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En bæredygtig løsning – udarbejdet af genbrugsplast 

Med denne funktionelle og flot designede dispenserløsning, handler du med omtanke for miljøet.  

Du er med til at gøre en forskel ved at støtte op om et bæredygtigt produkt, produceret i en  
cirkulær løsning. Dispenserne er fremstillet af en ABS plast granulat der stammer fra plastkorn  

fra tidligere dispensere. Et nytænkende koncept hvor gamle dispensere får nyt liv i en ny og  
mere miljørigtig version. En langsigtet og global økonomisk løsning, hvor bærerdygtighed  

og stilet design går hånd i hånd. 

Sammen med dispenserne kan anvendes papir, bygget på samme princip, hvor råvaren kommer 
lokalt fra genbrugsfiber uden skadelige kemikalier, hvilke gør det helt CO

² 
neutalt. 

Alle produkter i serien fåes i sort og de fleste modeller fåes også i hvid.

BADERUMSINVENTAR & DISPENSERLØSNINGER  

MED BÆREDYGTIGHED I FOKUS



BLACK SATINO
PRODUKTSERIE
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Part331970

SÆBEDISPENSER 
Sort eller hvid

Hygiejnisk totaloplevelse.  
Sæbepatronen er let at  
udskifte. Ingen elektronik  
eller batterier.

Part332250

FLYDENDE HÅNDSÆBE 
3 varianter: 
SparQ, Qlash og NIQS (neutral)

Cradle to cradle-certificeret, 
hvilke vil sige de er 100% sikre 
for mennesker og miljø.

.

Part332200

FLYDENDE SKUMSÆBE 
3 varianter: 
SparQ, Qlash og NIQS (neutral)

Rækker ca. 2,5 gang længere 
end alm. håndsæbe. Cradle to 
cradle-certificeret.

Part332960

HÅNDDESINFEKTION 
GEL 
NIQS (neutral)

BlackSatino NiQs alkohol gel er 
en hudvenlig hånddesinfektion 
uden farve eller parfume.

Part331930

HÅNDARK DISPENSER 
V-FOLD 
Sort eller hvid

Kun et håndpapir gives ad gan-
gen, er derfor økonomisk i brug. 
Synlig indikation af indhold.

Part332470

CENTERRULLE
DISPENSER  
Sort 

Smart og hygiejnisk dispenser 
til centerfeed-ruller. Velegnet til 
professionelle køkkener, the- 
køkkener eller industrimiljøer. 
Midi rulle størrelse.

Part335340

HÅNDRULLE  
DISPENSER 
Sort

Velegnet til toiletområder med 
høj besøgstrafik. Fremmer 
økonomisk brug ved kun at 
tilbyde et ark ad gangen.  
625 anvendelser pr. opfyldning.
AutoCut funktionalitet uden 
brug af batterier.

Part332070

HÅNDARK DISPENSER  
Z-FOLD 

Sort

Kompakt og flot design, velegnet 
til mindre toiletområder.
Synlig indikation af indhold.

Sparetip

Man kan spare op til 40% håndpapir ved brug af håndrulle dispensere  
frem for håndark eller centerrulle dispenserne. 
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BLACK SATINO
PRODUKTSERIE

Tip til valg af toiletpapir

Foldet toiletpapir er et mere miljøbevidst valg end almindelige toiletruller.  
Toiletpapirpakkerne indeholder ikke en kerne, hvilket betyder, at der ikke transporteres luft  

under transporten. Der er heller ikke noget spild fra tomme kerner efter brug. 

Part331950

KOMPAKT TOILETRULLE 
DISPENSER 
Sort

SortTil kompakte toiletruller. 
Velegnet til toiletområder med 
middel til høj besøgstrafik. 
Genopfyldningsfrekvensen er 
lav på grund af den ekstra rulle 
der er plads til.

Part331950

SYSTEM TOILETRULLE 
DISPENSER 
Sort eller hvid

Velegnet til toiletområder med 
middel til høj besøgstrafik. 
Genopfyldningsfrekvensen er lav 
på grund af den ekstra rulle der 
er plads til.

Part331960

JUMBO TOILETRULLE 
DISPENSER  
Sort eller hvid

Velegnet til toiletområder 
med meget høj besøgstrafik.
Dispenseren er nem at gen- 
opfylde og nem at holde ren.

Part332040

DISPENSER TIL FOLDET 
TOILETPAPIR – SINGLE 

Sort

Kompakt design, velegnet til 
toiletområder med lav til  
medium besøgstrafik.

Part332050

DISPENSER TIL FOLDET 
TOILETPAPIR – DOUBLE 
Sort

Dobbelt kapacitet, velegnet til 
toiletområder med medium til 
høj besøgstrafik. 

Part331980

TOILETSÆDERENS 
DISPENSER  
Sort eller hvid

Til optimal toilethyggiejne.
Gør det muligt for brugerne at 
rengøre toiletsædet før brug.
Uden brug af elektronik og 
batterier.

Part332130

TOILETBØRSTE  
MED HOLDER 
Sort

Stilfuldt og kompakt. Børste-
hovedet er udskifteligt, og 
dækskiven kan skrues af for 
at forhindre beskadigelse af 
toiletkummen. Kan monteres 
stående eller hængende  
på væggen.

Part332150 

BØRSTEHOVEDER  
TIL TOILETBØRSTE 
2 styks

Reservedel til BlackSatino 
toiletbørstesættet. Det  
praktiske gevind sikrer  
nem (af)montering af det  
separate børstehoved.
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BLACK SATINO
PRODUKTSERIE

Part331830

AFFALDSSPAND  
23L 
Sort eller hvid

Smart og hygiejnisk letvægts- 
affaldsspand med åben top. 
Velegenet til mindre områder 
og lav besøgstraffik. Kan stilles 
fritstående eller vægmonteres. 

Part331760 

AFFALDSSPAND  
43L 
Sort eller hvid 

Hygiejnisk letvægtsaffaldsspand 
med lukket top. Velegenet til 
områder med høj besøgstraffik. 
Kan stilles fritstående eller  
vægmonteres. 

Part332170

TOILETSPAND TIL  
HYGIEJNEPOSER 8L 
Sort eller hvid

En fin lille 8 liters spand til let 
besøgstrafik. Praktisk lufttæt 
vippelåg. Kan stilles fritstående 
eller vægmonteres. 

Part331840

TOILETSPAND TIL  
HYGIEJNEPOSER 23L 
Sort eller hvid

Smart hygiejnespand med  
vippelåg for optimal lufttæt-
ning. Velegnet til middel/høj 
trafik. Kan stilles fritstående 
eller vægmonteres. 

Part331570

HYGIEJNEPOSER  
DISPENSER 
Sort eller hvid

Dispenseren har plads til  
48 hygiejneposer.

Part332120

KNAGE 
Sort eller hvid metal

Sørg for ekstra bruger- 
venlighed i toiletområdet.  
Ideel til at hænge en jakke  
eller håndtaske på.

Part331990

LUFTFRISKER  
DISPENSER 
Sort eller hvid

Denne luftfriskerdispenser 
bidrager til den samlede  
toiletoplevelse gennem sin 
subtile duftspredning.

Part332280

LUFTFRISKER  
2 dufte: SparQ and Qlash

Denne luftfriskerdispenser 
bidrager til den samlede  
toiletoplevelse gennem sin 
subtile duftspredning.

PAPIR FORBRUGSVARER

Vi har et stort udvalg af håndark, håndklæderuller og toiletpapir til Satino serien, der også er  
lavet efter et bæredygtigt princip, hvor råvaren kommer lokalt fra genbrugsfiber uden skadelige 

kemikalier, hvilke gør det helt CO
²
 neutalt. 


