
KATALÓG produKTov KATrIN
Inovatívne hygienické riešenia



Metsä Tissue je súčasťou Metsä Group a majiteľom značky Katrin. 
Naše poslanie definujú slová: Každodenný komfort.
vždy sa snažíme, aby naše produkty:
•   mali najvyššiu kvalitu a boli ekologické a jednoduché na používanie,
•   uľahčovali každodenný život,
•   zabezpečovali príjemnú atmosféru na pracoviskách, vo verejných budovách a na ďalších miestach, kde sú ich 

používatelia mimo domova,
•   boli bezpečné, šetrné k životnému prostrediu a ekonomické.

Chceme, aby naši zástupcovia, naše riešenia a produkty boli vždy po ruke.
Svoje produkty a technológie neustále vyvíjame. veríme v inovácie zavedené v prospech ľudí a životného prostredia.

Metsä Tissue – spoznajme sa bližšie

www.katrin.com
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MeTSä Group

Jedna z najdôležitejších skupín lesného priemyslu na svete. pôsobnosť v 30 krajinách. počet 
zamestnancov: 12 500. Líder na trhu papierových hygienických produktov v severnej, strednej                      
a východnej európe. popredný dodávateľ v západnej európe.

Chceme byť rentabilnou a konkurencieschopnou skupinou drevárskeho priemyslu, ktorá vo svojej výrobe používa 
drevo vyrábané členmi skupiny.

poslanie Metsä Group: 

Hodnoty Metsä Group: 
zodpovedná ziskovosť, spoľahlivosť, spolupráca, udržateľný rozvoj.

Bezpečné a biologicky rozložiteľné produkty 
vyrobené z obnoviteľných surovín, ktoré sú riadené udržateľným spôsobom. Minimálny vplyv na životné 
prostredie počas celého životného cyklu produktu. výrobné procesy a postupy s nízkym negatívnym vplyvom 
na životné prostredie.

výrobný závod v Krapkowiciach – naša filozofia v praxi

počet zamestnancov: 245 

v rámci investície v hodnote 60 mil. eur boli spustené 
dva najmodernejšie stroje na výrobu papiera a nové 
konvertujúce linky na rolované a skladané produkty.

Modernizácia šetrná k životnému prostrediu:
•   zvýšenie energetickej a materiálovej efektivity 
•   zatvorenie závodnej uhoľnej elektrárne a prechod na 

energiu získavanú z biopalív 
•   výrazné zníženie emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého 

a prachu

využívaním inovácií teraz pripravujeme lepšiu budúcnosť.

Jeden z našich deviatich závodov

Celoeurópsky najmodernejší závod v papierenskej brandži 
vyrába toaletný papier, papierové utierky a AFH produkty. 

laminovaný, zvyšuje pevnosť produktu a absorpčné schopnosti

schválené na použitie v potravinárstve (certifikát ISeGA)

eÚ eCo-LABeL – produkty vyrobené z primárnych a recyklovaných vlákien, v priebehu výrobného procesu sa kladie dôraz 
na použitie chemikálií šetrných k životnému prostrediu a berie sa ohľad na znižovanie množstva skleníkových plynov a 
iných emisií vypúšťaných do ovzdušia

Legenda pre katalóg produktov

Krapkowice
Metsä Tissue
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Katrin je značka hygienických produktov vytvorených na zaistenie hygieny a pohodlia v budovách, 
kde ľudia trávia čas mimo domova, ako sú verejné toalety, pracoviská, hotely, školy a strediská na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  
pri výrobe produktov Katrin sa využívajú najmodernejšie technológie, ktoré sú efektívne a ekologické.

HYGIeNA poruKe:
produKTY KATrIN

NAJLepŠIA

vždy o niečo viac v oblasti 
kvality a funkčnosti:

•  hygienické používanie
• jemné utieranie 
 • schopnosť absorpcie
• mäkkosť
• elegancia

Na štandardné používanie vo 
verejných toaletách:

•   všestranné použitie 
•  dobrá kvalita a používateľské výhody
•  odolnosť
•   univerzálnosť

prispôsobené na jednoduché 
používanie vo verejných hygienických 
zariadeniach:

•   produkty spĺňajú základné potreby
•   sú ideálne na použitie v 

priemyselných závodoch

Obchodné
kancelária

Obchodné 
centrum

Kaviareň

Horská
ubytovňa

Čerpacia 
stanica

Reštaurácia
Fast food
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počet hostí VYSOKÝNÍZKY

Hotelová
izba Opera

Luxusná
reštaurácia

KATrIN INCLuSIve

Teda všetko, čo potrebuje vaša toaleta na to, aby u hostí zanechala
dobrý dojem:
uteráky + toaletný papier + mydlo + zásobníky                 
s jednoduchou obsluhou

pre každého používateľa a každé miesto:
  kancelária
  elegantná reštaurácia
  kuchyňa
  hotel
  škola
  priemyselný závod
  štadión
  nemocnica alebo klinika

pluS

claSSic

baSic

LepŠIA doBrá
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Zásobníky Katrin Inclusive boli navrhnuté na základe analýzy potrieb
a požiadaviek používateľov. pri tvorbe novej kolekcie sme zohľadnili ich 
pripomienky a návrhy.  
Vďaka tomu v sebe zásobníky Inclusive spájajú všetky funkcie dôležité pre 
používateľa.

KoLeKCIA INCLuSIve

Zásobníky Inclusive – navrhnuté s ohľadom
na:
Čistiaci a údržbový personál
   rýchlejšia obsluha
   ľahšie plnenie
   zjednodušená kontrola spotreby

používateľov 
   jednoduchšie používanie
   lepšia dostupnosť 
   zvýšená viditeľnosť 

osvedčené v praxi
Zásobníky Inclusive sme podrobili všestranným testom, ktoré simulovali 
minimálne 20-ročné používanie v reálnych podmienkach verejnej toalety. 
 
S hrdosťou vám oznamujeme, že sú pripravené aj na tie najťažšiu skúšku: 
Skutočný život

Jediné zásobníky 
na trhu s textom 

v Braillovom 
písme, ktorý 

pomáha zrakovo 
hendikepovaným 

pri používaní.

Vďaka spolupráci s používateľmi sme získali cenné poznatky, ktoré nám 
umožnili vytvoriť perfektné hygienické podmienky pre všetkých. 

Nové vlastnosti, menej problémov 
• veľké, ľahko ovládateľné tlačidlo na čelnom paneli
• kontrastné farby otvorov zásobníka
• priehľadné bočné steny 
• účinná kontrola spotreby a skrátenie doby obsluhy

Naším poslaním bolo vytvoriť univerzálne zásobníky                               
s jednoduchou obsluhou pre každého a na každom mieste. 
Inkluzívne projektovanie je zamerané na čo najširší okruh 
používateľov: mladých, starších, zdravých i hendikepovaných.

Kompletnosť: projekt pre každého



Na vybratie papiera stačí jemné 
potiahnutie. Vďaka ľahkej obsluhe 
sú zásobníky vhodné aj pre menej 

fyzicky zdatných používateľov.

 jedna veľkosť, rôzne kvality papiera

   ak papier nie je viditeľný, ľahko ovládateľné  
tlačidlo PUSH umožňuje jeho posunutie

   na tlačidle puSH je pokyn v Braillovom písme pre nevidiacich

   plne otvárateľný uzatvárací mechanizmus je ľahko dostupný
    a dobre sa čistí

Zásobník na uteráky Katrin System

Katrin pomáha znižovať náklady bez zníženia 
komfortu a hygieny.
Zásobníky Katrin sa vďaka veľkej kapacite dopĺňajú menej často. Šetrí to 
čas práce upratovacieho personálu, a tým aj celkové náklady na udržiavanie 
čistoty.

ext. kód Názov Farba výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

90045 Zásobník na uteráky Katrin System biela 403 335 216

92025 Zásobník na uteráky Katrin System čierna 403 335 216

93701 elektrický zásobník na uteráky biela 434 299 234

104438 elektrický zásobník na uteráky čierna 434 299 234

Zásobníky Katrin System

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy Balenie počet
bal./paleta

460058 Katrin plus System Towel M 2 100 m x 210, ø 190 super biela 2 6 kotúčov/bal. 36

460102 Katrin Classic System Towel M 2 160 m x 210, ø 190 biela 2 6 kotúčov/bal. 36

460232 Katrin Classic System Towel M 2 * 200 m x 210, ø 195 biela 2 6 kotúčov/bal. 36

460263 Katrin Classic System Towel M 2 Blue 130 m x 210, ø 187 modrá 2 6 kotúčov/bal. 36

460201 Katrin Basic System Towel M 180 m x 210, ø 190 prírodná 1 6 kotúčov/bal. 36

uteráky v kotúči Katrin System

* vhodný pre elektrické zásobníky na uteráky Katrin

98

KATrIN SYSTeM

Kolekcia inovačných zásobníkov, ktoré znižujú spotrebu o 40 % a garantujú neustály 
prístup k papieru, uterákom a mydlu.

Šetrnosť a funkčnosť – to sú naše hodnoty 
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KATrIN SYSTeM

  Jednoduché používanie a údržba

  efektivita nákladov

  zníženie: spotreby, odpadu, negatívneho vplyvu na životné prostredie

  vhodné pre vás a vašich zákazníkov

  inovačné a inteligentné riešenia a technológie

  doplnkové produkty (uteráky + papier + mydlo)

  dizajn vhodný do akéhokoľvek interiéru (biely alebo čierny)

Naše systémové hodnoty

   na dva kotúče toaletného papiera

  nepretržité dávkovanie papiera vďaka systému klesania kotúča

   brzda minimalizuje nadmernú spotrebu

  jednoduché a rýchle dopĺňanie

  lepší prístup k papieru z prednej časti otvoru zásobníka v porovnaní
   so zásobníkom typu Gigant

   nastaviteľný zámok – s kľúčom alebo bez kľúča

Zásobník pre toaletný papier Katrin System

ext. kód Názov výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

104582 Zásobník na toaletný papier Katrin System – biely 313 154 174

104605 Zásobník na toaletný papier Katrin System – čierny 313 154 174

Toaletný papier Katrin System

Zásobníky na toaletný papier Katrin System 

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet

bal./paleta

968 Katrin plus System Toilet 60 m x 100, ø 135 super biela 3 500 36 kotúčov/bal. 30

pLuS

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet

bal./paleta

156159 Katrin Basic System Toilet 115 m x 100, ø 135 biela 1 918 36 kotúčov/bal. 30

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet

bal./paleta

156005 Katrin Classic System Toilet 100 m x 100, ø 135 biela 2 800 36 kotúčov/bal. 30

103424 Katrin Classic System Toilet eco 92 m x 100, ø 135 biela 2 800 36 kotúčov/bal. 30

CLASSIC

BASIC

laminovaný, zvyšuje pevnosť produktu a absorpčné schopnosti
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dávKovAČ MYdLA KATrIN

   k dispozícii v dvoch veľkostiach: 500 ml a 1000 ml

   na tekuté a penové mydlá, prostriedok na dezinfekciu WC dosiek
   a sprchový gél môže byť použitý
   rovnaký dávkovač

  veľké tlačidlo na prednom kryte
   umožňuje jednoduchú obsluhu
   zásobníka bez námahy

   nápis v Braillovom písme
   pre nevidiacich uľahčuje používanie

ext. kód Názov Farba výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

90229 dávkovač na mydlo 1000 ml biela 291 100 130

92209 dávkovač na mydlo 1000 ml čierna 291 100 130

90205 dávkovač na mydlo 500 ml biela 204 100 125

92186 dávkovač na mydlo 500 ml čierna 204 100 125

91981 Bezdotykový dávkovač na penové mydlo ease biela 105 315 110

104490 Bezdotykový dávkovač na penové mydlo ease čierna 105 315 110

dávkovače Katrin na tekuté alebo penové mydlo

používanie našich 
dávkovačov  

nevyžaduje žiadnu 
námahu – veľké  

tlačidlo na prednom 
kryte uľahčuje 

dávkovanie.

elektrický dávkovač, 
ktorý zabezpečuje 

rovnomerné šírenie 
vône 24 hodín denne

po celý mesiac.

ext. kód Názov Farba výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

92001 Zásobník na osviežovač vzduchu biela 192 94 80

104513 Zásobník na osviežovač vzduchu čierna 192 94 80

Zásobníky na osviežovače vzduchu

osviežovače vzduchu

Ext. kód Názov Vôňa Počet ks/kart.

954625 osviežovač vzduchu jablkový 12

954618 osviežovač vzduchu citrus 12

ext. kód Názov Certif. objem ml počet ks/
kart.

počet  
dávok

88059 Katrin Handwash – tekuté mydlo na ruky 1000 6 1250

88080 Katrin Head&Body – tekuté mydlo na telo a vlasy 1000 6 1250

954274 Katrin Foamwash – penové mydlo 1000 6 2500

954267 Katrin ease Foamwash – penové mydlo 1000 6 2500

88141 Katrin Handwash – tekuté mydlo na ruky 500 12 625

88172 Katrin Head&Body – tekuté mydlo na telo a vlasy 500 12 625

954281 Katrin Foamwash – penové mydlo 500 12 1250

954311 Katrin Set Sanitizer – pena na dezinfekciu WC dosiek 500 12 1250

Tekuté a penové mydlá
dermatologicky testované



Skladané C-Fold

• ideálne pre toalety s nízkou   
   intenzitou používania

• môžete ich používať bez  
   zásobníka

Zig Zag

• najčastejšie kupovaný typ  
uterákov

• uteráky sú poskladané  
do tvaru písmena v

• široký výber kvality, belosti 
a mäkkosti

• veľmi obľúbené uteráky vďaka
   optimálnej veľkosti

uteráky typu one stop

•  perforované uteráky  
najlepšej kvality 

•  uteráky sú poskladané  
do tvaru písmena W

•  odvíjajú sa automaticky a            
sú podávané jednotlivo, čo 
zabezpečuje kontrolovanú 
spotrebu

•   priemerná spotreba 1 – 2 
uteráky na jedno vysušenie

vzhľad a funkčnosť hrajú veľkú úlohu
Aký druh uterákov je najvhodnejší pre vaše toalety?

ext. kód Názov Certif. rozmer 
[mm]

rozmer 
zloženého 

útržku [mm]
Farba vrstvy počet 

útržkov Balenie počet 
kart./bal.

344020 Katrin plus one Stop L 3 206 x 340 206 x 85 super biela 3 90 21 bal./kar. 36

345287 Katrin Classic one Stop M 2 206 x 255 206 x 85 biela 2 160 21 bal./kar. 36

Zásobníky Mini na skladané uteráky (šírka max. 210 mm)

Zásobníky na skladané uteráky M

ext. kód Názov Typ výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

90182 Zásobník na skladané uteráky – biely Mini 350 248 114

92087 Zásobník na skladané uteráky – čierny Mini 350 248 114

Ext. kód Názov Typ Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

90168 Zásobník na skladané uteráky – biely M 450 301 146

92063 Zásobník na skladané uteráky – čierny M 450 301 146

uteráky do zásobníkov Mini

Inštalácia a používanie 
zásobníkov Katrin je 

veľmi jednoduché. Vďaka 
svojej farbe sú vhodné 
do každého interiéru. 

priehľadné bočné 
panely umožňujú ľahkú 

kontrolu aktuálnej zásoby 
uterákov.
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ZáSoBNíKY
NA SKLAdANé uTeráKY

Skladané papierové uteráky predstavujú pohodlné          
a hygienické riešenie.  
Vďaka konštrukcii zásobníka na uteráky sú podávané 
po jednom liste a používateľ sa vždy dotýka len 
jedného uteráka.

   k dispozícii v dvoch veľkostiach: Mini a M
   vhodné na uteráky ZZ, C-Fold a one stop
   kryt zásobníka na uteráky sa otvára smerom nahor, čo umožňuje jednoduché dopĺňanie zásobníka M
   zásobníky na uteráky Katrin Mini sú určené do malých priestorov a pre tieto produkty sú vhodné 
skladané uteráky Katrin one Stop s maximálnou šírkou 210 mm

Zásobník na skladané uteráky

1

2

3

laminovaný, zvyšuje pevnosť produktu a absorpčné schopnosti



laminovaný, zvyšuje pevnosť produktu a absorpčné schopnosti
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PLUS

ext. kód Názov Certif. rozmer 
[mm]

rozmer 
zloženého 

útržku [mm]
Farba vrstvy počet 

útržkov Balenie počet  
bal./kart.

344013 Katrin plus one Stop L 3 235 x 340 235 x 85 super biela 3 90 21 bal./kar. 32

345171 Katrin plus one Stop L 2 235 x 340 235 x 85 super biela 2 110 21 bal./kar. 32

344302 Katrin plus C-Fold 2 240 x 330 240 x 90 super biela 2 125 24 bal./kar. 24

100645 Katrin plus Zig Zag 2 21x150,
Handy pack 224 x 230 224 x 115 super biela 2 150 21 bal./Hp 40

65968 Katrin Plus Zig Zag 2 232 x 230 232 x 115 super biela 2 150 20 bal./kar. 36

ext. kód Názov Certif. rozmer 
[mm]

rozmer 
zloženého 

útržku [mm]
Farba vrstvy počet 

útržkov Balenie počet  
bal./kart.

345256 Katrin Classic one Stop M 2 235 x 255 235 x 85 biela 2 144 21 bal./kar. 32

345152 Katrin Classic one Stop L 2 235 x 340 235 x 85 biela 2 110 21 bal./kar. 32

26456 Katrin Classic one Stop HYB 2 235 x 255 235 x 85 biela 2 144 21 bal./kar. 32

343305 Katrin Classic C-Fold 2 240 x 330 240 x 90 biela 2 125 24 bal./kar. 24

100621 Katrin Classic Zig Zag 2 21x150,
Handy pack 224 x 230 224 x 115 biela 2 150 21 bal./Hp 40

65944 Katrin Classic Zig Zag 2 232 x 230 232 x 115 biela 2 150 20 bal./kar. 36

362002 Katrin Classic Zig Zag 232 x 230 232 x 115 biela 1 200 20 bal./kar. 32

65982 Katrin Classic Zig Zag 2 Green 232 x 230 232 x 115 zelená 2 150 20 bal./kar. 36

ext. kód Názov Certif. rozmer 
[mm]

rozmer 
zloženého 

útržku [mm]
Farba vrstvy počet 

útržkov Balenie
počet  
bal./
kart.

16174 Katrin Basic Zig Zag 2 213 x 229 213 x 115 prírodná 2 146 20 bal./kar. 40

100683 Katrin Basic Zig Zag Green 232 x 230 232 x 115 zelená 1 250 20 bal./kar. 36

362200 Katrin Basic Zig Zag Blue 232 x 230 232 x 115 modrá 1 250 20 bal./kar. 32

100669 Katrin Basic Zig Zag 232 x 230 232 x 115 prírodná 1 250 20 bal./kar. 36

CLASSIC

BASIC

SKLAdANé uTeráKY

univerzálne
vynikajúco sa osvedčili v rôznych situáciách a na 
rôznych miestach – vrátane objektov s veľkou 
návštevnosťou.

Silnejšie, hrubšie a savejšie 
dvojvrstvová štruktúra, elegantný vzor potlače, 
vzduchové kapsuly a zosilnená laminácia zvyšujúca 
absorpčné schopnosti a používateľský komfort. 

Šetrné
Vyššia účinnosť znamená nižšiu spotrebu – vďaka 
väčšej absorpčnej schopnosti. Na utieranie dlaní 
stačí menej listov.

premyslené do posledného detailu
Integrovaná rukoväť balenia Handy pack uľahčuje 
prenášanie a skladovanie. 

Inovatívne
ZZ Handy pack je produkt vyrobený použitím 
najmodernejších technológií zvyšujúcich kvalitu              
a ochranu životného prostredia. 

papierové uteráky Katrin typu ZZ
v inteligentnom balení Handy pack

Jednoduché prenášanie 
a skladovanie

• priehľadný obal
• integrované držadlo
• perforácia obalu
• obľúbené u zákazníkov

www.katrin.com



laminovaný, zvyšuje pevnosť produktu a absorpčné schopnosti
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   k dispozícii v dvoch veľkostiach: S a M

   jednoduchá spoľahlivá konštrukcia

   už žiadne hľadanie papiera na kotúči

   bezpečný systém trhania

    vhodné na mnoho rôznych druhov uterákov, 
tak s dutinkou, ako aj bez nej

    zaoblený tvar umožňuje jednoduché čistenie 
zásobníka 

Na všetky miesta, ktoré vyžadujú maximálnu hygienu.
Bezpečné, praktické a estetické.

ZáSoBNíKY
NA uTeráKY v KoTÚČI

Zásobníky na utierky v kotúči

ext. kód Názov výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

90106 Zásobník na uteráky v kotúči S – biely 344 186 174

92100 Zásobník na uteráky v kotúči S – čierny 344 186 174

90120 Zásobník na uteráky v kotúči M – biely 403 263 240

92124 Zásobník na uteráky v kotúči M – čierny 403 263 240

uteráky v kotúči

Kuchynské utierky

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet  

bal./kart.

2634 Katrin plus S 2 60 m x 205, ø 140 super biela 2 261 12 kotúčov/bal. 40

2658 Katrin plus M 2 90 m x 205, ø 200 super biela 2 391 6 kotúčov/bal. 40

447627 Katrin plus M 2 171 m x 220, ø 200 super biela 2 450 6 kotúčov/bal. 32

475218 Katrin plus S Coreless (bez dutinky) 110 m x 205, ø 130 super biela 1 - 12 kotúčov/bal. 18

475355 Katrin plus M Coreless (bez dutinky) 280 m x 205, ø 190 super biela 1 - 6 kotúčov/bal. 20

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet  

bal./kart.

234125 Katrin plus Kitchen 4-pack 12 m x 230, ø 110 super biela 2 50 7x4 kotúčov/bal. 27

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet  

bal./kart.

433283 Katrin Basic S 2 70 m x 180, ø 135 prírodná 2 – 12 kotúčov/bal. 44

433276 Katrin Basic M 2 150 m x 180, ø 190 prírodná 2 – 6 kotúčov/bal. 44

433306 Katrin Basic S 100 m x 180, ø 135 prírodná 1 – 12 kotúčov/bal. 44

433382 Katrin Basic M 300 m x 180, ø 200 prírodná 1 – 6 kotúčov/bal. 44

2580 Katrin Basic S Green 60 m x 180, ø 135 zelená 1 – 12 kotúčov/bal. 44

433429 Katrin Basic M Green 150 m x 180, ø 190 zelená 1 – 6 kotúčov/bal. 44

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet  

bal./kart.

3389 Katrin Classic S 2 60 m x 205, ø 140 biela 2 261 12 kotúčov/bal. 40

2603 Katrin Classic M 2 90 m x 205 ø 200 biela 2 360 6 kotúčov/bal. 40

103431 Katrin Classic S 2 75 m x 205, ø 140 biela 2 300 12 kotúčov/bal. 40

3396 Katrin Classic M 2 150 m x 210, ø 190 biela 2 600 6 kotúčov/bal. 40

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet  

bal./kart.

2467 Katrin Classic Kitchen 2-pack 100 m x 212, ø 125 super biela 1 358 6 x 2 kotúčov/bal. 25

pLuS
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Funkcia nevyužitého kotúča 
(„stub roll“), teda dávkovanie 

papiera z končiaceho sa 
kotúča pri súčasnom doplnení 

zásobníka novým kotúčom 
umožňuje využiť papier do 

úplného konca.
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ZáSoBNíKY
KATrIN GIGANT

   zásobníky na toaletný papier Gigant sú dostupné     
v dvoch veľkostiach: malé (S) a veľké (L)

  nastaviteľný zámok – s kľúčom alebo bez kľúča

   integrovaný držiak zvyšku kotúča umožňuje využitie 
každého kotúča až do konca

   veľké kotúče toaletného papiera určené na miesta   
s veľkým počtom používateľov

veľa používateľov, veľký kotúč. Zásobníky na toaletný papier Gigant pomáhajú 
udržiavať hygienu v intenzívne využívaných objektoch a zároveň zabezpečujú 
najvyššiu úroveň komfortu a jednoduchú obsluhu.

Zásobník na papier Katrin Gigant

ext. kód Názov výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

90069 Zásobník na toaletný papier Katrin Gigant S – biely 245 239 151

92148 Zásobník na toaletný papier Katrin Gigant S – čierny 245 239 151

90083 Zásobník na toaletný papier Katrin Gigant L – biely 356 342 149

92162 Zásobník na toaletný papier Katrin Gigant L – čierny 356 342 149

Toaletný papier Katrin Gigant

ext. kód Názov rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet

bal./kart.

2511 Katrin plus Gigant S 2 100 m x 95, ø 180 super biela 2 800 12 kotúčov/bal. 44

16365 NL Gigant M vF White 2p 1X6 180 m x 95, ø 230 super biela 2 1440 6 kotúčov/bal. 70

2566 Katrin plus Gigant L 250 m x 95, ø 280 super biela 2 2000 6 kotúčov/bal. 44

ext. kód Názov rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet

bal./kart.

2504 Katrin Classic Gigant S 2 150 m x 95, ø 180 biela 2 1200 12 kotúčov/bal. 44

2542 Katrin Classis Gigant M 2 300 m x 95, ø 230 biela 2 2400 6 kotúčov/bal. 70

2498 Katrin Classis Gigant S 2 100 100 m x 95, ø 180 biela 2 800 12 kotúčov/bal. 44

16402 NL Classic Gigant M 2 180 m x 95, ø 220 biela 2 1440 6 kotúčov/bal. 70

16426 NL Classic Gigant L 2 250 m x 95, ø 280 biela 2 2000 6 kotúčov/bal. 42

ext. kód Názov rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet

bal./kart.

2481 Katrin Basic Gigant S 150 m x 95, ø 180 prírodná 1 - 12 kotúčov/bal. 44
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ToALeTNý pApIer
MALé KoTÚČe

   mäkký, savý a odolný

   vhodný pre všetky verejné toalety

   dostupný v troch typoch, pre zákazníkov  
s rôznymi očakávaniami

   2-, 3- alebo 4-vrstvový

Najpopulárnejšia veľkosť toaletného papiera. 
vhodný do toaliet s nízkou a strednou 
frekvenciou návštevnosti.

ext. kód Názov Farba výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

92582 Zásobník na skladaný toaletný papier biela 307 158 133

92605 Zásobník na skladaný toaletný papier čierna 307 158 133

Toaletný papier – malé kotúče

Zásobníky na skladaný toaletný papier Katrin

Zásobníky na toaletný papier v malých kotúčoch Katrin

ext. kód Názov Farba výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

92384 Zásobníky na toaletný papier v malých kotúčoch biela 300 145 145

104452 Zásobníky na toaletný papier v malých kotúčoch čierna 300 145 145

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet

bal./kart.

13241 Katrin plus White 4p 20,3 m x 98, ø 118 super biela 4 150 6 x 7 kotúčov/bal. 30

104872 Katrin plus Toilet 250 30 m x 98, ø 118 super biela 3 250 6 x 8 kotúčov/bal. 30

16525 Katrin plus Toilet 160 17,3 m x 99, ø 118 super biela 3 150 7 x 8 kotúčov/bal. 33

105003 Katrin plus Toilet 300 easy Flush® 37,5 m x 100, ø 115 super biela 2 300 5 x 4 kotúčov/bal. 70

112966 Katrin plus Toilet 160 18,2 m x 95, ø 117 super biela 2 156 5 x 8 kotúčov/bal. 44

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet

bal./kart.

29945 Katrin plus Bulk pack 103 mm x 230 mm super biela 2 200 42 bal./kar. 40

Toaletný papier – skladaný

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet

bal./kart.

125409 Katrin Basic Toilet 490 68 m x 90, ø 140 prírodná 2 486 36 kotúčov/bal. 30

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet 
útržkov Balenie počet

bal./kart.

125553 Katrin Classic Toilet 160 19,2 m x 98, ø 115 biela 3 160 4 x 16 kotúčov/bal. 27

104749 Katrin Classic Toilet 200 23,4 m x 95, ø 117 biela 2 200 5 x 8 kotúčov/bal. 44
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KATrIN eASY1:
STAČí JedeN oBrÚSoK

NovINKA

• bufety
• jedálne
• menšie reštaurácie 
• stánky s rýchlym občerstvením

• reštaurácie so samoobsluhou
• čerpacie stanice
• malé kancelárske kuchynky

Dokonalý produkt pre:

M A L É  R O Z M E R Y
V E Ľ K Ý  O B J E M
J E D N O D U C H É

P O U Ž I T I E

N o v á  r a z b a  L I M t e c h

• Výrazne lepšia absorpčná schopnosť
• Vylepšená mäkkosť a pocit na dotyk 
• Testované na alergie, šetrný k pokožke
• Vďaka lepšej kvalite a absorpčnej schopnosti nemusíte 

používať veľa obrúskov, takže sa znižuje šanca, že sa vám 
minie zásoba papiera.

M Ä K Š I E
V YŠ Š I A

A B S O R P Č N Á
S C H O P N O S Ť

Katrin Easy1 obrúsky do zásobníku
2-vrstvové obrúsky, biele, skladané,
rozmer jedného obrúsku 17 x 17,2 cm, 280 ks/balenie,
42 balení/kartón, 20 kartónov/paleta

Nový SToLový ZáSoBNíK KATrIN TABLe Top

Zásobník Katrin table Top je elegantná a užitočná 
novinka. Rýchlo sa dopĺňa, zaberá málo miesta                           
a jednoducho sa udržiava a čistí. praktický zásobník 
navodzuje zákazníkom a hosťom pocit, že je o nich 
postarané.
Zásobník Katrin table Top vydá naraz len jeden obrúsok, 
čo podporuje správnu hygienu, pretože používateľ 
sa dotkne len jedného obrúska. dávkovanie znižuje 
spotrebu obrúskov. Zásobník chráni obrúsky proti 
vlhkosti a prachu.
objem zásobníka je až 280 kusov 2-vrstvových obrúskov.       
Na bočnú stranu zásobníka môžete umiestniť napríklad 
menu alebo grafiku so špeciálnou ponukou.

Katrin Table Top
zásobník na obrúsky

22564

Katrin Classic Easy 1 Dispenser Napkin

27569

NovINKA

vytvorte si vlastný dizajn 
etikiet do zásobníka Katrin 
Table Top.



ext. kód Názov rozmer [mm] Farba vrstvy počet
útržkov Balenie počet  

bal./paleta

11797 Katrin plus Facial 205 x 210 super biela 2 100 40 bal./kar. 32

ext. kód Názov Farba rozmer [mm]

92629 Zásobník na kozmetické obrúsky biela 130 x 270 x 70

104476 Zásobník na kozmetické obrúsky čierna 130 x 270 x 70

Kozmetické obrúsky

Zásobník na kozmetické obrúsky

Mäkké hygienické 
obrúsky príjemné 

na dotyk
a elegantný
a praktický 
zásobník. 

Nenahraditeľný 
komfortný doplnok 

na vybavenie 
elegantnej toalety. 

Hygienické podložky 
Katrin pre ordinácie, 

kozmetické 
zariadenia a objekty 

typu spa. Mäkké, 
pohodlné a odolné.

2726

ZáSoBNíKY,
KoZMeTICKé oBrÚSKY, podLožKY

v kolekcii Katrin sa okrem 
tradičných papierov a 
papierových uterákov 
nachádzajú aj mnohé iné 
produkty, ktoré pomáhajú 
udržiavať vysokú úroveň 
hygieny vo verejných 
budovách. 

Katrin resta je 
kompletné
a funkčné 

riešenie pre 
gastronomické 

miesta
s vysokým 

počtom 
návštevníkov.

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy Balenie počet  
bal./paleta

31474 Katrin resta M2 14x150, Handy pack 155 x 255 biela 2 150 ks x 14 bal. 36

31481 Katrin resta M2 14x150, Handy pack 155 x 255 oranžová 2 150 ks x 14 bal. 36

27569 Katrin easy1 M2 42x280 170 x 170,2 biela 2 280 ks x 42 bal. 20

obrúsky resta

ext. kód Názov Farba rozmer [mm]

962045 Zásobník Katrin resta priehľadná 400 x 190 x 145 mm

22564 Katrin Table Top dispenser priehľadná 168 x 193 x 120 mm

Zásobník na obrúsky resta

ext. kód Názov rozmer [mm] Farba vrstvy počet
útržkov Balenie počet  

bal./paleta

459450 Katrin plus Clini 2 65 m x 500, ø 140 super biela 2 130 6 kotúčov/kart. 32

459354 Katrin Classic Clini 2 80 m x 500, ø 140 biela 2 160 6 kotúčov/kart. 32

459306 Katrin Classic Clini 53 m x 500, ø 130 biela 1 106 6 kotúčov/kart. 32

Hygienické podložky
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oBrÚSKY
FASANA

Synonymum dokonalosti v oblasti kvality a výberu.

Všetky výrobné postupy značky Fasana spĺňajú medzinárodné smernice na zaručenie 
kvality (ISo 9001) a environmentálneho manažmentu (ISo 14001). okrem toho sa výrobky 
zhotovujú v priestoroch s certifikáciou programu kvality pre spotrebiteľa spoločnosti BrC 
Global Standards a výrobky sú certifikované ako bezpečné pre potraviny.

vyžiadajte si kompletnú ponuku obrúskov FASANA!

obrúsky deCoSoFT®
obrúsky decoSoft® značky Fasana sa odlišujú svojou kvalitou na dotyk a vynikajúcou 
absorpčnou schopnosťou. Špeciálne vyvinutá reliéfna tlač obrúskom pridáva mimoriadnu 
jemnosť.

obrúsky jednofarebné
obrúsky sú dostupné v rôznych veľkostiach, materiáloch a farbách, ktoré sú prispôsobené 
potrebám trhu a trendom.

obrúsky s razbou | Behúne na stôl
praktická a farebne zladená ponuka na použitie v interiéri aj v exteriéri.

obrúsky design
dizajnové obrúsky Fasana ponúkajú šesť rôznych motívov.
poskytujú skvelé riešenie pre modernú dekoráciu stolov a je tiež možné ich kombinovať 
s inými druhmi našich obrúskov.
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prIeMYSeLNé uTIerKY  
NeTKANá TeXTíLIA

Starajte sa o stroje, zariadenia a ruky zamestnancov.
Kvalitné utierky z netkanej textílie sú ideálne na špecifické používanie        
v automobilovom, elektrotechnickom a tlačiarenskom priemysle.

   bezprašné utierky na špecifické použitie

    výnimočne silná štruktúra predchádzajúca trhaniu papiera dokonca aj počas čistenia 
nerovných a ostrých povrchov

   vysoký objem a rýchlosť absorpcie pre najvyššiu efektivitu

   obal chráni nepoužívané utierky pred znečistením a umožňuje jednoduché dávkovanie

priemyselné utierky – netkaná textília

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet  
útržkov Balenie počet  

bal./paleta

457019 Katrin plus poly XL Blue 200 m x 325, ø 400 svetlomodrá 1 550 1 kotúč/bal. 36

455916 Katrin plus poly roll Box 292 m x 325, ø 290 biela 1 800 1 kotúč/bal. 24

574211 Katrin plus poly Box 430 x 325 biela 1 75 10 kart./bal. 28

574501 Katrin plus poly Box 300 300 x 420 biela 1 300 1 kart./bal. 66

pLuS



3332

prIeMYSeLNé KoTÚČe
– SToJANY

   priemyselné kotúče Katrin sa vyznačujú 
vysokou absorpčnou schopnosťou, nevytvárajú 
prach a nezanechávajú vlákna na čistených 
povrchoch

   ponuka zahŕňa nástenné a podlahové stojany na 
utierky so systémom na jednoduché odtrhnutie

Silné a odolné papierové utierky pomáhajú udržiavať poriadok na pracovisku 
a zároveň zvyšujú bezpečnosť – pomocou nich môžete ľahko utrieť a vysušiť 
mokré povrchy.

ext. kód Názov Farba počet
kart./bal.

709158 Nástenný stojan na utierky – na kotúč do šírky 40 cm svetlomodrá 1

709141 podlahový stojan na utierky – na kotúč so šírkou 40 cm svetlomodrá 1

999805 podlahový stojan na utierky – na kotúč so šírkou 40 cm + držiak na vrecko na odpad svetlomodrá 1

Stojany na priemyselné kotúče
ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet  

útržkov Balenie počet  
bal./kart.

445576 Katrin Basic XL 2 Blue 190 m x 270, ø 280 modrá 2 750 2 kotúče/bal. 42

445309 Katrin Basic XL Green 360 m x 270, ø 280 zelená 1 – 2 kotúče/bal. 42

445569 Katrin Basic XL Blue 360 m x 270, ø 280 modrá 1 – 2 kotúče/bal. 42

463864 Katrin Basic L 1230 m x 230, ø 385 prírodná 1 – 1 kotúč/bal. 30

463918 Katrin Basic XL Brown 1000 m x 320, ø 370 hnedá 1 – 1 kotúč/bal. 18

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet  
útržkov Balenie počet  

bal./kart.

481009 Katrin plus XL 4 360 m x 265, ø 360 super biela 4 1000 1 kotúč/bal. 48

3303 Katrin plus XL 2 White 235 m x 255, ø 260 super biela 2 940 2 kotúče/bal. 48

3402 Katrin plus XL 2 189 m x 260, ø 240 super biela 2 822 2 kotúče/bal. 48

453815 Katrin plus XL 2 380 m x 265, ø 290 super biela 2 1000 2 kotúče/bal. 42

481559 Katrin plus XL 2 570 m x 265, ø 390 super biela 2 1500 2 kotúče/bal. 24

452233 Katrin plus XL 1110 m x 320, 370 super biela 1 – 1 kotúč/bal. 18

priemyselné kotúče Katrin

ext. kód Názov Certif. rozmer [mm] Farba vrstvy počet  
útržkov Balenie počet  

bal./kart.

481252 Katrin Classic L 3 Blue 190 m x 220, ø 340 modrá 3 500 2 kotúče/bal. 36

464224 Katrin Classic XXL 3 Blue 190 m x 380, ø 340 modrá 3 500 2 kotúče/bal. 20

464217 Katrin Classic L 3 Blue 380 m x 220, ø 390 modrá 3 1000 2 kotúče/bal. 27

458637 Katrin Classic XL 2 260 m x 280, ø 275 biela 2 1040 2 kotúče/bal. 42

481108 Katrin Classic L 2 Blue 190 m x 220, ø 280 modrá 2 500 2 kotúče/bal. 54

481153 Katrin Classic XXL 2 Blue 190 m x 380, ø 280 modrá 2 500 2 kotúče/bal. 30

464118 Katrin Classic XXL 2 Blue 380 m x 220, ø 290 modrá 2 1000 2 kotúče/bal. 54

464187 Katrin Classic XXL 2 Blue 380 m x 380, ø 290 modrá 2 1000 2 kotúče/bal. 30

priemyselné kotúče Katrin
sú ideálne  

na utieranie vody, olejov, 
rozpúšťadiel  

a detergentov.
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vlastnosti produktu Najlepší produkt

rýchlosť
absorpcie

455916 445576
458637
445309

481153
463918

464224
453815
452233
481559

464217
481009

Absorpčný
kapacita

455916 445576 458637
481153
463918

464224
453815
452233
481559

464217
481009

pevnosť 453815
481559
452233 445576 481153

458637
445309

464224
464217 455916

pevnosť zamokra

464125
453815
481559
463918 445576 458637

481153
445309

464224
464217 455916

Nízka tvorba 
prachových 
čiastočiek

453815
481559
463918
464125 445576

458637
464217

481153
464224 455916

P r i e m y s e l n é  u t i e r k y  z n a č k y  K a t r i n  s ú  d o s t u p n é  v  t r o c h  s t u p ň o c h  k v a l i t y :
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AKo SprávNe vYBrAť vHodNý produKT
pre prIeMYSeLNé rIeŠeNIe

Katrin zaisťuje čistotu a funkčnosť vo verejných toaletách, priemyselných pracoviskách, 
hoteloch, školách, reštauráciách a zdravotníckych zariadeniach. propagujeme dobrú hygienu                              
a ponúkame riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky našich zákazníkov. 

v y s o k é  n á r o k y  n a  e f e k t i v i t u                  
a  p r o d u k t i v i t u

pre všetky priemyselné odvetvia
pri priemyselnej práci je potrebné používať špeciálne navrhnuté, 
profesionálne produkty na utieranie a čistenie, ktoré zohľadňujú požiadavky 
rozličných priemyselných odvetví.

Na všetky druhy povrchov
profesionálne utieranie má rozličné funkcie v závislosti od toho, čo práve 
čistíte, o aký povrch ide a aký má byť očakávaný výsledok.

Katrin – na všetky účely
Sortiment značky Katrin sa neustále testuje a rozvíja. obsahuje vhodné 
riešenia pre všetky požiadavky na profesionálne a priemyselné utieranie.

Tu nájdete inštruktážne video o tom, ako najlepšie 
demonštrovať rozličné produkty značky Katrin na 
priemyselné utieranie. Stačí naskenovať Qr kód.

pLuS
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vý b e r  s p r á v n e h o  p a p i e r a  n a  p r i e m y s e l n é
u t i e r a n i e ,  č i s t e n i e  a  l e š t e n i e

1. Čo budete utierať alebo odstraňovať?

2. utieranie, čistenie alebo leštenie?

dôležitý je povrch, ktorý sa má utierať.

 ■ Nerovné a ostré povrchy si vyžadujú 
pevné utierky.

 ■ Gumený povrch napríklad kladie 
zvláštne nároky na odolnosť utierky 
voči treniu.

T I p  K AT r I N

Farba mastnota voda krv olej prach

UTIERANIE

Absorpcia rôznych tekutín
z povrchov a predmetov pomocou 

utierok na utieranie

ČISTeNIe
Odstraňovanie špiny z rôznych 

povrchov pomocou rozpúšťadiel
a utierky

LeŠTeNIe
utieranie/čistenie povrchov 

rozpúšťadlami, leštidlom a utierkou

o
d
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www.katrin.com

455916  
Katrin plus poly roll 
Box

458637  
Katrin Classic XL 2

481153  
Katrin Classic XXL 2
Blue

464217  
Katrin Classic L 3 Blue 

481009 
Katrin plus XL 4

464224  
Katrin Classic XXL 
3 Blue

452233
Katrin plus XL

445576  
Katrin Basic XL 2
Blue 

445309  
Katrin Basic XL
Green 

481559 
Katrin plus XL 2

453815 
Katrin plus XL 2

463918  
Katrin Basic XL
Brown
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ext. kód Názov Typ výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

988366 Zásobník na skladané uteráky – saténová oceľ M 330 275 132

988113 Zásobník na skladané uteráky – biely kov M 330 275 132

Zásobník na skladané uteráky

ext. kód Názov Typ výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

993100 Zásobník na uteráky v kotúči so stredovým odvíjaním – saténová oceľ M 365 261 261

993124 Zásobník na uteráky v kotúči so stredovým odvíjaním – biely kov M 365 261 261

Zásobník na centrálne dávkovanie

ext. kód Názov Typ výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

989660 Zásobník Katrin Gigant S – saténová oceľ S 266 250 129

989516 Zásobník Katrin Gigant S – biely kov S 266 250 129

992967 Zásobník Katrin Gigant L – saténová oceľ L 330 310 129

997016 Zásobník Katrin Gigant L – biely kov L 330 310 129

Zásobník na papier Katrin Gigant

ext. kód Názov výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

993063 dávkovač na penové mydlo – saténová oceľ 1000 ml 275 125 100

982517 dávkovač na penové mydlo – biely kov 1000 ml 275 125 100

dávkovač na penové mydlo

ext. kód Názov počet výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

900771 odpadkový kôš – saténová oceľ 1 485 370 191

900788 odpadkový kôš – biely kov 1 485 370 191

Koše

Kovové ZáSoBNíKY

Kolekcia produktov Katrin Metal je ideálna pre verejné toalety s malou a stredne 
veľkou návštevnosťou, ako aj pre miesta so štandardnou kvalitou a prestížne priestory,                
v prípade ktorých je nevyhnutný vhodný vzhľad. 

Tak zásobníky z nehrdzavejúcej ocele, ako aj zásobníky z bieleho kovu zaručujú štýlovosť a eleganciu 
a dokážu zlepšiť vzhľad každej toalety v kancelárii, reštaurácii, škole, zdravotnom stredisku a na iných 
verejných miestach. 

Štýlový dizajn s mnohými inteligentnými riešeniami

   elegantný a štýlový vzhľad z matnej nehrdzavejúcej 
ocele a bieleho kovu, ktorý je vhodný do väčšiny 
priestorov

   pevná konštrukcia, ktorá sa osvedčí v náročnom 
prostredí

   ochrana pred prašnosťou, nečistotami a vlhkosťou

   jednoduché čistenie

  uzamykateľné zásobníky umožňujúce kontrolu   
    spotreby a redukciu odpadu

   rovnaký kľúč pre všetky zásobníky

   jednoduchá obsluha a údržba

   ľahká a rýchla inštalácia pomocou skrutiek

Inteligentné detaily predstavujú pridanú hodnotu.

väčšie množstvo otvorov 
na zadnej stene zásobníka 
umožňuje využiť
na inštaláciu v minulosti 
vyvŕtané otvory.

Kontrolný priezor indikuje,
kedy je potrebné doplniť
papier alebo mydlo.

rezná hrana zásobníkov 
Gigant má nový tvar, ktorý 
reže papier a necháva 
neveľký kus
trčať zo zásobníka.
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príSLuŠeNSTvo

   komplexné riešenie pre rôzne typy toaliet

   vzájomne zladené zásobníky a ich náplň

   praktické – všetky prvky vybavenia od jedného výrobcu

Ľahko prístupný papier a uteráky sú najdôležitejšími prvkami vybavenia toalety, avšak 
celkový vzhľad týchto priestorov a dojem ich návštevníkov tvoria aj detaily. Kolekcia 
Katrin ponúka široké spektrum dodatočného vybavenia toaliet, ako sú produkty na 
dezinfekciu, osviežovače vzduchu, vrecia, odpadkové koše a hygienické vrecká.

ext. kód Názov počet výška 
[mm]

Šírka 
[mm] Hĺbka [mm]

961628 Hygienické vrecká 25 x 25 – – –

91875 Zásobník na vrecká na hygienický odpad Katrin Inclusive – biely 1 135 95 32

92247 Zásobník na vrecká na hygienický odpad Katrin Inclusive – čierny 1 135 95 32

vrecká a zásobníky

dodatočné prvky vybavenia zvyšujú 
komfort pri používaní. používatelia si 

uvedomujú, že správcovi objektu záleží 
na ich pohodlí a dobrom pocite.

ext. kód Názov počet výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm]

91851 Kôš na odpadky Katrin Inclusive 8 l – biely 1 360 240 170

92223 Kôš na odpadky Katrin Inclusive 8 l – čierny 1 360 240 170

91899 Kôš na odpadky s krytom Katrin Inclusive 25 l – biely 2 550 330 230

92261 Kôš na odpadky s krytom Katrin Inclusive 25 l – čierny 2 550 330 230

91912 Kôš na odpadky s krytom Katrin Inclusive 50 l – biely 2 575 420 280

92285 Kôš na odpadky s krytom Katrin Inclusive 50 l – čierny 2 575 420 280

4287 Kôš na odpadky dierovaný 40 l – biely 6 500 320 265

Koše
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