
bieden veilige hygiëne in een handomdraai – precies 
daar waar het nodig is: kantoor of werkplaats, 
evenementen of feestjes, indoor of outdoor*.

* in overdekte buitenruimten

De nieuwe recyclebare  
handdoekdispensers van Satino by WEPA

NIEUW

Hygiëne in karton – 
slim, eenvoudig, 

milieuvriendelijk.



TWEE UITVOERINGEN
Massief karton of golfkarton, al naargelang wat nodig is.

DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK
De dispensers worden gevuld geleverd en zijn voorzien 
van geïntegreerd kleefband op de rugzijde en uitgestanste 
boorgaten voor de bevestiging.

HANDIG
Vulniveau zichtbaar in één oogopslag. Eenvoudig navulbaar.

100% RECYCLEBAAR
De dispensers zijn milieuvriendelijk en kunnen door de afvoer als 
oud papier probleemloos gerecycled worden.

VOORUITSTREVEND
De boorgaten stemmen overeen met die van de ABS dispensers 
van Satino by WEPA, zodat later probleemloos kan worden 
omgeschakeld. 

SPAARZAAM
Zes dispensers in een omdoos.

Dat is slim!



Handdoekdispenser bruin
Art.nr. 332850

Afmetingen (mm) 240 (B) x 370 (H) x 88 (D)

Satino comfort-handdoekpapier
Art.nr. 277380 276800

Lagen 2 2

Vouwwijze Z W

Velgrootte (cm) 20,6 x 24 20,6 x 32

Vellen / pak 150 120

  In handige draagtas met 5 pakken.

Gevuld met 360 
vellen Satino Comfort 
handdoekpapier W-vouw, 
voor ca. 180 handdrogingen.  
Kan probleemloos bijgevuld 
worden tijdens het 
evenement en naderhand 
afgedankt worden als oud 
papier. 

Dient als aanvullende 
oplossing voor toiletten 
en overal waar kortstondig 
meer handhygiëne 
geboden moet worden, 
bijvoorbeeld in restaurants 
of bij evenementen.

Wordt bevestigd met het 
kleefband op de rugzijde, 
schroeven of koorden. Er 
is geen vaste wand vereist 
voor het kleefband.

Flexibel inzetbaar in huis, op 
evenementen, van welke grootte 
ook, en op alle andere plaatsen 
waar handdoekpapier nodig is.

IDEAAL VOOR 
• privéhuishoudens
• sportfeesten en toernooien
• bedrijfsbijeenkomsten
• tijdelijke bouwplaatsen
• in- en outdoor* evenementen
• wekelijkse markten

HANDDOEKDISPENSER BRUIN

De snelle oplossing 
van golfkarton

* in overdekte buitenruimten

Suitable for 

PT2



Satino comfort-handdoekpapier
Art.nr. 277330 277340

Lagen 2 2

Vouwwijze Z W

Velgrootte (cm) 20,6 x 24 20,6 x 32

Vellen / pak 150 120

  In grote voordeelverpakking van 25 stuks.

Handdoekdispenser wit
Art.nr. 332840

Afmetingen (mm) 237 (B) x 370 (H) x 88 (D)

Gevuld met 360 
vellen Satino Comfort 
handdoekpapier W-vouw, 
voor ca. 180 handdrogingen. 
De smalle dispenser wordt 
naar voren geopend en kan 
meermaals gevuld worden.

Het witte gestructureerde 
oppervlak is voorzien van 
een beschermcoating en 
is daarmee beschermd 
tegen opspattend water 
en vocht.

Kan bevestigd worden 
door middel van kleefband 
op de rugzijde, schroeven, 
koorden – de boorgaten 
zijn al gemaakt.

Voor iedereen die ongecompliceerd 
handdoekpapier paraat wil 
hebben. De snelle oplossing van 
massief karton kan bovendien 
schoongeveegd worden met een 
vochtige doek.

IDEAAL VOOR 
• privéhuishoudens
• milieu- en hygiënebewuste 

bedrijven van elke grootte
• instituten en besturen
• banken en verzekeringen
• restaurants
• verenigingen 
• overheidsinstanties

HANDDOEKDISPENSER WIT

De snelle oplossing 
van massief karton

Suitable for 

PT2



Overal inzetbaar!
Evenementen, werkplaatsen, sport,  

thuis, hobby, kantoor, enz.

Dat is handig!

   uitpakken        ophangen        klaar

Zie voor meer informatie:  www.satino-by-wepa.eu/cardboard



WEPA Professional GmbH
Rönkhauser Straße 26 
59757 Arnsberg, Germany

Telefoon: +49 (0)2932-307-0 
E-mail: satino@wepa.eu

www.satino-by-wepa.eu

Een merk van 
WEPA PROFESSIONAL
WEPA Professional is als dochteronderneming voor 
100 % in handen van de groep WEPA.
Met meer dan 3.900 medewerkers en 13 vestigingen in 
Europa spelen we in de Premium League van de Europese 
fabrikanten van hygiënepapier. Daardoor geniet u alle 
voordelen van een productie „ter plaatse“ in heel Europa 
met een op de markt afgestemde kwaliteit aan een 
voordelige prijs en met een betrouwbare service van de 
bovenste plank.

Milieu en verantwoordelijkheid
Als verantwoord fabrikant van hygiënepapier besteedt 
de WEPA groep al vele jaren bijzondere aandacht 
aan duurzame hulpbronnen en een milieuvriendelijke 
papierproductie. 

Een groot deel van onze hygiënepapieren bestaat voor  
100 % uit recycling, is FSC®- of PEFC-gecertificeerd. 
De WEPA-groep slaagde bovendien voor de audits van 
ISO 9001 en ISO 14001 en engageert zich voor het EU 
Ecolabel en Der Blauwe Engel.

Contactpersoon


