
Your smart way of hygiene solutions.

Easy. Clean.
Professional.

Vier het nieuwe 
merk met ons: 
Satino by WEPA
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Een merk dat sanitaire ruimten in visitekaartjes verandert 
en voor moderne en complete hygiëne-oplossingen zorgt. 
Met producten die opvallen door functionaliteit, comfort en 
milieuvriendelijkheid, alle zintuigen even sterk aanspreken, een 
aangenaam gevoel geven en hygiëne een nieuw gezicht geven 
– exclusief en uitnodigend, vriendelijk en eigentijds.

Ervaren professionals die de 
markt en hun klanten kennen 
en u met hun expertise  
gericht ondersteunen om  
uw business nog verder uit  
te bouwen.

Met het doordachte Satino by 
WEPA hygiëneconcept voldoet 
u aan de hoge verwachtingen 
van klanten en bezoekers van 
sanitaire ruimten.

Juist dit  merk hoeft u zich niet meer voor te stellen, want 
het bestaat al: 

Een merk waar niet 
alleen een naam, maar 
ook een toegewijd 
team achter staat.

Met de Satino hygiëne- 
belevenis komen de 
verwachtingen van de 
klanten uit
Want ook wij doen wat betreft de hygiëne geen compromis-
sen. De functionele en fraai vormgegeven hygiëne(papier)
dispensers staan voor diversiteit en intelligente gebruiksvrien-
delijkheid. Hierbij denken wij in details en focussen we ons 
tegelijkertijd op het geheel: Met een grote keuze aan hygiëne- 
papierproducten, luchtverfrissers, zeep, afvalsystemen, 
Washroom accessoires en niet in de laatste plaats uitgebreide 
serviceconcepten zorgt Satino by WEPA voor exclusieve en 
complete hygiënebeleving.

Stelt u zich eens een merk voor dat 
meer “kan” dan alleen hygiëne.

De maar liefst 18 talen zorgen voor minder navragen en 
creëren internationale verkoopmogelijkheden.

Creativiteit en commercie 
sluiten elkaar vooral bij 
Satino by WEPA nooit uit. 
Dat tonen onze inventieve 
EAN‘s op indrukwekkende 
wijze aan.

Wij laten niet u, maar alleen 
onze producten hangen! Alle 
Satino by WEPA prestige toi-
letpapier-zakken beschikken 
over een draaggreep.

TAALTABEL
Beter te begrijpen met de nieuwe Satino verpakkingen.

EAN
Voor meer elan in de  
business. 

DRAAGGREEP
Praktisch, haptisch, hangend.  

De nieuwe
verpakkingen

Satino by WEPA
prestige

Weten wat erin zit!  Minder vaak misgrijpen en minder georganiseer – meer 
tijd voor belangrijke zaken.

Een blik op de verpakking is voldo-
ende en meteen is duidelijk wat de 
inhoud is en ook welke passende 
dispensers er zijn.



Alle Satino by WEPA verpak-
kingen zijn voorzien van tal-
rijke, eenvoudig te begrijpen 
pictogrammen. Ze zorgen 
voor meer efficiëntie, een 
gemakkelijke oriëntatie en 
tijdsbesparende handling. 
U kunt zich focussen op uw 
business … Satino zorgt voor 
de rest. Want alle handdoe-
ken dozen in het Satino by 
WEPA design zijn nu ook 
op de klep voorzien van 
productrelevante pictogram-
men.

PICTOGRAMMEN
Verpakking voor een beter begrip.

Alle Satino by WEPA toiletpapier 
producten en keukenrollen beschik-
ken over een “Easy Open“ perforatie. 
En alle Satino by WEPA dozen voor 
tissue handdoeken zijn voorzien van 
een “Easy Open and Carry“ functie.

De praktische perforatie vergemak-
kelijkt het openen en het uitnemen 
van de producten en vermindert het 
risico van verwondingen. Daardoor 
zijn een schaar of mes overbodig.

Alle handdoekverpakkingen zijn op 
het deksel voorzien van product-
relevante pictogrammen.

EASY-GOING
Praktische perforatie voor meer  
performance.

Satino by WEPASatino by WEPA
comfort smart

Als deze folies vakkundig worden opgeruimd, zijn ze voor 100% recyclebaar.

Deze “match“ is een plus-
punt voor u. Het dient samen 
te voegen, wat bij elkaar 
hoort! 
En zo hebben wij alle Satino 
by WEPA producten en  
dispensers voorzien van een 
eenvoudige en gemakkelijk 
te begrijpen codering.
Bijvoorbeeld:

Bestaande uit 2 letters en 
een getal.
Deze codering vindt u zowel 
op alle Satino by WEPA 
verpakkingen als ook in de 
dispensers, in catalogussen 
en natuurlijk ook op onze 
website.

Het komt aan op de inhoud! En zo hebben wij alle verpak-
kingen van Satino by WEPA beperkt tot een minimum.  
Als er folies voor keukenrollen en toiletpapier bij Satino by 
WEPA comfort en smart worden ontwikkeld, dan krijgen 
deze een natuurlijke vulstof. 
Dat vermindert het verbruik van ruwe olie en de  
CO²-uitstoot met 12%.

CODERING OP DE VERPAKKING
Eenvoudige alfanumerieke indeling.

FRIENDLY PACKAGING
Hoe verpakkingen en het milieu bij Satino by WEPA op één 
noemer te brengen zijn?

Mini  
Toiletpaper  
1 rollen

MT1

Paper 
Towels  
2 formaat Z&W

PT2



Of het nu functionele en intuïtieve dispensersystemen zijn 
of decent geurende luchtverfrissers. Bij de ontwikkeling 
van ieder nieuw Satino artikel staat voor ons schoonheid, 
hygiëne, rentabiliteit, hoogste kwaliteit en maximaal comfort 
voorop.

Gewoon beeldschoon!
Newcomer: DISPENSER

Toiletpapier in de hoofdrol
Met het nieuwe systeem 
van dispensers voor 2 rollen 
profiteert u dubbel. Het 
stijvolle syteem past perfect 
bij het design van de hele 
Satino lijn.

Hygiëne altijd binnen  
handbereik
De nieuwe Satino hygiëne-
zakjes dispenser tapt niet 
alleen met zijn verfrissende 
design uit een geheel nieuwe 
vaatje als het om uitstraling 
in de toiletruimte gaat. De 
dispenser is afsluitbaar. De 
praktische Satino hygiëne-
bags zijn daardoor veilig en 
schoon binnenin de dispen-
ser ondergebracht.

JT3 compatible

Jumbo toilet paper

HB1 compatible

Hygiene bag

Naast functionele dispensers wordt het assortiment nu uit-
gebreid met exclusieve verfrissende oplossingen. De Satino 
luchtverfrissers veranderen iedere sanitaire ruimte in een 
welzijnsoase.

Satino zorgt voor een frisse wind!
Newcomer: LUCHTVERFRISSER

LUCHTVERFRISSER PREMIUM 
– verfrissing voor gevorderden
 In grotere ruimten zorgt 
onze Satino luchtverfrisser 
Premium voor het exclusie-
ve gevoel van frisheid. Het  
professionele systeem werd 
speciaal ontwikkeld voor 
sanitaire ruimten tot 200 m³. 
Hierbij kunt u kiezen uit bat-
terij- of stroomtoepassing 
middels USB-interface.

LUCHTVERFRISSER ECO   
– geniet van de welzijnsbele-
ving van een Satino sanitaire 
ruimte
Voor kleine tot middelgrote 
sanitaire ruimten tot 20 m² is 
de Satino luchtverfrisser Eco 
de ideale ruimtebesparende 
oplossing.
Vrij van electronica!  
Tot maar liefst 8 weken 
frisheid - en dat helemaal 
zonder onderhoud, batterij- 
of stroomverbruik. AR1 compatible

Air refresher

AR2 compatible

Air refresher



Wij weten wat onze partners nodig hebben om van de 
verkoop van onze producten een succes te maken. Daarom 
biedt Satino by WEPA een groot spectrum aan verkoop 
bevorderende tools aan. Vraag het ons!

Nieuwe website: 
www.satino-by-wepa.com

You‘ll never sell alone

e-banners

Foto‘s Dispenserwanden

Nieuwsbrieven Specificatiebladen

Roll-Ups

WEPA Professional GmbH
Rönkhauser Straße 26 
59757 Arnsberg, Germany

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



 

 



Neem contact met ons op voor meer informatie of 
vraag naar het nieuwe assortimentsoverzicht.


