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SATINO by WEPA      Easy. Clean. Professional. Your smart way of hygiene solutions.





SATINOBYWyobraź sobie markę, 
która zapewnia więcej niż 

tylko higienę.

Markę, która oferuje nowoczesne rozwiązania higieniczne i zmienia toalety 
w wizytówki firm. Markę, której produkty zachwycają funkcjonalnością, 
komfortem i ekologią, tworzą przyjemną atmosferę i na nowo definiują higienę –
są ekskluzywne, atrakcyjne i na miarę naszych czasów. 
Markę, za którą stoi zaangażowany zespół profesjonalistów służący swoim 
know how oraz doświadczeniem tak by optymalnie wspierać klientów 
w ich rozwoju.Taka marka już 

istnieje: Satino by WEPA

WEPA
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PRZYŁĄCZ SIĘ DO
SATINO BY WEPA! |  Wybierz Satino by WEPA jako swoją preferowaną markę i towarzysz 
nam na każdym etapie rozwoju – w interesie swoich klientów i własnego sukcesu!
Sprawdzone w praktyce koncepcje tworzą wartość dodaną i wzajemne zaufanie, a także 
zapewniają długofalowe partnerstwo na najwyższym poziomie.
W Satino by WEPA chcemy wspierać naszych klientów. Oferujemy Wam rozszerzony asortyment
produktów, który sprawdza się w każdej sytuacji. Nową markę, która wychodzi poza aktualne
standardy i gwarantuje niepowtarzalny komfort w toalecie. Zapewniamy również profesjonalne
wsparcie sprzedażowe i marketingowe jak również pełny serwis, które wyniosą Twoją 
działalność na wyższy poziom.

REALIZUJĄC KONCEPCJĘ ŚWIEŻOŚCI 
SATINO POZWALA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA KLIENTÓW |  W kwestii higieny klienci 
i użytkownicy toalet nie są skłonni do kompromisów. Oczekują oni rzetelnej koncepcji świeżości,
która zapewni komfort korzystania z toalety – w biurze, szkole lub w podróży, w małych lub 
dużych pomieszczeniach. 
Satino by WEPA to bezkompromisowe rozwiązanie w zakresie higieny. Nasza przemyślana 
koncepcja świeżości jest idealnie dostosowana do wysokich oczekiwań i potrzeb użytkowników
toalet. Bogata oferta funkcjonalnych dozowników papierów higienicznych o atrakcyjnym 
wzornictwie zapewnia również inteligentną łatwość obsługi. Duży wybór papierów higienicz-
nych, odświeżaczy powietrza, mydeł, systemów usuwania odpadów i akcesoriów łazienkowych 
uzupełnia ekskluzywną i kompleksową koncepcję Satino by WEPA.

TAK INDYWIDUALNIE JAK
TYLKO POTRZEBUJĄ KLIENCI |  W Satino by WEPA wiemy, jak indywidualne potrafią być
potrzeby klientów. Trzy grupy produktowe to idealne rozwiązania do każdego zastosowania.

Niezwykle miękkie papiery
higieniczne z celulozy.

Oryginalny, nasz bestseller 
w 100% z makulatury.

Innowacyjna jakość w zoptymalizo-
wanych rozmiarach zapewnia najlepszy
stosunek ceny do jakości.
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NASZA FIRMA – UKIERUNKOWANIE NA
DIALOG I PARTNERSTWO |  Podstawa dobrych stosunków handlowych to wzajemne zaufanie
i wspólne cele. Aby każdego dnia lepiej rozumieć wyzwania rynku, jesteśmy dostępni 24 godziny 
na dobę. Regularna wymiana doświadczeń, pomysłów i nieodkrytych potencjałów naszych pro-
duktów, serwisu oraz łatwości obsługi to fundament naszego wspólnego wzrostu.
Nasz doświadczony zespół sprzedażowy konsekwentnie stawia na dialog i partnerstwo. Praca 
blisko klientów i konsumentów pozwala nam zdobywać cenną wiedzę o rynku. Przekładamy ją 
na nowe produkty i usługi, aby nasza oferta jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby konsumen-
tów i użytkowników toalet. Dzięki temu możemy być pewni, że kierunek marki Satino by WEPA 
jest zawsze zwrócony w stronę klientów.

POMYSŁY I INNOWACJE = DYNAMIKA DLA
TWOJEGO BIZNESU |  Znamy rytm wyznaczany przez rynek. Przekładamy go na komfortowe
koncepcje higieniczne i przemyślane rozwiązania dla toalet, które się opłacają. Wieloletnie do-
świadczenie na rynku higieny oraz specjalistyczna wiedza naszego zespołu to najlepsze referencje
gwarantujące zysk Twojej firmie.
Innowacja i komunikacja to dla nas równoważne pojęcia. Tylko dzięki ciągłemu dialogowi z part-
nerami, klientami i konsumentami możemy zapewnić, że nowości będą naprawdę innowacyjne
i rentowne dla wszystkich. Generuje to nowy wymiar uproszczenia na wszystkich płaszczyznach. 
Komfortowe zamawianie, intuicyjna komunikacja, poręczne opakowania, łatwa i funkcjonalna ob-
sługa, kompetentne wsparcie sprzedaży i wiele innych korzyści. 

Na te korzyści i wiele nowych produktów możesz liczyć już teraz.

WSPÓLNIE STÓRZMY NOWOCZESNE  
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE HIGIENY |  Pasja związana z papiernictwem już przed 70 laty 
napędzała nasze innowacyjne ambicje. Nie wygasła do dziś i nadal popycha nas zarówno do wcho-
dzenia na nowe rynki, jak i do rozwijania innowacyjnych produktów. Bądź częścią tej pasji!
Wspólnie stworzymy niepowtarzalny komfort higieniczny w toalecie i osiągniemy zrównoważony 
wzrost. W profesjonalnym środowisku pracy, w restauracjach, szpitalach, na lotniskach i w wielu 
innych mniej lub bardziej uczęszczanych miejscach – naszym klientom udzielamy wsparcia w 
sprzedaży, marketingu i logistyce. Dzięki temu mogą się oni skoncentrować na swojej podstawo-
wej działalności i czerpać profity z naszych wspólnych sukcesów. Również w przyszłości będziemy 
wykorzystywać całą swoją energię, wiedzę ekspercką i doświadczenie do projektowania rozwiązań 
w zakresie higieny, które ustanawiają nowe standardy.
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DZIAŁY

NOWE OPAKOWANIA
Tabela języków. mówimy wieloma językami
Kody EAN. Kody EAN dla większej dynamiki w biznesie
Uchwyt do przenoszenia. Praktyczny. Poręczny. Skuteczny.
Do wszystkich opakowań foliowych na papier toaletowy 
Satino by WEPA prestige
IKONY. Dodatek do Satino, który ułatwia orientację.
Easy going. Praktyczna perforacja dla większej efekty-
wności. System „Easy Open” do opakowań foliowych 
na papier toaletowy i ręczniki papierowe. System 
„Easy Open and Carry” dla kartonów ręczników papie-
rowych i chusteczek kosmetycznych
System kodów. Wszystkie produkty i dozowniki Satino 
by WEPA są opatrzone prostym, zrozumiałym kodem

NOWOŚCI
Dozowniki.
Systemowy dozownik papieru toaletowego – podwójne rolki
Dozownik do woreczków higienicznych
Odświeżacze powietrza.
Odświeżacze powietrza ECO: pomieszczenia do 20 m3

Odświeżacze powietrza PREMIUM: pomieszczenia do 200 m3

ROZWIĄZANIA W SYSTEMACH DOZOWANIA
Kompleksowe koncepcje dla każdej toalety.
Design, system zamka, tworzywo, płyta montażowa
Pierścień ozdobny.
W 16 modnych kolorach do wielu modeli dozowników

PARTNERSTWO
To dla nas ważne, wiele dla nas znaczysz!

SATINO-BY-WEPA.COM
Odkryj bogaty świat naszych produktów!
Aktualna i obszerna oferta – 365 dni w roku / 
24 godziny na dobę.

LUDZIE I ŚRODOWISKO

OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO
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PRODUKTY

RĘCZNIKI PAPIEROWE
PT 1 | System do ręczników papierowych w roli
PT 2 | Ręczniki Interfold
PT 3 | Ręczniki Standardowe
PT 4 | Ręczniki Standardowe o szerokości do 24 cm
CF 1 | Ręczniki papierowe centralnego dozowania

CR 1 | Czyściwa przemysłowe

PAPIER TOALETOWY
MT 1 | Małe rolki konwencjonalne
JT 1 | Papiery jumbo XL
JT 2 | Papiery jumbo XXL
JT 3 | Papiery systemowe
CF 2 | Papiery jumbo centralnego dozowania
BT 1 | Papier toaletowy w listkach

Ręczniki kuchenne

Mydła w płynie i pianie, 
środki do czyszczenia deski sedesowej

Chusteczki kosmetyczne i higieniczne

Kosze na śmieci
Pojemniki higieniczne
Kosze na odpady

Podkłady medyczne

Akcesoria

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
AR 1 | Odświeżacze powietrza ECO
AR 2 | Odświeżacze powietrza PREMIUM

HB 1 | Woreczki higieniczne
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INFORMACJA O PRODUKTACH

Szczegółowy opis: typy składania, kontakt z 
żywnością, gofrowanie, certyfikat ekologiczny, 
zarządzanie środowiskiem
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SATINO by WEPA
OPIS W WIELU JĘZYKACH

KODY KRESKOWE
SATINO, NASZA EUROPEJSKA 
MARKA |  Nowe opakowania Satino stworzone 
by być rozpoznawalnym. Tłumaczenia w aż 18 językach
ułatwiają identyfikację produktu i możliwości adaptacji 
do rynków lokalnych.

Mniej wysiłku - więcej czasu na rozwój sprzedaży!

KOD EAN WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI 
W BIZNESIE |  Kreatywność i sukces handlowy
w Satino by WEPA stanowią doskonałe połączenie.
Najlepszy przykład: nasze sprytne kody EAN. 
Jedno spojrzenie wystarczy by określić zawartość 
i właściwie dopasować dozownik. 
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OPAKOWANIA

NOWE

UCHWYT UŁATWIAJĄCY 
PRZENOSZENIE
PRAKTYCZNY. PORĘCZNY. SKUTECZNY. |  Wszystkie 
opakowania papierów toaletowych Satino by WEPA prestige
wyposażone są w uchwyt do łatwego transportowania. 
Ułatwia zawieszenie i zawsze jest pod ręką – np. na wózkach 
serwisowych i czyszczących lub w magazynach.

SATINO by WEPA 
prestige

SATINO by WEPA 
comfort

SATINO by WEPA 
smart
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SATINO by WEPA
NOWE OPAKOWANIA

SATINO-EXTRA
SŁOWA SĄ NIEPOTRZEBNE |  Koniec mozolnego szukania 
w magazynie i dodatkowej logistyki! Zrozumiałe ikony na opako-
waniach Satino by WEPA ułatwiają odczytanie parametrów takich 
jak ilość warstw, rolek lub pojedynczych listków oraz ich wymiarów
na pierwszy rzut oka. 

Łatwiejsza orientacja, większa przejrzystość, większa wydajność. 
Dostępna na wszystkich opakowaniach, broszurach, ulotkach i na
naszej nowej stronie internetowej!

WIDOK Z LOTU PTAKA 
ZAPEWNIA KORZYŚCI |  Skoncentruj się na biznesie –
Satino dba o resztę! Od teraz można znaleźć istotne 
dla produktu ikony również w górnej części wszystkich 
kartonów z ręcznikami składanymi Satino by WEPA.

Dodatkowa korzyść: 
Nie trzeba się schylać by poznać zawartość. 

NOWOCZESNE IKONY
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SUPER ŁATWY
PRAKTYCZNA PERFORACJA DLA 
ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI |  Opakowania papierów 
toaletowych wyposażone są w specjalną perforację „Easy Open“. 
Ręczniki składane w kartonach Satino by WEPA posiadają funkcję:
„Easy Open and Carry“. 

Praktyczna perforacja ułatwia otwieranie i wyjmowanie produktu 
dodatkowo minimalizuje ryzyko urazów. Nóż lub inne ostre narzędzia
nie są już potrzebne. Inteligentna funkcja przenoszenia pozwala 
mieć wszystko pod kontrolą.
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SATINO by WEPA
NOWE OPAKOWANIA

SYSTEM KODOWANIA

PROSTE NUMERYCZNE KODOWANIE |  Takie „Dopasowanie“ 
jest wygraną dla wszystkich! Łączymy ze sobą to co do siebie pasuje. 
Wszystkie produkty i dozowniki Satino by WEPA posiadają łatwy 
i zrozumiały system kodowania. 

Kody składają się z dwóch liter i jednej cyfry a znajdują się we 
wszystkich katalogach oraz na naszej stronie internetowej.

Na 
opakowaniu

W dozowniku

MT1
MINI TOILET PAPER
Papier toaletowy
Małe rolki konwencjonalne
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Z pomocą kodowania zawsze znajdziesz właściwe połączenie dozownika Satino z
odpowiednim wkładem Satino - i odwrotnie. Koniec z długim poszkiwaniem i błędnymi 
zamówieniami. Wszystko dla zwiększenia efektywności procesu zamawiania. Sprawia to, 
że proces realizacji zamówień staje się prosty dla obu partnerów biznesowych.

Sposób kodowania podporządkowany jest prostym zasadom: Każdy kod składa 
się z pierwszych liter angielskich nazw grup produktów i odpowiedniej cyfry określającej
dokładną grupę asortymentową.

PT1
PT2

PT…
PAPER TOWELS
Ręczniki papierowe

… 1 Rolki
… 2 Składane typu Z i W
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SATINO by WEPA
DOZOWNIKI, NOWOŚCI

PAPIER TOALETOWY W GŁÓWNEJ ROLI |  Nasz nowy 
systemowy dozownik do papieru toaletowego jest idealnym 
rozwiązaniem dla często odwiedzanych toalet. Z możliwością
wykorzystania dwóch rolek o sumarycznej długości do 300 m
znacznie redukujemy częstotliwość wymian wkładów i ryzyko
braku papieru w dozowniku. Przezroczyste okno w przedniej
części dozownika umożliwia kontrolę stanu papieru. 

Dzięki dużemu okienku w przedniej części urządzenia, 
można w łatwy sposób ustalić poziom napełnienia dozownika. 
Praktyczna płytka montażowa zapewnia szybkie i stabilne 
zamocowanie urządzenia. 

Płytka montażowa jest kompatybilna z wieloma innymi 
dozownikami serii Satino. 

Otwieranie dozownika do przodu pozwala na jego montaż w
wąskich przestrzeniach. Dodatkowa zaleta: system ze stałym
kluczem w każdym zestawie.

Instalacja: Płytka montażowa Satino.

JT3
JUMBO TOILET PAPER
Papier toaletowy jumbo
strona 40
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BEZKOMPROMISOWA CZYSTOŚĆ! |  Niezależnie czy tworzymy intuicyjne i funkcjonalne systemy dozowników
czy dyskretny zapach odświeżaczy powietrza, opracowując nowe produkty Satino, przestrzegamy naszych zasad: 
czystość, higiena i ekonomia, tak aby połączyć najwyższą jakość i wysoki komfort w każdym produkcie.

Nasze profesjonalne podejście i szeroka gama produktów wykracza ponad standardy i dostarcza właściwych 
rozwiązań naszym użytkownikom. Efektem są konkurencyjne produkty zapewniające pracownikom i klientom 
satysfakcję stosowania.

HIGIENA ZAWSZE POD RĘKĄ |  Nowy 
dozownik worków higienicznych Satino by WEPA ustala 
standardy czystości w toalecie. Dozownik jest zamykany a 
wkłady higieniczne pozostają bezpiecznie na swoim miejscu.

Drzwiczki z zawiasami ułatwiają uzupełnianie wkładów.

Montaż: do klejenia lub przykręcania

HB1
HYGIENE BAGS
Woreczki higieniczne
strona 60
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SATINO by WEPA
NOWOŚĆ – ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

AR1
AIR REFRESHER
Odświeżacz powietrza
strona 56

ODŚWIEŻACZ  ECO |  Satino by WEPA prezentuje nowy 
odświeżacz powietrza Eco, idealne i kompaktowe rozwiązanie 
dla małych i średnich toalet do 20 m3. 

Przyjemny zapach. Łatwy w użyciu. Odświeżacz Satino Eco
oferuje prostą obsługę podczas wymiany wkładu. Wystarczy 
podnieść obudowę do kliknięcia, otworzyć odświeżacz, włożyć 
wkład zapachowy, zamknąć obudowę i rozkoszować się 
świeżością Satino.

Świeżość do 8 tygodni. Bez konieczności stosowania 
baterii lub stałego źródła zasilania.

Montaż: klejone lub przykręcane
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SATINO TO ŚWIEŻY POWIEW W KAŻDEJ TOALECIE |  Serię funkcjonalnych dozowników 
uzupełnia ekskluzywna linia odświeżaczy powietrza. Odświeżacze Satino przekształcą każdą toaletę 
w oazę świeżości.

Ty i Twoi goście będziecie cieszyć się świeżym zapachem, a personel łatwą obsługą systemu. 

AR2
AIR REFRESHER
Odświeżacz powietrza
strona 58

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA PREMIUM – Odświeżacz 
Satino by WEPA Premium zapewnia ekskluzywne doznania
świeżości w pomieszczeniach do 200 m3. Poprzez zastosowanie
złącza USB użytkownik może wybrać sposób zasilania bateryjny
lub bezpośrednio z sieci elektrycznej.

Funkcja odświeżacza powietrza została doskonale 
zaprojektowana! Umieść wkład zapachowy, aktywuj system, 
ustaw intensywność zapachu. Innowacyjny mikrorozpylacz
zostanie automatycznie uruchomiony. Bez pozostawiania kropel 
czy śliskich powierzchni pod dozownikiem. Lampka kontrolna 
na dozowniku pozwala na kontrolę zawartości w każdej chwili.

Częstotliwość między wymianami wkładu to 30–90 dni 
w zależności od intensywności dozowania zapachu.

Montaż: przykręcany do podłoża
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DOZOWNIKI SATINO BY WEPA: 
SYSTEMOWE, STYLOWE WYPOSAŻENIE TOALETY

Wzornictwo serii dozowników Satino by WEPA ma wyraźną
wymowę: funkcjonalność, komfort i najwyższa jakość zebrane w 
jednym produkcie. Nowoczesne dozowniki harmonijnie wtapiają 
się w wystrój każdej toalety i nie zajmują dużo miejsca.

Perfekcja w każdym detalu: zamek z możliwością indywidualnej 
konfiguracji, higieniczne dozowanie, ekonomia zużycia, bezobsługo-
wość i niezawodność. Idealne wykończenie każdej toalety.

Wszystko staje się proste: komfort, kontrola, komunikacja
Dzięki bogato ilustrowanej, czytelnej instrukcji obsługi i przezroczy-
stemu wskaźnikowi poziomu napełnienia dozowniki Satino by WEPA 
dostarczają szybkich, zrozumiałych w wielu językach odpowiedzi na 
ważne pytania dotyczące montażu, mechanizmu zamka, uzupełniania 
czy wymiany pierścienia ozdobnego. Oznacza to oszczędność czasu, 
pozwala przezwyciężyć bariery językowe i przynosi satysfakcję.

• wytrzymałe termicznie do ok. 95°C 
(temperatura wiotczenia wg Vicata)

• W pełni nadające się do recyclingu. 

Dozowniki Satino by WEPA:
• wykonane z tworzywa sztucznego ABS 

(terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)

• bardzo solidne, wytrzymałe na uderzenia 
i łatwe do czyszczenia
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Przemyślany system zamykania
Umieszczony z boku zamek obrotowy zapewnia łatwe i wygodne 
otwieranie każdego dozownika Satino by WEPA. Ręce pozostają wolne
co powala łatwo i szybko uzupełnić dozownik. Wnikanie wilgoci jest
praktycznie niemożliwe – maksymalna higiena w każdej toalecie. 

Czysta sprawa: załączony kluczyk jest uniwersalny i pasuje do 
wszystkich dozowników z serii Satino by WEPA.

Innowacyjny sposób przekształcenie zamka na klucz w zamek
stały. Wystarczy nałożyć od wewnątrz pierścień kontrujący, a klucz 
pozostanie trwale zablokowany w dozowniku. 

SATINO by WEPA
ROZWIĄZANIA W SYSTEMACH DOZOWANIA

KOMPLEKSOWE KONCEPCJE DO KAŻDEJ TOALETY

ŁATWY MONTAŻ DOZOWNIKÓW SATINO BY WEPA
Nawierć, przykręć, zawieś  |  Łatwy i stabilny montaż sprawia, że dozowniki
Satino by WEPA to czyste i estetyczne rozwiązanie. Zasada montażu jest 
tak samo przemyślana jak same dozowniki: wystarczy przyłożyć płytę 
montażową, zaznaczyć otwory, nawiercić je, przykręcić płytę montażową, 
zawiesić dozownik Satino – i gotowe! W przypadku aktów wandalizmu, 
a także w razie wymiany dozownika na nowszy lub z innej serii płyta mon-
tażowa pozostaje na ścianie. W prosty sposób zawieś na niej nowy dozownik
Satino i toaleta znów będzie gotowa do użytku.

Przyklej – i gotowe!  |  Nawet jeśli wiercenie nie jest możliwe, dozowniki 
Satino by WEPA zawsze znajdą sposób, aby znaleźć się na ścianie. Wszystkie 
dozowniki są zaopatrzone w 3 do 4 wyznaczonych miejsc do klejenia. 
Nanieś klej przemysłowy (Przestrzegaj wskazówek producenta!) i przyklej 
dozownik do ściany. 
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Wyłącznie w SATINO by WEPA
PIERŚCIEŃ OZDOBNY

W 16 MODNYCH KOLORACH DO WIELU MODELI DOZOWNIKÓW

WSZYSTKICH NAS WYRÓŻNIA INDYWIDUALNOŚĆ – WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Większość dozowników Satino dostarczamy w komplecie z białym pierścieniem ozdobnym. 

W magazynie dostępne są 3 dodatkowe kolory standardowe: antracytowy, niebieski i piaskowy.

Przy zamówieniach co najmniej 20 kartonów (= 200 pierścieni ozdobnych do danego modelu 
dozownika) oferujemy kolejnych 13 kolorów niestandardowych z magazynu fabrycznego. 

* Indywidualne kolory pierścieni zamawiane specjalnie dla Klienta

300 piaskowy

3 kolory standardowe

100 niebieski 200 antracyt

03 błękitny 04 ciemny cyan 05 ciemny brąz 06 pastelowa 
zieleń

07 zielony

13 kolorów specjalnych*

01 opal 02 żółty

10 czerwony 11 różowy 12 fioletowy 13 szary08 ciemna zieleń 09 ciemna 
czerwień
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Z Satino by WEPA zamienisz toaletę w indywidualną 
wizytówkę swojej firmy

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wielu gości, klientów, interesantów, kontrahentów,
pracowników, pacjentów, podróżnych, dostawców itp. codziennie korzysta z Twoich 
pomieszczeń sanitarnych?

Dlaczego koncepcja kolorystyczna Twojej firmy musi kończyć się po przekroczeniu progu?

Satino by WEPA doda im koloru! Koniec z monotonią! 
Nadaj toalecie indywidualny charakter. Pierścień ozdobny pozwoli przenieść koncepcję 
kolorystyczną Twojej firmy również do toalety lub po prostu dopasować dozownik 
Satino do jej wyposażenia.

Większość dozowników Satino ma 
wymienny pierścień ozdobny. 

Wystarczy otworzyć dozownik Satino by 
WEPA, wyjąć pierścień ozdobny, nałożyć
pierścień w nowym kolorze – i gotowe! 

Obejrzyj film!
Więcej informacji o 
pierścieniu ozdobnym
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PT1 SYSTEMOWE RĘCZNIKI
W ROLI

SYSTEM
PAPER TOWELS PT 1

Satino prestige: Najwyższej jakości ręczniki papierowe z celulozy. 
Wysoce chłonne, odporne i wytrzymałe.

Satino comfort: Ręczniki papierowe stworzone z dwóch wysoce-
absorbujących warstw. Wykonane w 100 % z makulatury. Doskonałe 
właściwości osuszania i wysoka wytrzymałość. Optymalna higiena 
i ochrona środowiska w jednym produkcie.

Wersja automatyczna dozownika 
z sensorem systemu Satino by WEPA 
pracuje zarówno na bateriach jak i 
stałym zasilaniu z sieci.
Możliwość indywidalnego ustawienia 
czasu zwłoki sensora. Długość listka 
od 20 do 36 cm redukuje zużycie 
i koszty obsługi toalet.

Systemowe dozowniki ręczników w roli to oszczędność
kosztów i ekologia – bo mniej znaczy więcej

Mniej - kosztów transportu, magazynowania i logistyki
Mniej - zużycia dzięki zastosowaniu systemu auto-

matycznego dozowania pojedynczych listków
Mniej - personelu dzięki długim interwałom między 

wymianą wkładów
Mniej - opakowań, mniej śmieci – mniejsze obciążenie 

dla środowiska
Więcej - higieny i lepsza jakość dzięki bezdotykowemu

dozowaniu
1 opakowanie rolek ręczników papierowych =
3 kartony ręczników papierowych składanych

Higieniczne podawanie i ekonomiczne zużycie. Nasze najlepsze
rozwiązanie do toalet o dużym natężeniu ruchu.

Przykładowe zużycie:

=

Dozownik do ręczników 
z czujnikiem Sensor

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
348 (szer.) x 386 (wys.) x 220 (głęb.)

Nr kat. 331070
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 48

Z płytką montażową Satino.
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System AutoCut do ręczników papierowych w roli 
to całkowicie nowa definicja wolności. Automatyczny 
system nie wymaga żadnego zasilania zewnętrznego 
do perfekcyjnego odcięcia listka ręcznika. 

Wersja MIDI posiada praktyczny system otwierania
przedniej obudowy ułatwiający obsługę dozownika w
małych i ciasnych pomieszczeniach. Wskaźnik zawar-
tości wkładu znajduje się na przedniej ścianie i jest 
zawsze dobrze widoczny.

Dozownik AutoCut

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
368 (szer.) x 350 (wys.) x 220 (głęb.)

Nr kat. 331090
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 40

Dozownik AutoCut
MIDI

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
315 (szer.) x 325 (wys.) x 217 (głęb.)

Nr kat. 331520
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 72

Z płytką montażową Satino. Montaż: przykręcany do podłoża

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorWymiary Gofr Paleta

317820

317830

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

2

2

Śnieżnobiały

ŚnieżnobiałyXXL rolka

0,205 x 150 m

0,205 x 220 m

Wafel

Wafel

40

40

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, TISSUE
Jed. op.

6 rolek

6 rolek

317940 UE Ecolabel 2 Śnieżnobiały0,205 x 150 m Wafel 40

SATINO COMFORT, MAKULATURA, TISSUE
6 rolek

PT1
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PT2 RĘCZNIKI PAPIEROWE
SKŁADANE

INTERFOLD
PAPER TOWELS PT 2 |  Nowe portfolio ręczników papierowych 
Satino by WEPA daje praktycznie nieograniczone możliwości. Niezależnie czy 
wytwarzane w 100% z makulatury czy czystej Celulozy sprawiają, że zawsze 
możesz liczyć na ekonomię i najwyższy poziom higieny.

Satino prestige: ręczniki składane typu "Z" i "W" z celulozy. 
Ekonomia zużycia, wysoka odporność i trwałość. 

Satino comfort: ręczniki składane typu "Z" i "W" wykonane w 100% 
z makulatury. Ekonomia i ekologia, śnieżnobiałe, o optymalnej absorbcji.

Satino smart: Innowacyjne produkty ze 100% makulatury.

PT2
Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorSkładanie Listek Gofr Jed. op. PaletaIlość listków

275260 UE Ecolabel, FSC®-Mix 2 Śnieżnobiałytyp Z 20,6 x 24,0 cm Diament 3.000 60

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, TISSUE
15 x 200

Kartony

252670

252700

252660

Błękitny Anioł

-

Błękitny Anioł

1

1

1

Niebieski

Śnieżnobiały

Niebieski

typ Z

typ Z

typ Z

24,0 x 24,0 cm

20,6 x 24,0 cm

20,6 x 24,0 cm

Powierzchniowy

Powierzchniowy

Powierzchniowy

3.000

3.000

3.000

72

60

60

SATINO SMART, MAKULATURA, KREPP
15 x 200

15 x 200

15 x 200
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Dozownik ręczników składanych Satino zmieści
się nawet w najmniejszej toalecie. Elegancki, 
ponadczasowy design doskonale dopasuje się do
każdego wnętrza. Zastosowanie ręczników 
składanych typu "Z" i "W" znacznie zmniejsza 
zużycie wkładów. Wszystko dla podniesienie 
wygody i niezawodności instalacji.

Duży dozownik do ręczników składanych 
Interfold Satino charakteryzuje się wszystkimi 
unikalnymi cechami wersji mniejszej i daje możli-
wość zwiększenia odstępów między kolejnymi 
uzupełnieniami.

Doskonały wybór do toalet o dużym natężeniu 
ruchu. Zabezpiecza przed częstą koniecznością 
uzupełniania wkładów.

Z płytką montażową Satino. Z płytką montażową Satino.

Dozownik do ręczników 
składanych Interfold  |  MAŁY

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
327 (szer.) x 283(wys.) x 111 (głęb.)

Nr kat. 331030
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 140

Dozownik do ręczników 
składanych Interfold  |  DUŻY

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
327 (szer.) x 405 (wys.) x 111 (głęb.)

Nr kat. 331400
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 100

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorSkładanie Listek Gofr Jed. op. PaletaIlość listków

PT2

277340

277330

275300

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

2

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

typ W

typ Z

typ Z

20,6 x 32,0 cm

20,6 x 24,0 cm

24,0 x 24,0 cm

Diament

Diament

Diament

3.000

3.750

3.750

40

40

32

SATINO COMFORT, MAKULATURA, TISSUE
25 x 120

25 x 150

25 x 150

274980

275000

276600

276620

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

2

2

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

typ W

typ Z

typ W

typ Z

24,0 x 32,0 cm

24,0 x 24,0 cm

20,6 x 32,0 cm

20,6 x 24,0 cm

Diament

Diament

Diament

Diament

3.000

3.750

3.000

3.750

32

32

40

40

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, TISSUE
25 x 120

25 x 150

25 x 120

25 x 150

BagPacks
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Satino prestige: śnieżnobiałe ręczniki składane z 100% celulozy.
Jakość Premium o najwyższym standardzie chłonności i paramtetrów 
czyszczących. 

Satino smart: Innowacyjne produkty ze 100% makulatury.

PT3 RĘCZNIKI PAPIEROWE
SKŁADANE

STANDARD
PAPER TOWELS PT 3 |  Niezależnie czy wybierzesz 
ręcznik typu "C" lub "V", z makulatury czy celulozy, jedno- lub 
wielowarstwowy Satino by WEPA zapewnia zawsze najwyższą 
jakość. Cztery linie asortymentowe zapewniają najwyższy 
standard higieny, ekologii i ekonomii.
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Wszechstronność jaką znamy z (prawie) każdej 
toalety. Elastyczność, łatwość obsługi i ekonomia. 
Wersja dozownika o dużej pojemności jest idealna
do toalet o podwyższonym natężeniu ruchu.

Mniejsza wersja posiada wszystkie detale przy 
kompaktowym wymierze. Ponadczasowe wzornic-
two i wysoka funkcjonalność stanowi stylowy 
dodatek do mniejszych pomieszczeń.

PT 3 |  w kartonowych opakowaniach
TISSUE: Makulatura lub celuloza
KREPP: Makulatura do strony 28Z płytką montażową Satino. Z płytką montażową Satino.

Dozownik do ręczników 
składanych  |  MAŁY

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
327 (szer.) x 283 (wys.) x 151 (głęb.)

Nr kat. 331020
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 105

Dozownik do ręczników 
składanych  |  DUŻY

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
327 (szer.) x 440 (wys.) x 151 (głęb.)

Nr kat. 331010
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 56

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorSkładanie Listek Gofr Jed. op. PaletaIlość listków

274990

274970

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

typ V

typ V

24,0 x 23,0 cm

20,3 x 23,0 cm

Diament

Diament

4.000

4.000

32

40

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, TISSUE
20 x 200

20 x 200

276520

276490

276480

276500

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

2

2

2

2

Śnieżnobiały

Biały

Zielony

Biały

typ V

typ V

typ V

typ V

24,0 x 23,0 cm

24,0 x 23,0 cm

24,0 x 23,0 cm

20,3 x 23, 0 cm

Diament

Diament

Diament

Diament

4.000

4.000

4.000

4.000

32

32

32

40

SATINO SMART, MAKULATURA, TISSUE
20 x 200

20 x 200

20 x 200

20 x 200

BagPacks

PT3
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PT3 RĘCZNIKI PAPIEROWE
SKŁADANE

STANDARD
PAPER TOWELS PT 3 |  w kartonowych opakowaniach
TISSUE: Półprodukt z delikatnej makulatury lub celulozy
KREPP: Produkty makulaturowe 1-warstwowe

Satino prestige: śnieżnobiałe ręczniki składane z 100% celulozy.
Jakość Premium o najwyższym standardzie chłonności i paramtetrów 
czyszczących.

Satino comfort: 100 % recykling. Wysoka wydajność w 
zakresie higieny i ochrona środowiska.

Satino smart: Innowacyjne produkty ze 100% makulatury.
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277190

277200

277210

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

2

2

2

Śnieżnobiały

Biały

Zielony

typ V

typ V

typ V

25,0 x 23,0 cm

25,0 x 23,0 cm

25,0 x 23,0 cm

Diament

Diament

Diament

3.200

3.200

3.200

32

32

32

SATINO COMFORT, MAKULATURA, TISSUE
20 x 160

20 x 160

20 x 160

276244

276250

276540

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

2

2

2

Biały

Zielony

Śnieżnobiały

typ V

typ V

typ V

24,0 x 22,0 cm

24,0 x 22,0 cm

24,0 x 22,0 cm

Diament

Diament

Diament

4.000

4.000

4.000

36

32

36

SATINO SMART, MAKULATURA, TISSUE
20 x 200

20 x 200

20 x 200

268110

268100

Błękitny Anioł

Błękitny Anioł

1

1

Biały

Zielony

typ V

typ V

25,0 x 23,0 cm

25,0 x 23,0 cm

Powierzchniowy

Powierzchniowy

5.000

5.000

32

32

SATINO SMART, MAKULATURA, KREPP
20 x 250

20 x 250

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorSkładanie Listek Gofr Jed. op. PaletaIlość listków

Kartony

276640

274960

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

typ V

typ V

25,0 x 23,0 cm

24,0 x 22,0 cm

Diament

Diament

3.000

4.000

32

36

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, TISSUE
20 x 150

20 x 200

PT3
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PT4 RĘCZNIKI PAPIEROWE
SKŁADANE

STANDARD
PAPER TOWELS PT 4 |  Ręczniki składane typu "V" Satino by WEPA.
Możesz polegać na naszych produktach z certyfikatami EU Ecolabel, FSC® mix 
i Blue Angel. Najważniejsze parametry: Wysoka świadomość ekologiczna, 
optymalna jakość makulatury i celulozy. Ekonomia, dowiedziona skuteczność 
czyszczenia i wysoka chłonność.

Satino prestige: śnieżnobiałe ręczniki składane z 100% celulozy.
Jakość Premium o najwyższym standardzie chłonności i parametrów 
czyszczących.

Satino smart: ręczniki składane wyprodukowane w 100% z wysokiej 
jakości makulatury. Innowacyjne produkty, idealne czyszczenie.  

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorSkładanie Listek Gofr Jed. op. PaletaIlość listków

274990

274970

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

typ V

typ V

24,0 x 23,0 cm

20,3 x 23,0 cm

Diament

Diament

4.000

4.000

32

40

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, TISSUE
20 x 200

20 x 200

276520

276490

276480

276500

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

2

2

2

2

Śnieżnobiały

Biały

Zielony

Biały

typ V

typ V

typ V

typ V

24,0 x 23,0 cm

24,0 x 23,0 cm

24,0 x 23,0 cm

20,3 x 23, 0 cm

Diament

Diament

Diament

Diament

4.000

4.000

4.000

4.000

32

32

32

40

SATINO SMART, MAKULATURA, TISSUE
20 x 200

20 x 200

20 x 200

20 x 200

BagPacks

PT4

PT4 RĘCZNIKI PAPIEROWE
SKŁADANE

STANDARD
PAPER TOWELS PT 4 |  Ręczniki składane typu "V" Satino by WEPA.
Możesz polegać na naszych produktach z certyfikatami EU Ecolabel, FSC® mix 
i Blue Angel. Najważniejsze parametry: Wysoka świadomość ekologiczna, 
optymalna jakość makulatury i celulozy. Ekonomia, dowiedziona skuteczność 
czyszczenia i wysoka chłonność.

Satino prestige: śnieżnobiałe ręczniki składane z 100% celulozy.
Jakość Premium o najwyższym standardzie chłonności i parametrów 
czyszczących.

Satino smart: ręczniki składane wyprodukowane w 100% z wysokiej 
jakości makulatury. Innowacyjne produkty, idealne czyszczenie.  
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Dozownik ręczników składanych MINI. Kompaktowy wymiar i 
maksymalna efektywność. Ponadczasowy design, łatwa obsługa. 
Idelny wybór do małych pomieszczeń takich jak praktyki lekarskie, 
kuchnie i pomieszczenia wykładowe.

Przy zastosowniu dozownika MINI należy stosować ręczniki 
o maksymalnej szerokość listka do 24 cm.

Montaż: przy pomocy kleju lub przykręcane.

PT4
Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorSkładanie Listek Gofr Jed. op. PaletaIlość listków

274960 UE Ecolabel, FSC®-Mix 2 Śnieżnobiałytyp V 24,0 x 22,0 cm Diament 4.000 36

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, TISSUE
20 x 200

Kartony

276244

276250

276540

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

2

2

2

Biały

Zielony

Śnieżnobiały

typ V

typ V

typ V

24,0 x 22,0 cm

24,0 x 22,0 cm

24,0 x 22,0 cm

Diament

Diament

Diament

4.000

4.000

4.000

36

32

36

SATINO SMART, MAKULATURA, TISSUE
20 x 200

20 x 200

20 x 200

Dozownik do ręczników 
składanych  |  MINI

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
270 (szer.) x 163 (wys.) x 147 (głęb.) 

Nr kat. 331470
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 220

Dozownik ręczników składanych MINI. Kompaktowy wymiar i 
maksymalna efektywność. Ponadczasowy design, łatwa obsługa. 
Idelny wybór do małych pomieszczeń takich jak praktyki lekarskie, 
kuchnie i pomieszczenia wykładowe.

Przy zastosowniu dozownika MINI należy stosować ręczniki 
o maksymalnej szerokość listka do 24 cm.

Montaż: przy pomocy kleju lub przykręcane.

Dozownik do ręczników 
składanych  |  MINI

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
270 (szer.) x 163 (wys.) x 147 (głęb.) 

Nr kat. 331470
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 220
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CF1 RĘCZNIKI PAPIEROWE
W ROLACH

CENTREFEED
PAPER TOWELS CF 1 |  Wraz z zastosowaniem ręczników w roli 
Satino by WEPA wprowadzamy szeroką gamę rozwiązań dla każdej 
gałęzi przemysłu. Niezależnie czy zastosujesz produkty w prywatnym 
gospodarstwie domowym, małym zakładzie czy przemyśle wysoka 
chłonność, odporność na zrywanie asortymentu 1 lub 2 warstwowego 
łatwo wpasują się w twoje oczekiwania. Pomoże w tym różnorodność 
wymiarów i długości oferowanych rolek.

Satino prestige: śnieżnobiałe ręczniki składane z 
100% celulozy. Jakość Premium o najwyższym standardzie 
chłonności i paramtetrów czyszczących.

Satino comfort: Wysoka białość,  wytrzymałość i chłonność
w 100 % z recyklingu.

Satino smart: 100% makulatury, duża chłonność i wysoka 
wytrzymałość

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorDługość Gofr Paleta

317900 UE Ecolabel, FSC®-Mix 2 Śnieżnobiały150 m Diament 40

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, TISSUE
Listki

600

ø rolki

20,0 cm

Jed. op.

6 rolek

Listek

20,0 x 25,0 cm

317700

316750

317090

317040

317050

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

2

2

2

1

1

Niebieski

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

150 m

138 m

68 m

300 m

120 m

Diament

Diament

Diament

Micro

Micro

40

40

30

40

44

SATINO COMFORT, MAKULATURA, TISSUE
600

395

195

857

340

20,0 cm

20,0 cm

14,0 cm

20,0 cm

14,0 cm

6 rolek

6 rolek

12 rolek

6 rolek

12 rolek

20,0 x 25,0 cm

20,0 x 35,0 cm

20,0 x 35,0 cm

20,0 x 35,0 cm

19,7 x 35,0 cm

CF1
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* Nasze Nowości - jakość produktów odpowiadająca inym ręcznikom z oferty.
Brak kompatybilności z dozownikami Centerfeed 331000!

Wielozadaniowość dozowników Satino i możliwość łatwej 
wymiany końcówki odrywającej papier. Wybierasz między ząbkami 
tnącymi, gdy potrzebujesz dowolnej długości odcinków lub stosując 
system do pojedynczych listków możesz maksymalnie obniżyć koszty 
użytkowania.

Możesz w prosty sposób dopasować dozowanie 
papieru w zależności od potrzeb. 

Z płytką montażową Satino.

Dozownik do ręczników
Centrefeed  |  PLUS

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
257 (szer.) x 281 (wys.) x 226 (głęb.) 

Nr kat. 331000
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 105

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorDługość Gofr Paleta

317930 UE Ecolabel, FSC®-Mix 1 Śnieżnobiały275 m Micro 40

SATINO COMFORT, MAKULATURA, TISSUE
Listki

1

ø rolki

19,0 cm

Jed. op.

6 rolek

Listek

20,0 x 275 m

305880

305830

UE Ecolabel, FSC®-RC

UE Ecolabel, FSC®-RC

1

1

Biały

Niebieski

300 m

300 m

Powierzchniowy

Powierzchniowy

44

44

SATINO SMART, MAKULATURA, TISSUE
811

811

19,5 cm

19,5 cm

6 rolek

6 rolek

19,3 x 37,0 cm

19,3 x 37,0 cm

CF1*
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Satino comfort: Imponujące parametry czyszczące, 
wysoka chłonność i wytrzymałość a wszysto z wysokiej 
jakości ekologicznej 100% makulatury.

CR1 CZYŚCIWA
PRZEMYSŁOWE

CLEANING ROLLS CR 1 |  Nasze 2 i 3 warstwowe czyściwa przemysłowe 
to idealne rozwiązanie zarówno w przydomowym garażu jaki i profesjonalnym 
przedsiębiorstwie. Wysoka absorpcja i podwyższona wytrzymałość. 
Zastosowanie szeregu długości, szerokości i kolorów rolek umożliwia dopaso-
wanie wkładu do właściwego zastosowania.
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Stojący dozownik posiada antypoślizdowe nogi 
co podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania. Łatwy 
i szybki dostęp do wymaganej ilości czyściwa to 
najwyższy standard Satino by WEPA dostępny od ręki.
Również z uchwytem worka na śmieci.

Dozownik Satino by WEPA "Wiszący lub do 
instalacji na blacie"  to zawsze stabilny sposób 
dozowania papieru.

Uchwyt do czyściwa
STOJĄCY

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
430 (szer.) x 920 (wys.) x 580 (głęb.)

Nr kat. 332370
Kolor Szary/Czarny
Jed. op. 1
Paleta 50

Uchwyt do czyściwa
WISZĄCY

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
453 (szer.) x 300 (wys.) x 250 (głęb.)

Nr kat. 332380
Kolor Szary/Czarny
Jed. op. 1
Paleta 48

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorDługość Gofr PaletaListkiø rolki Jed. op.Listek

305320

305270

305300

305280

305250

305310

305290

305260

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

3

3

3

3

2

2

2

2

Niebieski

Niebieski

Niebieski

Niebieski

Śnieżnobiały

Niebieski

Śnieżnobiały

Niebieski

350 m

350 m

175 m

175 m

525 m

350 m

350 m

350 m

Wafel

Wafel

Wafel

Wafel

Wafel

Wafel

Wafel

Wafel

30

24

35

63

24

60

48

48

SATINO COMFORT, MAKULATURA, TISSUE
1.000

1.000

500

500

1.500

1.000

1.000

1.000

37,0 cm

37,0 cm

24,0 cm

24,0 cm

35,0 cm

27,0 cm

29,0 cm

29,0 cm

1 rolka

2 rolki 

2 rolki

2 rolki

2 rolki

1 rolka

2 rolki

2 rolki

36,5 x 35,0 cm

23,0 x 35,0 cm

36,5 x 35,0 cm

23,0 x 35,0 cm

23,0 x 35,0 cm

36,5 x 35,0 cm

23,0 x 35,0 cm

23,0 x 35,0 cm

CR1
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MT1 PAPIERY TOALETOWE
MAŁE ROLKI

MINI TOILET PAPER |  Satino by WEPA oferuje szeroki
wybór i różnorodność papierów toaletowych. Konwencjonalne
małe rolki i papiery Jumbo do zastosowań domowych i prze-
mysłowych. Produkty wytwarzane są zarówno z celulozy jak i
makulatury. 2 do 4 warstw zmiani twoją toaletę w firmową
wizytówkę.

Satino prestige: produkty z wysokiej jakości celulozy. Super-miękkie, 
śnieżnobiałe. Chłonne i higieniczne.

Satino comfort: Najwyższej jakości produkty z bielonej makulatury. 
Super-miękkie i higieczne. Najwyższy poziom dbałości o środowisko.

Satino smart: Nasza wizja dla osób szukających mądrych rozwiązań. 
Wysoka jakość, świetne parametry użytkowe i ograniczone wydatki.

Satino by WEPA - sprytny sposób 
dozowania na 2 rolki papieru toaletowego.
Druga rolka zostaje zwolniona dopiero gdy 
pierwsza się skończy. Zintegrowany hamulec 
zapobiega nadmiernemu rozwijaniu rolki 
i ogranicza niepotrzebne zużycie.

Montaż: klejone lub przykręcane

Dozownik do papieru 
toaletowego na dwie małe rolki

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
270 (szer.) x 163 (wys.) x 147 (głęb.)

Nr kat. 331080
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 220
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* Feng Shui – najdelikatniejszy gofr w asortymencie Satino by WEPA 

Wszystkie opakowania papieru toaletowego Satino by WEPA prestige posiadają 
rączkę do łatwego przenoczenia. Ułatwia to zarówno przenoszenie jak i tymczasowy 
montaż na wózku technicznym lub w magazynku.

039010

028050

060610

060640

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

UE Ecolabel, Błękitny Anioł

3

2

2

2

Śnieżnobiały

Biały

Biały

Biały

8 x 250

8 x 200

8 x 250

8 x 400

9,4 x 11,0 cm

9,4 x 12,0 cm

9,4 x 11,0 cm

9,4 x 11,0 cm

Wafel

Wafel

Wafel

Wafel

8 x 8 rolek

8 x 8 rolek

8 x 8 rolek

6 x 8 rolek

33

33

33

33

SATINO SMART, MAKULATURA

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorRolki x listki Listek Gofr Jed. op. Paleta

043030

072080*

071320

071360

071340

063100

062770

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

4

3

3

3

3

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

8 x 150

8 x 200

8 x 250

8 x 150

8 x 250

8 x 200

8 x 180

9,4 x 13,0 cm

9,4 x 13,8 cm

9,4 x 12,0 cm

9,4 x 12,0 cm

9,4 x 11,0 cm

9,4 x 12,0 cm

9,4 x 11,0 cm

Kwiat wytłaczany

Feng Shui

Fala

Motyl

Kwiat wytłaczany

Wafel

Motyl

9 x 8 rolek

7 x 8 rolek

9 x 8 rolek

8 x 8 rolek

8 x 8 rolek 

8 x 8 rolek

8 x 8 rolek

21

33

18

30

33

33

30

SATINO PRESTIGE, CELULOZA

071420 FSC®-Mix 3 Śnieżnobiały8 x 150 9,4 x 12,0 cm Kwiat 8 x 8 rolek 30

SATINO PRESTIGE, CELULOZA o ZAPACHU RUMIANKU

037070

037060

037050

027060

060740

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

3

3

3

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

8 x 250

8 x 250

8 x 200

8 x 400

8 x 250

9,4 x 13,8 cm

9,4 x 12,0 cm

9,4 x 13,8 cm

9,4 x 12,0 cm

9,4 x 11,0 cm

Wafel

Wafel

Wafel

Wafel

Wafel

9 x 8 rolek

9 x 8 rolek

9 x 8 rolek

6 x 8 rolek

8 x 8 rolek

18

18

18

30

33

SATINO COMFORT, MAKULATURA

MT1
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JT1 PAPIERY TOALETOWE
JUMBO

MINI
JUMBO TOILET PAPER JT 1 |  Satino by WEPA rolki jumbo – 
Wersja MINI produkowana zarówno z celulozy jak i makulatury.
2 i 3 warstwowe papiery Satino by WEPA przemienią twoją toaletę 
w wizytówkę firmy.

Idealna "osłona" dla miękkiego, 
wysokogatunkowego papieru 
toaletowego. Łatwa obsługa proprzez 
zastosowanie dużego okna określającego 
pozostałą ilość papieru. Zintegrowany 
hamulec dla redukcji zużycia.

Satino prestige: Papiery toaletowe z wysokiej jakości celulozy. 
Super-miękkie, śnieżnobiałe, wysoka chłonność i higiena.

Satino comfort: 100 % recykling. Wysoka jakość i białość doskonała 
miękkość dająca poczucie komfortu i ekologii.

Dozownik do papieru 
toaletowego Jumbo  |  MINI

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
245 (szer.) x 265 (wys.) x 122 (głęb.)

Nr kat. 331050
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 189

Z płytką montażową Satino.

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorDługość Gofr Paleta

317870 UE Ecolabel, FSC®-Mix 2 Śnieżnobiały120 m Wafel 44

SATINO PRESTIGE, CELULOZA
Listki

480

ø rolki

18,0 cm

Jed. op.

12 rolek

Listek

9,2 x 25,0 cm

317570

317810

305390

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

3

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

120 m

180 m

150 m

Wafel

Wafel

Wafel

44

44

44

SATINO COMFORT, MAKULATURA

480

720

600

18,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

12 rolek

12 rolek

12 rolek

9,2 x 25,0 cm

9,2 x 25,0 cm

9,2 x 25,0 cm

JT1
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JT2 PAPIERY TOALETOWE
JUMBO

MAXI
JUMBO TOILET PAPER JT 2 |  Satino by WEPA 
rolki jumbo – Rolki MAXI wykonane w 100% z makulatury. 
Certyfikat EU Ecolabel i wysoka jakość 2 sklejonych 
warstw papieru.

Dozowniki Satino by WEPA MAXI Jumbo.
Doskonałe rozwiązanie dla każdego kto potrzebuje wysokiej jakości 
i jak najrzadszych wymian wkładów! Przemyślany design i trwałość. 
Duże okno rewizyjne z przodu dozownika i automatyczny mechanizm
zabezpieczający rolkę przed nadmiernym rozwinięciem.

Dozownik do papieru 
toaletowego Jumbo  |  MAXI

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
336 (szer.) x 356 (wys.) x 122 (głęb.)

Nr kat. 331040
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 108

Z płytką montażową Satino.

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorDługość Gofr PaletaListkiø rolki Jed. op.Listek

317130

316790

UE Ecolabel

UE Ecolabel

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

380 m

320 m

Wafel

Wafel

44

45

SATINO COMFORT, MAKULATURA

1.520

1.280

26 cm

24 cm

6 rolek

6 rolek

9,2 x 25,0 cm

9,2 x 25,0 cm

JT2
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JT3 PAPIER TOALETOWY
DUŻE ROLKI

SYSTEMOWE
JUMBO TOILET PAPER JT 3 |  System 
Kompaktowych Rolek Jumbo Satino by WEPA: 
Certyfikaty EU Ecolabel i FSC®. 
Indywidualny adapter tworzy zamknięty system 
dozownika i wkładu. Dodatkowo umożiwiamy wybór 
między 2 i 3 warstwową rolką papieru.

Satino comfort: Produkty wysokiej jakości ze 100 % makulatury. Śnieżnobiałe, o optymalnej 
miękkości by zapewnić delikatność użytkowania i najwyższy poziom ekologii.

Satino smart: Nasze rozwiązanie dla rozsądnych Klientów. Wysoka jakość i obniżony koszt wkładu.

Nowy dozownik dwóch rolek toaletowych 
Satino by WEPA. Łatwy w obsłudze, szybki do uzupełnienia. 
Pomieści dwie rolki o długości aż do 150 m każda. 
Kiedy pierwsza rolka się skończ druga wchodzi do akcji!

Dozownik do papieru 
toaletowego na dwie małe rolki

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
149 (szer.) x 387 (wys.) x 161 (głęb.)

Nr kat. 332540
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 143

Z płytką montażową Satino.

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorDługość Gofr Paleta

313910

317960

UE Ecolabel, FSC®-RC

UE Ecolabel, FSC®-RC

3

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

70 m

100 m

Wafel

Wafel

36

36

SATINO COMFORT, MAKULATURA
Listki

507

724

Jed. op.

24 rolki

24 rolki

Listek

9,8 x 13,8 cm

9,8 x 13,8 cm

JT3

306680 UE Ecolabel, FSC®-RC 1 Śnieżnobiały150 m Powierzchniowy 42

SATINO SMART, MAKULATURA

1.071 24 rolki9,8 x 14,0 cm
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CF2 PAPIER TOALETOWY
DUŻE ROLKI

CENTREFEED
CENTREFEED CF 2 |  W przypadku tego ekskluzywnego produktu 
Satino by WEPA prezentuje rozwiązanie w formacie XXL. Miękki, certyfikowany
EU Ecolabel papier z makulatury zapewnia najwyższy komfort i ekonomiczne
rozwiązanie centralnego dozowania listków.

Idealne rozwiązanie dla wszystkich toalet o średnim lub dużym 
stopniu natężenia ruchu. Higiena, ekologia i ekonomia połączona na 
najwyższym poziomie technologicznym. Użytkownicy wyciągają 
pojedyncze listki papieru toaletowego z centralnej części dozownika
co znacznie redukuje zużycie i związane z tym koszty. Chroni to 
również środowisko naturalne.

Dozownik do papieru 
toaletowego Jumbo Centrefeed 

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
245 (szer.) x 245 (wys.) x 155 (głęb.)

Nr kat. 331490
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 168

Z płytką montażową Satino.

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorDługość Gofr Paleta

317580 UE Ecolabel 2 Śnieżnobiały180 m Wafel 40

SATINO COMFORT, MAKULATURA
Listki

720

ø rolki

18,0 cm

Jed. op.

12 rolek

Listek

10,8 x 25,0 cm

CF2
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BT1 PAPIER TOALETOWY
W LISTKACH

BULK TOILET PAPER BT 1 |  Razem osiagniemy więcej. 
Dotyczy to zwłaszcza papieru toaletowego w listkach Satino prestige.
Inteligentne, dwuwarstwowe rozwiązanie łączy w sobie świeżość,
miękkość i super chłonność, 100 % celulozy to nowy standard jakości 
w zakresie higieny.

Satino prestige: papier toaletowy w listkach ze 100% celulozy.
Higieniczny, świeży, miękki i super chłonny. 

Dozownik do papieru toaletowego w listkach
z gamy Satino by WEPA - gwarancja bezpieczeństwa 
instalacji i długie terminy między uzupełnieniami. Dozowanie 
pojedynczych listków jest zwłaszcza rekomendowane dla 
przestrzeni publicznych.
Prostota użycia sprawia, iż jest to najlepsze rozwiązanie 
do toalet dla osób niepłnosprawnych.

Montaż: klejone lub przykręcane

Dozownik na papier 
toaletowy w listkach

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
270 (szer.) x 163 (wys.) x 147 (głęb.)

Nr kat. 331480
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 220

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorSkładanie Listek Gofr Jed. op. Paleta

062920 FSC®-Mix 2 Śnieżnobiałytyp V 10,5 x 20,5 cm Klucz wiolinowy 9.000 36

SATINO PRESTIGE, CELULOZA
Ilość listków

40 x 225

BT1
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RĘCZNIKI KUCHENNE

Satino prestige: Ręczniki kuchenne 
wytworzone w 100 % z celulozy. Jakość premium, 
wysoka odporność, wytrzymałość i chłonność.

Satino comfort: 100 % recykling – 
100 % świadomości ekologicznej. Wysoka wytrzy-
małość i chłonność z dbałością o ekologię.

Skomplikowane zadania w kuchni? Nie z ręcznikami kuchennymi Satino by WEPA. 
Profesjonalny partner w czyszczeniu. Po prostu niezbędne rozwiązanie w kuchni i całej 
gałęzi cateringu. Wysoka wytrzymałość i chłonność niezależnie od wariantu 2 lub 3 
warstwowego zapewnie maksymalną higienę i czystość.

Wszystkie produkty wytwarzane są z najwyższej jakości celulozy lub 100% makulatury.
Certyfikaty zgodne z zaleceniem XXXVI dla "bezpośredniego kontaktu z żywnością".

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorRolki x listki Listek Gofr Jed. op. Paleta

176040

157570

UE Ecolabel, FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

3

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

4 x 51

2 x 50

26,0 x 22,0 cm

23,0 x 22,0 cm

Trójkąt

Trójkąt

8 x 4 rolki

16 x 2 rolki

21

27

SATINO PRESTIGE, CELULOZA

177030

167050

167040

167030

167020

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

3

2

2

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

4 x 51

4 x 64

4 x 50

2 x 64

2 x 50

26,0 x 22,0 cm

26,0 x 22,0 cm

23,0 x 22,0 cm

26,0 x 22,0 cm

23,0 x 22,0 cm

Trójkąt

Trójkąt

Trójkąt

Trójkąt

Trójkąt

8 x 4 rolki

8 x 4 rolki

8 x 4 rolki

16 x 2 rolki

16 x 2 rolki

21

21

27

21

27

SATINO COMFORT, MAKULATURA
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SATINO by WEPA
PARTNERSTWO

TO DLA NAS WAŻNE, 
WIELE DLA NAS ZNACZYSZ!
MAMY OSOBISTY STOSUNEK DO 
PARTNERSTWA |  Przez telefon, na miejscu u nas lub w 
firmie klienta i oczywiście online: w Satino by WEPA oferujemy
indywidualne i osobiste doradztwo oraz obsługę naszych
partnerów. Wszystkimi dostępnymi kanałami, w dowolnym 
momencie, zawsze z takim samym entuzjastycznym podej-
ściem do uczciwego partnerstwa. Szukamy wspólnego języka
z naszymi partnerami i skupiamy się na wspólnym sukcesie, 
wspólnym rozwoju oraz wymiernej wartości dodanej.
Dzięki fuzji z Van Houtum, liderem rynku holenderskiego, 
jesteśmy teraz jeszcze lepiej zorganizowani – zarówno pod 
względem oferty produktów, jak i zasobów ludzkich. Jeszcze 
większy zespół sprzedażowy pozwala intensywniej zbliżyć 
się do klientów oraz ich wymagań i potrzeb specyficznych
dla danego kraju. Wchodzący w jego skład międzynarodowy 
Team sprzedażowy posługuje się wieloma językami sprawiając,
że porozumiewanie się na rynkach krajowych jest jeszcze 
prostsze i bardziej zrównoważone.

PRZEKAZYWANIE WIEDZY 
STYMULUJE WZROST |  W Satino by WEPA stawiamy 
na dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem z partnerami.
Śledzimy sytuację na rynku, obserwując, interpretując i wy-
przedzając zachodzące na nim zmiany. Ta wiedza generuje 
dynamikę, którą wykorzystujemy, aby towarzyszyć naszym 
partnerom w ich drodze do jeszcze większego wzrostu –
poprzez regularne zwiedzanie fabryk, a także prowadzenie
szkoleń lub seminariów z zakresu higieny, produkcji papieru 
lub sprzedaży. Dodatkowo stale poszerzamy naszą ofertę
online. Aktualne nowości, ciekawe badania, filmy i artykuły
prasowe to dodatkowe elementy wspomagające naszych part-
nerów w optymalnej sprzedaży naszych produktów.

YOU'LL NEVER 
SELL ALONE |  Wiemy, czego potrzebują nasi partnerzy, 
aby z powodzeniem sprzedawać nasze produkty. Wiemy
również, że te wymagania wynikają z dynamiki rynku. Z tego
względu Satino by WEPA oferuje szeroki wachlarz środków 
wsparcia sprzedaży, które można dostosować do praktycznie
każdej sytuacji. Spersonalizowane reklamy, banery, broszury,
flagi, roll-upy, ściany prezentujące dozowniki lub indywi-
dualne ulotki handlowe są dostępne w każdej chwili.
Naszym partnerom udostępniamy również naszą osobistą 
fachową wiedzę, aby dostarczyć dodatkowe bodźce ich własnej
działalności handlowej. Dzięki połączeniu WEPA Professional 
i Van Houtum zebraliśmy pod jednym dachem jeszcze głębszą, 
szerszą i bardziej międzynarodową wiedzę ekspercką.

Co to oznacza dla naszych partnerów?
• Jeszcze bardziej skoncentrowana wiedza fachowa 

z zakresu wielu różnych tematów, takich jak produkcja, 
innowacyjność, marketing i komunikacja. 

• Uproszczony dostęp do sieci ekspertów i fachowców, 
na których ocenie i zaangażowaniu można polegać.

• Długofalowe partnerstwo, które charakteryzuje rzetelność,
innowacyjność i dążenie do sukcesu.
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BYCIE WIDOCZNYM GENERUJE 
ZAINTERESOWANIE |  Dostrzegany jest tylko ten, kto jest 
widoczny, o kim się czyta i słyszy. Z tego powodu Satino by 
WEPA pracuje nad strategiami marketingowymi i sprzedażo-
wymi, które skupiają uwagę klientów na produktach i partner-
ach oraz sprawiają, że zapadają im one w pamięć. 
Pod hasłem „Satino by WEPA” regularnie zamieszczamy 
reklamy w czasopismach branżowych oraz innych publikacjach
internetowych i drukowanych. Zapytania konsekwentnie i 
niezwłocznie przekazujemy do partnerów handlowych. Zespół
ekspertów wspiera naszych partnerów podczas wizyt u klien-
tów, szkoleń, wewnętrznych prezentacji i przetargów. Krótko
mówiąc: Satino robi wszystko, aby wykreować widoczność i 
popyt – dzięki skoncentrowanej wiedzy specjalistycznej dla 
naszych partnerów i wspólnego rozwoju.

LICZBY MÓWIĄ 
ZA NAS |  WEPA Professional – spółka-córka Grupy WEPA –
działa globalnie w całej Europie i jednocześnie lokalnie zawsze
blisko klienta. To się po prostu opłaca. 

Korzyści dla naszych partnerów:
• Uznane produkty zgodne z wymogami rynku

• Konkurencyjne ceny

• Nowoczesne zarządzanie jakością i 
perfekcyjna rzetelność 

• Własne laboratoria i działy innowacji

Ponad 3800 pracowników w 13 zakładach w całej Europie
codziennie dba o to, aby suma doświadczeń, wiedzy fachowej
i zaangażowania zawsze prowadziła do sukcesu naszych 
partnerów i produktów.
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SF1 MYDŁO W PŁYNIE
i PIANIE

1.000 ml
SOAP FOAM SF |  Mydło w płynie i pianie z gamy Satino 
by WEPA to nowe opakowania i świeży zapach. Testowane 
dermatologicznie i dodatkowo certyfikowane EU Ecolabel. 
Dbałość o higienę rąk w przyjemnej atmosferze.

Nowe opakowanie łatwiej umieścisz w dozowniku.

Automatyczna wersja Sensor z gamy dozowników 
Satino by WEPA SF1 oferuje najwyższy poziom higieny 
i zachwyca dodatkowymi funkcjami. Łatwy w obsłudze, 
precyzyjnie dozujący system zasilany do wyboru za 
pomocą baterii lub bezpośrednio z sieci elektrycznej. 
Dodatkowa dioda LED informuje o gotowości urządzenia
i stanie naładowania baterii.

Dla chcących zadbać o środowisko 
i oszczędzić energię mamy również wersję 
manualną. Ręczny system dozowanie działa 
bez zasilania zewnętrznego. 

Element dozujący wykonany jest z łatwej do 
czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

Z płytką montażową Satino. Z płytką montażową Satino.

SENSOR PLUS
Dozownik do mydła

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
154 (szer.) x 268 (wys.) x 122 (głęb.)

Nr kat. 331060
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 340

MANUALNY
Dozownik do mydła 

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
154 (szer.) x 293 (wys.) x 122 (głęb.)

Nr kat. 331100
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 325

Nr kat. Certyfikacja Specyfikacja KolorDawek z opakowania

WYDAJNOŚĆ:

Jed. op. Paleta

332670 

332620

332600

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

Mydło w płynie

Mydło w piance

Mydło w piance Free

Niebieski

Aqua

Transparentny

Do

Do

Do

9.999

15.000

15.000

1

1

1

80

80

80

SATINO MYDŁO 1.000 ml
Ilość 
zawartość

6 x 1.000 ml

6 x 1.000 ml

6 x 1.000 ml

Karton

Do

Do

Do

1.666

2.500

2.500

Wkład

SF1
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Kompaktowe wersje mydeł i pian Satino 
by WEPA są doskonałym rozwiązaniem dla 
mniejszych toalet jednocześnie spełniają 
najwyższe standardy higieny rąk. Zarówno 
wersja Manual jak i Sensor MINI wyposażone 
są w przejrzysty wskaźnik zużycia wkładu 
w przedniej części dozownika.

Montaż: klejone lub przykręcane

SF2 MYDŁO W PŁYNIE
i PIANIE + HIGIENA DESKI SEDESOWEJ

700 ml

Mydło w płynie Satino idelnie nadaje się do mycia bardzo 
zabrudzonych rąk. Dodatkowo posiada delikatny i przyjemny zapach. 

Do mycia lżej zabrudzonych rąk polecamy mydło w pianie Satino
również o delikatnym zapachu. Odmiana mydła w pianie Free Satino
jest wolna od zapachu i dodatkowego koloru.

WSZYSTKIE PRODUKTY SĄ:
• w 100 % wolne od parabenów i mikroplastików
• w 100 % wegańskie
• ekonomiczne w zużyciu  i przebadane dermatologicznie

SF 1 + SF 2 |  Mydło w płynie i pianie Satino by WEPA

SF 2 |  Środek do czyszczenia deski sedesowej: Żel czyszczący na 
bazie alkoholu dedykowany do czyczczenia i dezynfekcji deski sedesowej.

SENSOR MINI
Dozownik do mydła 

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
124 (szer.) x 215 (wys.) x 115 (głęb.)

Nr kat. 331530
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 459

MANUALNY MINI
Dozownik do mydła 

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
124 (szer.) x 253 (wys.) x 115 (głęb.)

Nr kat. 331540
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 459

Nr kat. Certyfikacja Specyfikacja KolorDawek z opakowania

WYDAJNOŚĆ:

Jed. op. Paleta

332640

332650

332630

332660

UE Ecolabel

UE Ecolabel

UE Ecolabel

- Środek do czyszczenia deski toaletowej

Niebieski

Aqua

Transparentny

Transparentny

Do

Do

Do

Do

6.999

10.500

10.500

6.999

1

1

1

1

90

90

90

90

SATINO MYDŁA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE 700 ml
Ilość 
zawartość

6 x 700 ml

6 x 700 ml

6 x 700 ml

6 x 700 ml

Karton

Do

Do

Do

Do

1.166

1.750

1.750

1.166

Wkład

SF2

Mydło w płynie

Mydło w piance

Mydło w piance Free
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CHUSTECZKI 
KOSMETYCZNE 
i HIGIENICZNE
Aksamitnie miękkie, przyjazne dla skóry chusteczki Satino by WEPA wykonane są 
ze 100 % celulozy. Delikatne dla wrażliwej skóry twarzy i wrażliwych nosów.
Wszystkie cztery wzory opakowań wersji Cube i Płaskich to dodatkowy powiew 
stylu w każdej toalecie. Oczywiście wszystkie z certyfikatem FSC®.

CHUSTECZKI KOSMETYCZNE
W PŁASKICH OPAKOWANIACH

2-warstwowe chusteczki kosmetyczne 
jakości premium. Z otworem do wyjmowania zarówno 

w przedniej jak i tylej ściance 
i przezroczystym wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorIlość listków Listek Gofr Jed. op. Paleta

210600

206450

FSC®-Mix

UE Ecolabel, FSC®-Mix

CUBE

W PŁASKICH OPAKOWANIACH

3

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

60

100

20,8 x 21,0 cm

21,0 x 20,5 cm

Krawędziowy

Krawędziowy

30

40

36

32

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, TISSUE, CHUSTECZKI KOSMETYCZNE
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CHUSTECZKI HIGIENICZNE
Satino prestige– super miękkie i aksamitnie.
4 chłonne i odporne warstwy 100 % celulozy. Certyfikat FSC®

Dodatkowa ocena "bardzo dobra" w testach Niemieckiego 
niezależnego instytutu dermatologii w Munster. 

CHUSTECZKI KOSMETYCZNE
CUBE
Chusteczki kosmetyczne w stylowych 
opakowaniach kwadratowych. 3 warstwowe 
chusteczki wykonane z celulozy są niezrównanie 
miękkie i łagodne dla skóry.

Nr kat. Certyfikacja Warstwy KolorIlość listków Listek Gofr Jed. op. Paleta

113940 FSC®-Mix 4 Śnieżnobiały15 x 10 21,0 x 21,0 cm Krawędziowy 15 x 15 40

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, TISSUE, CHUSTECZKI HIGIENICZNE
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KOSZE
NA ODPADY Satino by WEPA oferuje również kompletną gamę koszy 

na odpady. Wybierz właściwy rozmiar pojemnika idealnie 
dopasowanego do Twojej toalety. Wszystkie kosze na 
odpadki dostępne są w wersjach do montażu na ścianie 
lub do postawienia w dowolnym miejscu jak również do 
wyboru ze szczelną lub otwartą pokrywą.

50 l
Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
384 (szer.) x 640 (wys.) x 286 (głęb.)

Nr kat. 331450
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 24
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50 LITRÓW |  System oszczędzający miejsce w każdej toalecie.
Elegancki wygląd, wyjątkowa higiena z zakrytą obudową na worek. 

43 LITRY |  Nieco mniejszy, idealny do średniej wielkości toalet.

23 LITRY |  Wersja mini do małych pomieszczeń z ograniczoną
przepustowością użytkowników.

43 l
Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
400 (szer.) x 610 (wys.) x 280 (głęb.)

Nr kat. 332570
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 24

23 l
Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
335 (szer.) x 580 (wys.) x 225 (głęb.)

Nr kat. 332580
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 44
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HIGIENICZNE 
POJEMNIKI NA ODPADY
Tak kompletny jak cała gama produktów Satino - tak można opisać 
kompleksową ofertę koszy na odpady Satino by WEPA. Wybierz właściwy 
rozmiar według zapotrzebowania. Wszystkie kosze na odpadki dostępne 
są w wersjach do montażu na ścianie lub do postawienia w dowolnym 
miejscu jak również do wyboru ze szczelną lub otwartą pokrywą.

23 LITRY |  Zamykany kosz - czysty, dyskretny i bezpieczny.

8 LITRÓW | Nasza propozycja dla małych pomieszczeń. 
Zamykana obudowa. Idealne rozwiązanie jako pojemnik na 
damskie odpady higieniczne.

23 l
Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
335 (szer.) x 590 (wys.) x 225 (głęb.)

Nr kat. 332590
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 44

8 l
Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
260 (szer.) x 370 (wys.) x 180 (głęb.)

Nr kat. 332560
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 96
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KOSZE
NA ODPADY
Pojemniki na odpady Satino wykonane z mocnej siatki drucianej.
Zapewniają wygodę korzystania i są zawsze tam gdzie ich potrzebujesz. 
Do montażu na stelażu lub na ścianie.

60 LITRÓW |  Kosz na zużyte ręczniki papierowe o dużej pojemności.
Dedykowany do dużych i często uczęszczanych toalet.

17 LITRÓW |  Delikatny i smukły kosz dedykowany do średniej 
wielkości pomieszczeń. 

60 l
Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
380 (szer.) x 600 (wys.) x 260 (głęb.)

Nr kat. 330110
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 100

17 l
Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
300 (szer.) x 300 (wys.) x 190 (głęb.)

Nr kat. 330100
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 60
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PODKŁADY 
MEDYCZNE
Dozowniki można zamontować również bezpośrednio do łóżek szpitalnych i stołów
medycznych. Wysokiej jakości podkłady papierowe są idealnym rozwiązaniem dla
pacjentów w twojej praktyce lekarskiej. Podkłady Satino prestige Med. 50/100
produkowane są z celulozy. Wysoka chłonność, odporność na zrywanie, dostępność
wymiarów 50 i 100 m – dodatkowo każda rolka jest pakowana indywidualnie z 
zachowaniem najwyższych standardów higieny.

Chromowany, metalowy dozownik podkładów medycznych Satino:
Nowoczesny uchwyt do montażu na ścianie. Z uniwersalnym systemem 
dopasowania wkładu pasuje do wszystkich produktów medycznych 
w marce Satino by WEPA.

Uchwyt na
podkłady medyczne

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
650 (szer.) x 65 (wys.) x 115 (głęb.)

Nr kat. 332430
Kolor Chrom
Jed. op. 1
Paleta 336

Nr kat. Ø Tulei Warstwy KolorDługość Gofr PaletaListkiø rolki Jed. op.Listek

340080

340060

340070

340050

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

2

2

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

50 m

50 m

50 m

50 m

Micro

Micro

Micro

Micro

30

24

18

18

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, Med 50
132

132

132

132

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

9 rolek 

9 rolek

9 rolek

9 rolek

39,0 x 38,0 cm

50,0 x 38,0 cm

55,0 x 38,0 cm

59,0 x 38,0 cm

340090

340100

40 mm

40 mm

2

2

Śnieżnobiały

Śnieżnobiały

100 m

100 m

Micro

Micro

20

15

SATINO PRESTIGE, CELULOZA, Med 100
263

263

17,0 cm

17,0 cm

6 rolek 

6 rolek

50,0 x 38,0 cm

59,0 x 38,0 cm
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AKCESORIA
Satino by WEPA to higiena w najlepszym wydaniu. 
Perfekcja w każdym detalu – Satino by WEPA doda 
stylu twojej toalecie.

Szczotka toaletowa i uchwyt łazienkowy:
wytrzymała metalowa konstrukcja.

Wymienna końcówka szczotki: z rozwiązaniem 
Satino by WEPA szybko zastąpisz zużytą szczotkę 
w toalecie.

Szczotka wyprodukowana jest z twardego plastiku.

Wieszak na ubrania: praktyczny wieszak na 
ubrania zaprojektowany dla większego komfortu 
w kabinie toalety.

Produkt wykonany z metalu – stabilny 
i wytrzymały.

Szczotka toaletowa 
i uchwyt łazienkowy

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
90 (ø) x 250/380 (wys.)

Nr kat. 332140
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 180

Wymienna 
końcówka szczotki

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
150 (szer.) x 110 (wys.) x 145 (głęb.)

Nr kat. 332150
Kolor Czarny
Jed. op. 2
Paleta 1.000

Wieszak 
na ubrania

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
90 (szer.) x 52 (wys.) x 50 (głęb.)

Nr kat. 332180
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 1.000
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AIR REFRESHER AR 1 |  Odświeżacz powietrza w formie żelu Satino by WEPA 
przekształci każdą toaletę lub dowolne inne pomieszczenie w oazę świeżości. Trzy
dostępne zapachy dostarczają pobudzającego doznania świeżości i pobudzają zmysły.

Łatwe w użyciu i efektywne. Odkręć wieczko, zainstaluj i poczuj świeżość!

Atlantic Blue, Orange Dessert i White Mountain ...
to brzmi jak wakacje! Żele odświeżające Satino z trzema intensywnymi zapachami to 
do 8 tygodni świeżości w twojej toalecie. Produkowane ekologicznie (wolne od gazów 
cieplarnianych) dostępne w opakowaniach jedno – zapachowych lub w zestawach.

AR1 ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA
ECO

BLUE ATLANTIC: Po bardzo świeżym, 
zielonym wstępie zapach kwiatowy obudzi 
Twoje zmysły. Pikantne wykończenie.

NUTA GŁÓWNA: 
świeży, zielony olejek eteryczny

ZAPECH WIODĄCY:
kwiat / jaśmin, róża, zielone jabłko

NUTA PODSTAWOWA:
pikantne  / paczuli, drewno, piżmo

Nr kat. Specyfikacja Kolor Jed. op. PaletaIlość 
zawartość 

331610

332090

332100

332110

Blue Atlantic

White Mountain

Orange Desert

Opakowanie mieszane

Niebieski

Biały

Pomarańczowy

1

1

1

1

250

250

250

250

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA ŻEL

6 x 225 ml

6 x 225 ml

6 x 225 ml

3 x 2 x 225 ml

AR1
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Odświeżacz powietrza Satino ECO zaprojektowany jest do pomieszczeń 
o powierzchni do 20 m3. System nie posiada żadnego zasilania.

Wystarczy go przykręcić lub przykleić w wybranym miejscu.

Montaż za pomocą kleju lub przykręcenia

WHITE MOUNTAIN: Świeżość cytrusów z 
pomarańczową nutą, kwiatowo-owocowy w
połączeniu z uwodzącą pikantną słodzyczą.

NUTA GŁÓWNA: 
świeżość cytrusów / pomarańczowa i inne cytrusy

ZAPECH WIODĄCY:
kwiatowo-owocowy / zielone jabłko, róża, fiołek

NUTA PODSTAWOWA: pikantny, 
słodko waniliowy, mech, drewno sandałowe

ORANGE DESERT: Doświadczenie 
świeżości z kwiatowymi akcentami i 
orientalnymi przyprawami.

NUTA GŁÓWNA: 
świeża bergamota, mandarynka, pomarańcza

ZAPECH WIODĄCY:
owocowa i zielona herbata, jaśmin, magnolia, róża

NUTA PODSTAWOWA: pikantnie-sensualna, 
białe piżmo, drzewo cedrowe, drewno sandałowe

Odświeżacz powietrza
ECO

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
90 (szer.) x 172 (wys.) x 85 (głęb.)

Nr kat. 332680
Kolor Biały
Jed. op. 1 (6 sztuk)
Paleta 144
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AR2 LUFTERFRISCHER
PREMIUM

GINGER FLOWER: Świeży, zielony zapach
ziół z nutą cytrusów. Uczucie czystości z oriental-
nym zakończeniem.

NUTA GŁÓWNA: zieleń, owoce / 
bergamota, limonka, pomarańcz, grejpfrut

ZAPECH WIODĄCY: owocowy, korzenny / 
eukaliptus, imbir, orchidea, róża, fiołek

NUTA PODSTAWOWA: drzewny, pikantny / 
labdanum, piżmo, drewno sandałowe

AIR REFRESHER AR 2 |  Odświeżacz powietrza Satino Premium – 
doświadczenie świeżości w rozmiarze XXL. Kombinacja mikrorozpylania 
w trzech różnych zapachach dla uzyskania ekskluzywnej atmosfery i
dobrego samopoczucia w toaletach do 200 m3.

Trzy ekskluzywne zapachy Satino zapewniają przyjemną świeżość 
w każdym pomieszczeniu. Po prostu umieść go w dozowniku, ustal inten-
sywność dozowania i rozkoszuj się wonią.

AR2 ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA
PREMIUM

Nr kat. Specyfikacja Jed. op. PaletaIlość 
zawartość 

332830

332820

332810

Ginger Flower

Cute

Big Boss

1

1

1

588

588

588

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA PŁYNNY

6 x 50 ml

6 x 50 ml

6 x 50 ml

AR2



www.satino-by-wepa.com      Asortyment 2020 59

BIG BOSS: Świeże doznania z owocowo 
pikantną nutą główną. Klasyczny zapach pełny 
pewności siebie i optymizmu.

NUTA GŁÓWNA: 
cytrynowa-świeżość / bergamota, lawenda

ZAPECH WIODĄCY:
kwiatowo-pikantna / cynamon, anyż, jaśmin

NUTA PODSTAWOWA:
zmysłowo-słodka / piżmo

CUTE: Kwiatowy zapach, wpływający
na pozytywny nastrój. Egzotyczna nuta dla 
pobudzenia zmysłów.

NUTA GŁÓWNA: owocowa / mango, 
nektaryna, czerwona pomarańcza

ZAPECH WIODĄCY: owocowo-kwiatowy / lotos, 
karambola, malina, lilia wodna

NUTA PODSTAWOWA: zmysłowo-słodki, 
drzewny / piżmo, drzewo sandałowe, kokos

Odświeżacz powietrza Satino Premium zapewnia długotrwałe
doznania zapachowe. Podłącz bezpośrednio do sieci lub zainstaluj 
baterie, wybierz jeden z trzech zapachów i ustaw jego intensywność.
Świeżość zapachów Satino potrwa od 30 do 90 dni!

Praktyczne zastosowanie: dioda LED na przednim panelu informuje 
o konieczności wymiany wkładu przed jego całkowitym opróżnieniem.

Montaż: przykręcany do ściany

Odświeżacz powietrza 
PREMIUM

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
145 (szer.) x 152 (wys.) x 87 (głęb.)

Nr kat. 332800
Kolor Biały
Jed. op. 1
Paleta 720
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HB1 WORECZKI
HIGIENICZNE

HYGIENE BAGS HB 1 |  Woreczki Satino są dyskretne, 
higieniczne, bezpieczne i czyste. Ten praktyczny system zapewnia 
dyskretną utylizację higienicznych produktów dla kobiet.

Nowy dozownik woreczków higienicznych Satino to nowoczesny 
design, czystość i niezawodna higiena w każdej toalecie. Zamykany i
zabezpieczony. Uzupełnianie wkładów nigdy nie było tak łatwe.

Montaż: klejone lub przykręcane

Woreczki higieniczne Satino, 25 sztuk w opakowaniu, łatwość 
obsługi i pełnia bezpieczeństwa.

Nr kat. Wymiary Kolor Jed. op. Paleta

331560 83 (szer.) x 126 (wys.) x 20 (głęb.) mm przezroczysty 48 180

SATINO WORECZKI HIGIENICZNE
Ilość 
saszetek

48 x 25

HB1

Dozownik na 
woreczki higieniczne

Natężenie ruchu

Wymiary (mm)
100 (szer.) x 148 (wys.) x 25 (głęb.)

Nr kat. 332550
Kolor Biały
Jed. op. 25
Paleta 144
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PROSTA DROGA DO ŚWIATA WEPA
SATINO-BY-WEPA.COM

ODKRYJ BOGATY 
ŚWIAT NASZYCH PRODUKTÓW |  www.satino-by-wepa.com! 
Aktualna i obszerna – przez 365 dni w roku – 24 godziny na dobę.

Rozwijane menu – prowadzą bezpośrednio do celu. 
4+1 – Poza niemieckim/angielskim/francuskim/polskim komunikujemy
się teraz również w języku niderlandzkim.

Twój specjalista – Nasza usługa dla Ciebie: 
za pośrednictwem formularzy kontaktowych dotrzesz do naszych 
ekspertów, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. Wypełnij 
formularz online, a od razu otrzymasz odpowiedź – bez korzystania 
z programu poczty elektronicznej.

Idealne dopasowanie – bez długiego szukania, po prostu odpowiedzi! 
W nowej zakładce „Kompatybilność” szybko i łatwo znajdziesz dozowniki
Satino pasujące do Twoich materiałów użytkowych – i odwrotnie. Nigdy
więcej nietrafionych zakupów, a zamiast tego zadowolenie klientów i 
optymalna eksploatacja dozowników.

Wsparcie – Twoje zadowolenie jest również naszym 
zadowoleniem. W nowej zakładce Support znajdziesz dodatkowe 
informacje na temat produktów Satino i naszego serwisu, a także 
broszury, ulotki i certyfikaty do pobrania.

Nowości – Zamów newsletter Satino by WEPA! W ten sposób 
zawsze będziesz na bieżąco z aktualnymi informacjami na temat 
nowych produktów, higieny i badań. 

Odtwórz film! – Więcej wiedzy za jednym naciśnięciem przycisku! 
Na Satino-by-wepa.com udostępniamy dla Ciebie i Twoich klientów
filmy wideo z objaśnieniami dotyczącymi funkcji produktów, 
montażu lub użytkowania.

Kciuk w górę! – Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebooku! Informacje dotyczące Grupy WEPA i 
naszych działań jako „WEPA Hygieneprodukte”.
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SATINO by WEPA
CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO

PIONIER W DZIEDZINIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI, 
UCZCIWOŚCI I ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
JUŻ W MOMENCIE ZAŁOŻENIA FIRMY W 1948
ROKU WYPRZEDZALIŚMY EPOKĘ |  Jako pionierzy w 
myśleniu i działaniu, zarówno w produkcji, jak i w naszym 
zaangażowaniu na rzecz uczciwości wobec naszych pracowni-
ków i środowiska naturalnego. Od rozpoczęcia produkcji papieru 
higienicznego zawsze koncentrowaliśmy się na wykorzystaniu
włókien pochodzących z recyklingu. Linia Satino by WEPA 
spełnia najwyższe wymogi ekologiczne i jest certyfikowana
według najsurowszych kryteriów. 

Zasada nie zmieniła się również dziś: 
wysoka jakość i nowoczesne bezpieczeństwo pracy 
są równie ważne jak sukces gospodarczy.

Od tamtego czasu stale rozwijamy kanon wartości i filary, 
na których się opierają: „zrównoważony rozwój“, „szacunek“ 
i "zaangażowanie“. Ta ugruntowana samoświadomość 
stanowi fundament naszego sukcesu jako rodzinnego przed-
siębiorstwa średniej wielkości i jednego z liderów rynku 
w Europie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIGDY 
SIĘ NIE KOŃCZY |  Wraz z przejęciem holenderskiego 
lidera rynku Van Houtum otworzyliśmy nowy rozdział w 
historii naszej firmy. Z międzynarodowego, ekologicznego i 
ekonomicznego punktu widzenia kryje on w sobie znaczny 
potencjał związany z większymi możliwościami sprzedaży 
i rozszerzoną ofertą.
Z Satino by WEPA kontynuujemy tradycję naszej firmy i 
jednocześnie wchodzimy na nowe ścieżki. Uwzględniają one 
oczywiście produkty z certyfikatem „FSC®”, „UE Ecolabel” 
lub „Błękitny Anioł”. Zrównoważony rozwój ma również wy-
soki priorytet w Satino by WEPA. Łączymy siły i koncentru-
jemy się na optymalnym wykorzystaniu potencjału fuzji we 
wszystkich obszarach: z jeszcze łatwiejszym wejściem na 
rynki międzynarodowe dzięki rozbudowanej sieci ekspertów, 
z solidną znajomością lokalnych rynków, jeszcze większą 
wiedzą fachową a to wszystko pod parasolem Satino by 
WEPA. Większe wsparcie sprzedaży dla naszych partnerów 
i rozbudowane portfolio produktów, które poszerza istniejący
asortyment zgodnie z wymaganiami klientów.

Krótko mówiąc: 
Dzięki fuzji z Van Houtum wyznaczamy kierunek 
zrównoważonego rozwoju opartego na ustalonych 
wartościach i ukierunkowanego na przyszłość.
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WEPA TWORZY WARTOŚCI |  Postrzegając siebie jako 
rodzinną firmę z długimi tradycjami i dużym potencjałem 
innowacyjności definiujemy sukces ekonomiczny jako wynik
zorientowanych na cel, ekonomicznych działań, które uwzględ-
niają zrównoważony i ekologiczny rozwój.
Włączamy aspekty środowiskowe we wszystkie procesy 
decyzyjne i działania naszego systemu zarządzania oraz
przekładamy je na myślenie i działanie prospołeczne.
Nasze cele: ciągłe doskonalenie wszystkich procesów, syste-
matyczne zwiększanie efektywności energetycznej i ochrony
środowiska oraz znaczne obniżenie kosztów. W ten sposób
tworzymy optymalne warunki do promowania uczciwej 
konkurencji z cenami rynkowymi i produktami najwyższej
klasy, które łączą ekonomię z ekologią w przyszłościowy 
sposób.

Ważne filary naszej 
polityki energetycznej i ekologicznej:
• Ciągła, zrównoważona redukcja zużycia energii 

i zasobów naturalnych

• Wzrost wydajności energetycznej poprzez stałe 
procesy optymalizacyjne

• Implementacja i stały rozwój systemu zarządzania 
energią zgodnie z ISO 50001 oraz systemu zarządzania
środowiskiem zgodnie z DIN EN ISO 14001

• Priorytet dla wydajności energetycznej przy 
pozyskiwaniu dóbr inwestycyjnych i użytkowych

• Opracowanie i regularna weryfikacja programów 
oszczędzania energii i programów ekologicznych

• Coroczne sporządzanie bilansów ekologicznych

• Stosowanie ekologicznych materiałów i ich oszczędne 
wykorzystanie

CERTYFIKATY SATINO BY WEPA: 
FSC® i PEFC: wszystkie oddziały WEPA posiadają certyfikaty 
FSC® i PEFC. Oba certyfikaty są dostępne dla produktów z celulozy 
i pochodzących z recyklingu.
Błękitny Anioł: dla wybranych produktów WEPA z makulatury.
Europejskie certyfikaty EU Ecolabel i Nordic Svane: WEPA posiada 
te certyfikaty dla  wybranych produktów z celulozy i pochodzących 
z recyklingu.
ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 dla wszystkich zakładów 
produkcyjnych firmy WEPA w Europie.
Certyfikat IFS Household and Care: dla wybranych zakładów WEPA.
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SATINO by WEPA
OPAKOWANIA I ŚRODOWISKO

LICZY SIĘ ZAWARTOŚĆ! |  W Satino by WEPA 
zmniejszyliśmy wszystkie opakowania do minimalnych 
rozmiarów. Folie na ręcznikach kuchennych i papierze toale-
towym Satino by WEPA comfort i smart zawierają naturalne
składniki. Zmniejsza to zużycie ropy naftowej i emisję 
CO2 o 12 procent. Folie te w 100 procentach nadają się do 
recyklingu, jeśli są odpowiednio utylizowane.

PRESTIŻOWE I NAGRADZANE 
MATERIAŁY |  Większość produktów Satino by WEPA
prestige posiada obecnie certyfikat UE Ecolabel.

Wielki plus dla środowiska i duża szansa na zwiększenie 
możliwości sprzedaży (np. w przetargach publicznych).
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Folia polietylenowa (PE) marki Satino by WEPA 
comfort i opakowania smart BagPacks zawierają 
naturalne składniki. Zmniejsza to zużycie ropy naftowej 
i emisję CO2 o 12 procent. Folia nie zawiera plastyfikatorów 
ani metali ciężkich, jest neutralna dla wód gruntowych,
spala się bez pozostałości i może zostać ponownie wyko-
rzystana do celów energetycznych.

KORZYŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA:
Stabilny uchwyt – z łatwością można 
nosić dwa worki lub więcej. 

Praktyczna perforacja – szybkie otwarcie 
opakowania.

Obniżenie kosztów– transportu, 
wewnętrznej i zewnętrznej logistyki.

Maksymalna higiena – optymalna ochrona 
przed zawilgoceniem i przemoczeniem.

Trwałość – możliwość wysyłki za 
pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zużycie każdej części opakowania –
puste worki foliowe można wykorzystać 
jako worki na śmieci.

Opakowania BagPacks w Satino by WEPA –
higieniczne, praktyczne, a teraz jeszcze bardziej
ekologiczne!

>84%*
mniejsza waga opakowania – 
karton 0,5 kg, worek 0,08 kg

>65%*
Maksymalne zmniejszenie 
śladu ekologicznego

6%*
niższa paleta – 
karton 220 cm, worek 207 cm

* W porównaniu do standardowych kartonów na ręczniki papierowe Satino by WEPA, bilans ekologiczny 
nowych opakowań Satino BagPacks można znaleźć na naszej stronie internetowej.
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SATINO by WEPA
INFORMACJA O PRODUKTACH  |  SŁOWNIK

TYP V TYP CTYP WTYP ZTYPY SKŁADANIA:

WZÓR GOFRA:

Diament

Fala

Obwódka
Chusteczki kosmetyczne

Powierzchniowy
Ręczniki papierowe

Motyl

Obwódka
Chusteczki higieniczne

Powierzchniowy
Papier toaletowy

Klucz wiolinowy

Feng Shui

Wafel

Trójkąt

Kwiat wytłaczany

Micro

CERTYFIKATY*

Działamy w oparciu o standardy zarządzania środowiskiem i energią zdefiniowane w normach 
ISO 14001 i ISO 50001 oraz systemie EMAS. Ponadto spełniamy wymogi systemu zarządzania 
jakością ISO 9001 oraz standardy zrównoważonego pozyskiwania zasobów leśnych – FSC®

(Forest Stewardship Council®). Prawie wszystkie produkty Satino by WEPA posiadają certyfikat 
ekologiczny UE oraz znak Błękitnego Anioła nadany przez niemiecki Federalny Urząd Ochrony 
Środowiska. Wyróżnienie IFS HPC to certyfikowana jakość i bezpieczeństwo artykułów gospo-
darstwa domowego i produktów kosmetycznych.

14001
50001

* odziennie aktualizowane informacje, arkusze danych technicznych, certyfikaty i zdjęcia 
można znaleźć na stronie: www.satino-by-wepa.com

Zalecenie XXXVI zatwierdzone 
dla krótkotrwałego, bezpośredniego
kontaktu z żywnością.

OZNACZENIE



Wydrukowano zgodnie z zaleceniami FSC-Mix.
Okładka 250, strony wewnętrzne w gramaturze 135 g/m2

V1



WEPA Piechowice Sp. z o.o.
Ul. Pakoszowska 1B
58-573 Piechowice, POLAND
Tel.: +48 (75) 7547-815 
Faks: +48 (75) 7547-860
satino@wepa.de 
www.satino-by-wepa.com

MARKA WEPA PROFESSIONAL: 
Firma WEPA Professional jest 100 % spółką córką Grupy 
WEPA. Zatrudniamy 3.900 pracowników w 13 zakładach na 
terenie Europy, co plasuje nas w pierwszej lidze europejskich 
producentów wyrobów z papieru higienicznego. Dla Państwa 
to gwarancja korzyści wynikających z produkcji niemal „na 
miejscu” na terenie całej Europy, sprawdzonej i spełniającej 
wymogi rynku jakości, do tego w korzystnej cenie oraz z 
zapewnieniem najlepszego i niezawodnego serwisu.

ŚRODOWISKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Grupa WEPA to odpowiedzialny producent wyrobów
z papieru higienicznego i jako taki od lat poświęca szczególną 
uwagę utrzymaniu trwałych zasobów surowcowych i produkcji 
papieru z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. 
Większość naszych wyrobów z papieru higienicznego składa 
się w 100 % z makulatury, posiada certyfikaty FSC® lub PEFC. 
Grupa WEPA została ponadto wyróżniona certyfikatem ISO 9001
oraz ISO 14001 i angażuje się w akcje „Eco-Flower” 
oraz „Błękitny Anioł”. 

JAKOŚĆ I LOGISTYKA: 
WEPA to połączenie pierwszorzędnego know-how w zakresie 
produkcji papieru z jedynym w swoim rodzaju wyposażeniem 
technicznym. Ustawiczny rozwój nowych produktów, konsekwentne
ukierowanie na rynek i dystrybucja na całą Europę są naszymi 
gwarantami ciągłej innowacji i postępu. 
Dzięki najnowocześniejszym magazynom i dopracowanej logistyce
zapewniamy procesy logistyczne na najwyższym poziomie.

SERWIS I DYSPOZYCYJNOŚĆ: 
Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu przy podejmowaniu 
decyzji związanych z zakupem. Przez telefon, faks czy e-mail albo 
w bezpośredniej rozmowie na miejscu i bez zbędnego oczekiwania. 
Na naszej stronie internetowej www.satino-by-wepa.com zawsze
znajdą Państwo najnowsze informacje, najbardziej aktualny 
katalog całego asortymentu oraz ciekawostki dotyczące produkcji
i stosowania papieru oraz higieny. Istnieje także możliwość 
stworzenia interfejsów EDI lub e-danych do Państwa systemów 
gospodarki towarowej.

WEPA W EUROPIE

Zmiany w treści zastrzeżone. Wszystkie dostawy i płatności podlegają wyłącznie naszym ogólnym warunkom 
dostaw i płatności, można się z nimi zapoznać oraz pobrać je na stronie www.satino-by-wepa.com.

Twój dystrybutor:

ASORTYMENT Ręczniki papierowe
Czyściwa przemysłowe
Papier toaletowy
Ręczniki kuchenne
Mydła
Chusteczki kosmetyczne

Chusteczki higieniczne
Kosze na śmieci
Podkłady medyczne
Akcesoria
Odświeżacze powietrza
Woreczki higieniczne

SATINO by WEPA      Easy. Clean. Professional. Your smart way of hygiene solutions.

SATINO by WEPA
CZYSTOŚĆ I HIGIENA




