
Easy. Clean. Professional.
Your smart way of hygiene solutions.

Satino by WEPA washroom concepten voor de hoogste 
hygiëne eisen

Contact- en contactloze dispensers 
voor een veilige en effectieve hygiëne

Elk vel is persoonlijk voor één  
gebruiker bedoeld

Zuinig en duurzaam 

Papieren wegwerphanddoeken zijn  
de beste hygiëne oplossing.

Studies hebben aangetoond dat handdrogen met papieren hand-
doeken de meest hygiënische methode is. Elke handdoek komt 
hygiënisch uit de dispenser en is persoonlijk voor elke gebruiker. De 
papieren handdoek zorgt ervoor dat eventuele resterende bacte-
riën van de huid worden gewreven. Gooi na gebruik de handdoek 
weg zodat eventuele resterende bacteriën geen kans maken.

Verontreiniging van de lucht na het 
handen drogen

Een grote keuze uit hygiënepapier, luchtverfrissers, zepen, afvalsystemen en washroom accessoires maken de 
exclusieve en uitgebreide Satino by WEPA-lijn compleet. Meer informatie vindt u onder: 
www.satino-by-wepa.com

www.europeantissue.com



Easy. Clean. Professional.
Your smart way of hygiene solutions.

Satino vouwhanddoek dispensers
Zelfs in kleine toilet ruimtes met weinig plaats past de Satino 
interfold handdoekdispenser optimaal.

ART. NR.    TYPE        OMSCHRIJVING INHOUD

331400     PT2   Interfold dispenser groot Wit 1 stuk

331030     PT2   Interfold dispenser klein Wit 1 stuk

Satino vouwhanddoeken interfold Z- en W-vouw (8cm)

Interfold handdoeken zijn met betrekking tot logistiek, transport, 
opslag en verbruik economisch en ecologisch. 

ART. NR.    TYPE     OMSCHRIJVING INHOUD

276600     PT2 2-laags   W-vouw  20,6x32cm prestige 3.000

277340     PT2 2-laags   W-vouw  20,6x32cm comfort 3.000

276620     PT2 2-laags   Z-vouw   20,6x24cm prestige 3.750

277330     PT2 2-laags   Z-vouw   20,6x24cm comfort 3.750

Satino manuele foamzeep dispensers en vullingen

Energiebezuinigers kiezen voor de batterijloze manuele dispensers in 
combinatie met het economische verbruik van dermatologisch  
geteste foamzeep.

ART. NR.    TYPE     OMSCHRIJVING INHOUD

331100     SF1 Manueel foamzeep dispenser groot  Wit 1 stuk

332600     SF1 Foamzeep 2.500 doseringen/flacon  Transparent 6 x 1000 ml

331540     SF2 Manueel foamzeep dispenser klein  Wit 1 stuk

332630    SF2 Foamzeep 1.750 doseringen/flacon  Transparent 6 x 700 ml

Satino systeemrol dispensers 
Slimme en compacte dispenser voor 2 rollen boven elkaar.  
Keuze uit 3- of 2-laags EU Ecolabel en FSC®-recycled kwaliteit 
tot wel 100 meter per rol.

ART. NR.    TYPE     OMSCHRIJVING INHOUD

332540     JT3 Systeemrol dispenser 2 rollen Wit 1 stuk

313910     JT3 3-laags systeemrol 70 meter comfort  24 rol

313590    JT3 2-laags systeemrol 100 meter comfort  24 rol
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Handdoekpapier in Z- en W-vouw. 

Levering en betaling uitsluitend conform onze algemene voorwaarden. Een actuele versie is beschikbaar via: www.satino-by-wepa.com


