 40 bal./kar. 32

ext. kód Název barva Rozměr [mm]

92629 Zásobník na kosmetické ubrousky bílá 130 x 270 x 70

104476 Zásobník na kosmetické ubrousky černá 130 x 270 x 70

Kosmetické ubrousky

Zásobník na kosmetické ubrousky

Měkké hygienické 
ubrousky 

příjemné na 
dotek a elegantní 

a praktický 
zásobník. 

Nenahraditelný 
komfortní doplněk 

k vybavení 
elegantní toalety. 

Hygienické podložky 
Katrin do ordinací, 

kosmetických 
zařízení a do objektů 

typu spa. Měkké, 
pohodlné a odolné.

2726

ZásobNÍKY,
KosMeTICKé ubrousKY, podLožKY

V kolekci Katrin najdete kromě 
tradičních papírů a papírových 
ručníků také mnohé jiné výrobky, 
které pomáhají udržovat 
vysokou úroveň hygieny ve 
veřejných budovách. 

Katrin resta je 
kompletní
a funkční 
řešení pro 

gastronomická 
místa

s vysokým 
počtem 

návštevníků.

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy balení počet  
bal./ paleta

31474 Katrin Resta M2 14x150, Handy pack 155 x 255 bílá 2 150 ks x 14 bal. 36

31481 Katrin Resta M2 14x150, Handy pack 155 x 255 oranžová 2 150 ks x 14 bal. 36

27569 Katrin Easy1 M2 42x280 170 x 170,2 bílá 2 280 ks x 42 bal. 20

ubrousky resta

ext. kód Název barva Rozměr [mm]

962045 Zásobník Katrin resta průhledná 400 x 190 x 145 mm

22564 Katrin Table Top dispenser průhledná 168 x 193 x 120 mm

Zásobník na ubrousky resta

ext. kód Název Rozměr [mm] barva Vrstvy počet
útržků balení počet  

bal./ paleta

459450 Katrin Plus Clini 2 65 m x 500, ø 140 super bílá 2 130 6 rolí/ kart. 32

459354 Katrin Classic Clini 2 80 m x 500, ø 140 bílá 2 160 6 rolí/ kart. 32

459306 Katrin Classic Clini 53 m x 500, ø 130 bílá 1 106 6 rolí/ kart. 32

Hygienické podložky
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ubrousKY
FASANA

Synonymum dokonalosti v oblasti kvality a výběru.

Všechny výrobní postupy značky Fasana splňují mezinárodní směrnice pro zajištění kvality 
(ISO 9001) a environmentálního managementu (ISO 14001). Kromě toho se výrobky 
zhotovují v prostorách s certifikací programu kvality pro spotřebitele společnosti brC 
Global Standards a výrobky jsou certifikovány jako bezpečné pro potraviny.

Vyžádejte si kompletní nabídku ubrousků FASANA!

Ubrousky DECOSOFT®
Ubrousky DecoSoft® značky Fasana se odlišují svou kvalitou na dotek a vynikající absorpční 
schopností. Speciálně vyvinutý reliéfní tisk přidává ubrouskům extra jemnost.

Ubrousky jednobarevné
Ubrousky jsou dostupné v různých velikostech, materiálech a barvách, přizpůsobené, aby 
splňovaly tržní potřeby a trendy.

Ubrousky s ražbou | Běhouny na stůl
Praktická a barevně sladěná nabídka na použití jak uvnitř, tak i venku.

ubrousky design
Designové ubrousky Fasana nabízejí šest různých motivů.
Poskytují skvělé řešení pro moderní dekoraci stolů a je také možné je kombinovat s jinými 
druhy našich ubrousků.
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průMYsLoVé uTěrKY  
NETKANÁ TEXTILIE

Postarejte se o stroje, zařízení a ruce zaměstnanců.
Kvalitní utěrky z netkané textilie jsou ideální ke specifickému použití 
v automobilovém, elektrotechnickém a tiskařském průmyslu.

   bezprašné utěrky pro specifické použití

    výjimečně silná struktura, která předchází trhání papíru dokonce i během čištění 
nerovných a ostrých povrchů

   vysoký objem a rychlost absorpce pro nejvyšší efektivitu

   obal chrání nepoužívané utěrky před znečištěním a umožňuje snadné dávkování

Průmyslové utěrky – netkaná textilie

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet  
útržků balení počet  

bal./ paleta

457019 Katrin Plus Poly XL Blue 200 m x 325, ø 400 světlemodrá 1 550 1 role/bal. 36

455916 Katrin plus poly roll box 292 m x 325, ø 290 bílá 1 800 1 role/bal. 24

574211 Katrin plus poly box 430 x 325 bílá 1 75 10 krt./bal. 28

574501 Katrin Plus Poly Box 300 300 x 420 bílá 1 300 1 krt./bal. 66

pLus
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průMYsLoVé roLe
- sToJANY

   průmyslové role Katrin se vyznačují vysokou 
absorpční schopností, nepráší a nezanechávají 
vlákna na čištěném povrchu

   nabídka zahrnuje nástěnné a podlahové stojany 
na utěrky se systémem snadného odtrhávání

Silné a odolné papírové utěrky pomáhají udržovat pořádek na pracovišti a zároveň 
zvyšují bezpečnost – jejich pomocí můžete snadno vytřít a vysušit mokrý povrch.

ext. kód Název barva počet
kart./bal.

709158 Nástěnný stojan na utěrky – na roli do šířky 40 cm světlemodrá 1

709141 Podlahový stojan na utěrky – na roli do šířky 40 cm světlemodrá 1

999805 Podlahový stojan na utěrky – na roli do šířky 40 cm + držák na pytel na odpadky světlemodrá 1

Stojany na průmyslové role
ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet  

útržků balení počet  
bal./paleta

445576 Katrin Basic XL 2 Blue 190 m x 270, ø 280 modrá 2 750 2 role/bal. 42

445309 Katrin Basic XL Green 360 m x 270, ø 280 zelená 1 – 2 role/bal. 42

445569 Katrin Basic XL Blue 360 m x 270, ø 280 modrá 1 – 2 role/bal. 42

463864 Katrin basic L 1230 m x 230, ø 385 natural 1 – 1 role/bal. 30

463918 Katrin Basic XL Brown 1000 m x 320, ø 370 hnědá 1 – 1 role/bal. 18

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet  
útržků balení počet  

bal./paleta

481009 Katrin Plus XL 4 360 m x 265, ø 360 super bílá 4 1000 1 role/bal. 48

3303 Katrin Plus XL 2 White 235 m x 255, ø 260 super bílá 2 940 2 role/bal. 48

3402 Katrin Plus XL 2 189 m x 260, ø 240 super bílá 2 822 2 role/bal. 48

453815 Katrin Plus XL 2 380 m x 265, ø 290 super bílá 2 1000 2 role/bal. 42

481559 Katrin Plus XL 2 570 m x 265, ø 390 super bílá 2 1500 2 role/bal. 24

452233 Katrin Plus XL 1110 m x 320, 370 super bílá 1 – 1 role/bal. 18

Průmyslové role Katrin

ext. kód Název Certif. Rozměr [mm] barva Vrstvy počet  
útržků balení počet  

bal./paleta

481252 Katrin Classic L 3 Blue 190 m x 220, ø 340 modrá 3 500 2 role/bal. 36

464224 Katrin Classic XXL 3 Blue 190 m x 380, ø 340 modrá 3 500 2 role/bal. 20

464217 Katrin Classic L 3 Blue 380 m x 220, ø 390 modrá 3 1000 2 role/bal. 27

458637 Katrin Classic XL 2 260 m x 280, ø 275 bílá 2 1040 2 role/bal. 42

481108 Katrin Classic L 2 Blue 190 m x 220, ø 280 modrá 2 500 2 role/bal. 54

481153 Katrin Classic XXL 2 Blue 190 m x 380, ø 280 modrá 2 500 2 role/bal. 30

464118 Katrin Classic XXL 2 Blue 380 m x 220, ø 290 modrá 2 1000 2 role/bal. 54

464187 Katrin Classic XXL 2 Blue 380 m x 380, ø 290 modrá 2 1000 2 role/bal. 30

Průmyslové role Katrin
jsou ideální  

k utírání vody, olejů, 
rozpouštědel  
a detergentů.

pLus

CLAssIC

bAsIC

laminovaný, zvyšuje pevnost produktu a absorpční schopnosti



Vlastnosti výrobku Nejlepší výrobek

rychlost
absorpce

455916 445576
458637
445309

481153
463918

464224
453815
452233
481559

464217
481009

Absorpční
kapacita

455916 445576 458637
481153
463918

464224
453815
452233
481559

464217
481009

pevnost 453815
481559
452233 445576 481153

458637
445309

464224
464217 455916

pevnost za mokra

464125
453815
481559
463918 445576 458637

481153
445309

464224
464217 455916

Nízká tvorba 
prachových částic

453815
481559
463918
464125 445576

458637
464217

481153
464224 455916

P r ů m y s l o v é  u t ě r k y  z n a č k y  K a t r i n  j s o u  d o s t u p n é  v e  t ř e c h  s t u p n í c h  k v a l i t y :

3534

JAK spráVNě VYbrAT VHodNý produKT
pro průMYsLoVé řeŠeNÍ

Výrobky Katrin zajišťují čistotu a funkčnost na veřejných toaletách, průmyslových pracovištích, 
v hotelích, školách, restauracích a zdravotnických zařízeních. propagujeme dobrou hygienu                              
a nabízíme řešení, která splňují požadavky našich zákazníků. 

V y s o k é  n á r o k y  n a  e f e k t i v i t u                  
a  p r o d u k t i v i t u

Pro všechna průmyslová odvětví
Při průmyslové práci je třeba používat speciálně navržené, profesionální 
výrobky na utírání a čištění, které zohledňují požadavky různých 
průmyslových odvětví.

Na všechny druhy povrchů
Profesionální utírání má různé funkce v závislosti na tom, co právě čistíte,     
o jaký povrch se jedná a jaký má být očekávaný výsledek.

Katrin – pro všechny účely
sortiment značky Katrin se neustále testuje a rozvíjí. obsahuje vhodná 
řešení pro všechny požadavky na profesionální a průmyslové utírání.

Zde najdete instruktážní video o tom, jak nejlépe 
demonstrovat různé výrobky značky Katrin pro průmyslové 
utírání. stačí naskenovat Qr kód.

pLus

CLAssIC

bAsIC

Vý b ě r  s p r á v n é h o  p a p í r u  p r o  p r ů m y s l o v é
u t í r á n í ,  č i š t ě n í  a  l e š t ě n í

1. Co budete utírat nebo odstraňovat?

2. Utírání, čištění nebo leštění?

Důležitý je povrch, který se má otírat.

 ■ Nerovnoměrné a ostré povrchy 
vyžadují pevné utěrky.

 ■ Gumový povrch například klade 
zvláštní nároky na odolnost utěrky 
vůči tření.

T I p  K AT r I N

barva mastnota voda krev olej prach

UTÍRÁNÍ

Absorpce různých tekutin
z povrchů a předmětů pomocí utěrek 

na utírání

čIŠTěNÍ
Odstraňování špíny z různých 
povrchů pomocí rozpouštědel

a utěrky

LeŠTěNÍ
Utírání/čištění povrchů rozpouštědly, 

leštidlem a utěrkou

d
o

po
ru

č
eN

é V
ýr

o
b

K
Y

www.katrin.com

455916  
Katrin plus poly roll 
box

458637  
Katrin Classic XL 2

481153  
Katrin Classic XXL 2
blue

464217  
Katrin Classic L 3 Blue 

481009 
Katrin Plus XL 4

464224  
Katrin Classic XXL 3 
blue

452233
Katrin Plus XL

445576  
Katrin Basic XL 2
blue 

445309  
Katrin Basic XL
Green 

481559 
Katrin Plus XL 2

453815 
Katrin Plus XL 2

463918  
Katrin Basic XL
brown
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ext. kód Název Typ Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

988366 Zásobník na skládané ručníky – saténová ocel M 330 275 132

988113 Zásobník na skládané ručníky – bílý kov M 330 275 132

Zásobník na skládané ručníky

ext. kód Název Typ Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

993100 Zásobník na ručník v roli se středovým odvíjením – saténová ocel M 365 261 261

993124 Zásobník na ručník v roli se středovým odvíjením – bílý kov M 365 261 261

Zásobník centrálního dávkování

ext. kód Název Typ Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

989660 Zásobník Katrin Gigant S - saténová ocel s 266 250 129

989516 Zásobník Katrin Gigant s - bílý kov s 266 250 129

992967 Zásobník Katrin Gigant L - saténová ocel L 330 310 129

997016 Zásobník Katrin Gigant L - bílý kov L 330 310 129

Zásobník na papír Katrin Gigant

ext. kód Název Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

993063 Dávkovač na pěnové mýdlo - saténová ocel 1000 ml 275 125 100

982517 Dávkovač na pěnové mýdlo - bílý kov 1000 ml 275 125 100

Dávkovač na pěnové mýdlo

ext. kód Název počet Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

900771 Odpadkový koš saténová ocel 1 485 370 191

900788 odpadkový koš bílý kov 1 485 370 191

Koše

KoVoVé ZásobNÍKY

Kolekce výrobků Katrin Metal je ideální na veřejné toalety s malou a středně velkou 
návštěvností i na místa se standardní kvalitou a prestižní prostory, kde je nevyhnutelný 
vhodný vzhled. 

Jak zásobníky z nerezové oceli, tak i zásobníky z bílého kovu zaručují styl a eleganci a dokážou zlepšit 
vzhled každé toalety v kanceláři, restauraci, ve škole, ve zdravotním středisku a na jiných veřejných 
místech. 

stylový design s mnohými inteligentními řešeními

   elegantní a stylový vzhled z matné nerezové oceli        
a bílého kovu, který je vhodný do většiny prostor

   pevná konstrukce, která se osvědčí v náročném 
prostředí

   ochrana před prašností, nečistotami a vlhkostí

   snadné čištění

  uzamykatelné zásobníky umožňují kontrolu spotřeby  
    a redukují odpad

   stejný klíč pro všechny zásobníky

   jednoduchá obsluha a údržba

   snadná a rychlá instalace pomocí šroubů

Inteligentní detaily jsou přidanou hodnotou.

Větší množství otvorů na 
zadní stěně zásobníku 
umožňuje využít
k instalaci dříve vyvrtané 
otvory.

Kontrolní průzor indikuje,
kdy musíte doplnit
papír nebo mýdlo.

Řezná hrana zásobníků 
Gigant má nový tvar, který 
řeže papír a nechává 
kousek
vyčnívat ze zásobníku.
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přÍsLuŠeNsTVÍ

   komplexní řešení pro různé typy toalet

   vzájemně sladěné zásobníky a jejich náplň

   praktické – všechny prvky výbavy od jediného výrobce

Snadno přístupný papír a ručníky jsou nejdůležitějšími prvky vybavení toalety, ale 
celkový vzhled těchto prostor a dojem návštěvníků tvoří i detaily. Kolekce Katrin 
nabízí široké spektrum doplňkového vybavení toalet, jako jsou výrobky k dezinfekci, 
osvěžovače vzduchu, sáčky, odpadkové koše a hygienické sáčky.

ext. kód Název počet Výška 
[mm]

Šířka 
[mm] Hloubka [mm]

961628 Hygienické sáčky 25x25 – – –

91875 Zásobník na sáčky na hygienický odpad Katrin Inclusive – bílý 1 135 95 32

92247 Zásobník na sáčky na hygienický odpad Katrin Inclusive – černý 1 135 95 32

sáčky a zásobníky

Doplňkové prvky výbavy zvyšují 
komfort při používání. Uživatelé 

vnímají, že správci objektu záleží na 
jejich pohodlí a příjemném pocitu.

ext. kód Název počet Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm]

91851 Koš na odpadky Katrin Inclusive 8 l – bílý 1 360 240 170

92223 Koš na odpadky Katrin Inclusive 8 l – černý 1 360 240 170

91899 Koš na odpadky s krytem Katrin Inclusive 25 l – bílý 2 550 330 230

92261 Koš na odpadky s krytem Katrin Inclusive 25 l – černý 2 550 330 230

91912 Koš na odpadky s krytem Katrin Inclusive 50 l – bílý 2 575 420 280

92285 Koš na odpadky s krytem Katrin Inclusive 50 l – černý 2 575 420 280

4287 Koš na odpadky děrovaný 40 l - bílý 6 500 320 265

Koše
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