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HET NIEUWE MERK
VAN WEPA PROFESSIONAL

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





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

Een merk dat moderne hygiëne-oplossingen creëert en sanitaire ruimtes in
representatieve visitekaartjes verandert. Een merk waarvan de producten inspireren 
door hun functionaliteit, comfort en milieuvriendelijkheid, welzijn creëren en hygiëne
herdefiniëren – exclusief, aantrekkelijk en eigentijds. 
Een merk dat wordt ondersteund door een enthousiast team van ervaren 
professionals die u helpen met hun kennis en expertise bij het expanderen van 
uw bedrijfsactiviteiten.Precies dit merk 

bestaat al: Satino by WEPA

WEPA
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PROFITEER OOK VAN
SATINO BY WEPA! |  Maak van Satino by WEPA uw favoriete merk en ga met ons mee bij 
elke stap in de verdere ontwikkeling van ons merk – in het belang van uw klanten en in het 
belang in uw bedrijf! Beproefde concepten met toegevoegde waarde creëren wederzijds 
vertrouwen en leiden tot langdurige partnerschappen op ooghoogte.
Wij van Satino by WEPA helpen u graag. Met een uitgebreid productportfolio dat zowel in de 
details als in zijn totaal overtuigt. Met een nieuw merk dat verder gaat dan de huidige standaards 
en garant staat voor exclusieve washroom ervaringen. Met een uitstekende sales & marketing 
support en met serviceconcepten, die uw bedrijf een stap verder brengen.

Superzacht hygiënepapier 
van cellulose.

Het origineel, onze bestseller
van 100% gerecycled papier.

Innovatieve kwaliteiten, 
optimaal verpakt. Voor de beste 
prijs-kwaliteitverhouding.

HET FRISHEIDSCONCEPT VAN SATINO 
MAAKT KLANTWENSEN WAAR |  Als het op hygiëne aankomt, willen klanten en 
bezoekers van sanitaire ruimtes geen compromissen sluiten. Zij willen een betrouwbaar 
hygiëne-concept, een schone en frisse washroom waarin ze zich prettig voelen. Op kantoren, 
scholen of onderweg op reis, in kleine of grote sanitaire ruimtes. 
Ook wij van Satino by WEPA sluiten geen compromissen als het om hygiëne gaat. Ons door-
dachte frisheidsconcept is perfect afgestemd op de hoge verwachtingen en behoeften van de
washroom bezoeker. Een breed assortiment praktische hygiëne(papier)dispensers bieden 
vernuftig gebruiksgemak tot in de details. Een grote keuze aan hygiënepapieren, lucht-
verfrissers, zepen, afvalsystemen en wasruimteaccessoires completeert het exclusieve en 
uitgebreide concept van Satino by WEPA. 

EVEN PERSOONLIJK 
ALS DE  WENSEN VAN UW KLANTEN |  Wij van Satino by WEPA kennen de individuele 
behoeften van de klant. Daarom bieden onze drie productcategorieën maatwerk oplossingen 
voor elke gelegenheid. 
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ONZE ORGANISATIE – 
GERICHT OP DIALOOG EN PARTNERSCHAP |  Een goede zakelijke relatie is gebaseerd 
op wederzijds vertrouwen en gemeenschappelijke doelstellingen. Om de uitdagingen van de markt 
elke dag beter te begrijpen, zijn wij 24 uur per dag voor u bereikbaar. De basis voor onze gezamen-
lijke groei is het regelmatig uitwisselen van ideeën, wensen en onontdekte mogelijkheden rondom 
onze producten, diensten en de gebruiksvriendelijkheid ervan. 
Ook ons ervaren verkoopteam richt zich consequent op dialoog en partnerschap. Door het goede 
contact met u en onze eindklanten verzamelen we elke dag nieuwe, waardevolle marktkennis. Deze 
vertalen we naar nieuwe producten en diensten, szodat het productaanbod nog beter aansluit bij 
de behoeften van eindgebruikers en washroom bezoeker. Zo zorgen we ervoor dat het Satino by 
WEPA-kompas altijd in de richting van klantgerichtheid wijst.

IDEEËN EN INNOVATIES – DYNAMIEK VOOR
UW BEDRIJF |  Wij weten wat er op de markt speelt. Deze know how vertalen we naar com-
fortabele hygiëne-ervaringen en doordachte oplossingen voor sanitaire ruimtes, die voor u de 
moeite waard zijn. U profiteert van onze jarenlange ervaring in de hygiënemarkt en de expertise 
van ons team.
Innovatie en communicatie gaan bij ons hand in hand. Alleen in een voortdurende dialoog met 
onze partners, klanten en eindklanten kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe producten ook wer-
kelijk innovatief en voor iedereen interessant zijn. Dit leidt tot een nieuwe eenvoud op alle niveaus 
van het bedrijfsleven. Gemakkelijk bestellen, intuïtieve communicatie, handzame verpakkingen, 
eenvoudig en praktisch gebruik, competente verkoopondersteuning en nog veel meer. 

Naast veel nieuwe producten kunt u hiervan nu al profiteren.

SAMEN DE HYGIËNE-OPLOSSINGEN
VAN MORGEN ONTWIKKELEN |  De passie voor papier was al ruim 70 jaar geleden onze 
drijfveer en innovatiemotor. Deze passie is tot op de dag van vandaag ononderbroken en blijft ons
aanzetten tot het aanboren van nieuwe markten en nieuwe productinnovaties. Word deel van 
deze passie! Samen creëren we een unieke hygiëne-ervaring in de washroom, samen groeien 
we duurzaam. Of het nu gaat om werkplekken, restaurants, ziekenhuizen, luchthavens of andere
plaatsen in (semi-)openbare gebouwen, wij helpen u bij de verkoop, marketing en logistiek. 
Zo kunt u zich concentreren op uw kernactiviteiten en profiteren van onze gezamenlijke successen. 
Ook in de toekomst zullen we al onze energie, expertise en ervaring blijven inzetten om hygiënische
oplossingen te ontwikkelen die steeds weer nieuwe maatstaven zetten.
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RUBRIEKEN

DE NIEUWE VERPAKKINGEN
Talentabel. Satino ons talenwonder.
EAN's. EAN's voor meer elan in het bedrijf
Draaggreep. Praktisch. Handig. Goed. 
Bij alle Satino by WEPA prestige toiletpapier verpakkingen
Pictogrammen. Het voordeel van Satino voor 
een beter overzicht.
Easy-going. Praktische perforatie voor betere prestaties.
"Easy Open" bij toiletpapier- en keukenrolfolies. "Easy Open
and Carry" bij de dozen voor tissue papieren handdoeken
Codering. Deze "match" betekent winst voor u! 
Alle Satino by WEPA producten en dispensers hebben 
een eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen code.

NIEUWKOMERS
Dispensers.
Dispensersysteem voor 2 rollen toiletpapier
Hygiënezakjesdispenser
Luchtverfrissers.
Luchtverfrisser ECO: sanitaire ruimtes tot 20 m3

Luchtverfrisser PREMIUM: sanitaire ruimtes tot 200 m3

DISPENSEROPLOSSINGEN
Complete concepten voor alle sanitaire ruimtes.
Ontwerp, slotsysteem, materiaal, montageplaat
De designring.
In 16 trendy kleuren voor veel dispensermodellen

PARTNERSCHAP
Dat vinden wij belangrijk, dat is wat u voor ons betekent!

SATINO-BY-WEPA.COM
Beleef onze veelzijdige productwereld!
Iedere dag actueel en compleet – 365 dagen per jaar – 
24 uur per dag.

MENS EN MILIEU

VERPAKKINGEN EN MILIEU
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44

61

62

64
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De nieuwe 
verpakkingen

14 Nieuwkomers

44Partnerschap
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PRODUCTEN

PAPIEREN HANDDOEKEN
PT 1 | Systeem handdoekrollen
PT 2 | Vouwhanddoek Interfold
PT 3 | Vouwhanddoek Standaard
PT 4 | Vouwhanddoek Standaard tot 24 cm breedte
CF 1 | Poetsrollen centrefeed

CR 1 | Poetsrollen industrieel

TOILETPAPIER
MT 1 | Kleine rollen
JT 1 | Jumborollen XL
JT 2 | Jumborollen XXL
JT 3 | Systeemrollen
CF 2 | Jumborollen met binnenafwikkeling
BT 1 | Bulkpack

Keukenrollen

Vloeibare handzepen, foamzepen, toiletbrilreiniger

Facial tissues en zakdoeken

Afvalbakken
Hygiëneboxen
Afvalmanden

Onderzoektafelpapier

Accessoires

LUCHTVERFRISSERS
AR 1 | Luchtverfrisser ECO
AR 2 | Luchtverfrisser PREMIUM

HB 1 | Hygiënezakjes
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PRODUCTINFORMATIE

Verklarende woordenlijst: vouwtypes, geschiktheid voor 
levensmiddelen, embossingpatroon, milieukeurmerken, 
milieumanagement

66

Inhoud

22
Producten
Satino by WEPA

62
Mens
en milieu
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SATINO by WEPA
TALENTABEL

EAN’s
SATINO, ONS 
TALENWONDER |  Nieuwe Satino verpakkingen voor 
een gemakkelijkere communicatie. Vertalingen in 18 talen
vereenvoudigen de identificatie van de producten en 
bieden internationale verkoopmogelijkheden. 

Minder moeite,  dus meer tijd voor uw bedrijf!

EAN’s VOOR MEER ELAN 
OP HET WERK |  Creativiteit en commercie 
gaan bij Satino by WEPA perfect samen. 
Een goed voorbeeld: onze slimme EAN’s. Een blik 
is voldoende om de inhoud en de bijbehorende 
dispensers te vinden. 
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VERPAKKINGEN

DE NIEUWE

DRAAGGREEP
PRAKTISCH. HANDIG. GOED. |  Wij laten u niet bungelen, 
alleen onze producten! Alle Satino by WEPA prestige toiletpapier 
verpakkingen beschikken over een draaggreep. Eenvoudig te 
bevestigen en altijd bij de hand, bv. aan de service- of schoonmaak-
wagen of in opslagruimtes.

SATINO by WEPA 
prestige

SATINO by WEPA 
comfort

SATINO by WEPA 
smart
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SATINO by WEPA
DE NIEUWE 

VERPAKKINGEN

HET SATINO-EXTRAATJE 
VOOR MEER OVERZICHT |  Afgelopen met lang zoeken in
magazijn en logistiek! Eenvoudig te begrijpen pictogrammen op
Satino by WEPA-verpakkingen bevatten belangrijke kenmerken
zoals het aantal lagen, rollen of vellen plus de afmetingen
in één oogopslag. 

Eenvoudiger oriënteren, meer transparantie, hogere efficiëntie. 
Nu op alle verpakkingen, brochures, flyers en op onze 
nieuwe website!

VOGELPERSPECTIEF
BIEDT VOORDELEN |  Focust u zich op 
uw bedrijf Satino bekommert zich om de rest!
Vanaf nu vindt u product relevante pictogram-
men ook op de klep van alle handdoekendozen 
in het Satino by WEPA-design. 

Uw voordeel: U hoeft niet langer te bukken. 

PICTOGRAMMEN
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EASY GOING
PRAKTISCHE PERFORATIE VOOR 
BETERE PRESTATIES |  Satino by WEPA toiletpapier- en
keukenrolfolies zijn voorzien van een “Easy Open”-perforatie. 
De Satino by WEPA dozen voor tissue handdoeken hebben 
een“Easy Open and Carry”-functie.

De praktische perforatie vereenvoudigt het openen en 
het uitnemen van het product en minimaliseert de kans op 
verwondingen. Een mes of andere scherpe voorwerpen 
zijn niet meer nodig. Met de vernuftige Carry functie hebt 
u uw zaken altijd stevig onder controle.
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SATINO by WEPA
DE NIEUWE 

VERPAKKINGEN
CODERING

EENVOUDIGE ALFANUMERIEKE INDELING |  Deze “Match"
is een aanwinst voor u! Zo komt bij elkaar, wat bij elkaar hoort.
Alle Satino by WEPA-producten en dispensers zijn voorzien van 
een eenvoudige, begrijpelijke codering.

De codes bestaan elk uit twee letters en een cijfer en zijn terug 
te vinden in alle catalogi en ook op onze website.

Op de 
verpakking

In de dispenser

MT1
MINI TOILET PAPER
Toiletpapier kleine rollen
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Met behulp van de codering vindt u voor uw Satino dispenser altijd
het passende Satino product en omgekeerd. Niet meer lang zoeken of 
zelfs het verkeerde bestellen. Voor meer efficiëntie in het bestelproces.
Zo wordt het matchen van producten leuk en het loont!

DEZE MATCH IS EEN PLUSPUNT! |  De coderingsformule 
werkt via een eenvoudig principe: Elke code wordt samengesteld uit 
de letters van de productgroep (Engelse benaming) plus het cijfer van
de bijbehorende artikelen.

PT1
PT2

PT…
PAPER TOWELS
Papieren Handdoeken

… 1 Rollen
… 2 Vouwhanddoek

Z&W-vouw
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SATINO by WEPA
DISPENSERS

NIEUWKOMER

TOILETPAPIER IN DE HOOFDROL |  Met dit
dispensersysteem voor 2 rollen toiletpapier profiteert u nu op
meerdere manieren! Dit stijlvolle systeem harmonieert perfect met 
het design van de hele Satino-serie en is geschikt voor twee rollen
toiletpapier. Met een rollengte tot maximaal 300 meter bewijst 
de dispenser zich als langeafstandsloper – zelfs in druk
bezochte ruimtes. 

Met één blik op het grote kijkvenster aan de voorkant van de 
dispenser kun je snel zien wat de vulstand is. Dankzij de praktische 
montageplaat kan de dispenser snel en stabiel worden gemonteerd. 

Dit multitalent is compatibel met veel andere Satino dispensers. 
Vervanging gaat moeiteloos. 

De kap opent naar voren en daardoor past de 
dispenser zelfs in kleine ruimtes.
Bijkomend voordeel: de universele en permanente sleutel

Montage: Satino montageplaat

JT3
JUMBO TOILET PAPER
Toiletpapier Systemrollen
op pagina 40
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GEWOON SCHOON! |  Of het nu om functionele intuïtieve dispensersystemen of discreet geurende 
luchtverfrissers gaat, bij de ontwikkeling van nieuwe Satino artikelen volgen we ons bedrijfsprincipe; optimale 
hygiëne combineren met een uitstekende prijs-, comfort- en kwaliteitsverhouding.

Met deze claim overstijgen de details van ons uitgebreide assortiment de gebruikelijke normen
en biedt voor alle behoeften de passende washroom oplossingen. Dat zorgt voor concurrentievoordelen
en extra tevredenheid van klanten en medewerkers.

HYGIËNE ALTIJD BINNEN HANDBEREIK |  De nieuwe 
Satino dispenser voor hygiënezakjes valt op door zijn frisse 
design en zorgt voor orde en netheid in de toiletruimte.
Bovendien is hij afsluitbaar. De praktische Satino hygiëne-
zakjes zijn er veilig en hygiënisch in opgeborgen.

Dankzij het deurscharnier is het navullen en het onderhoud 
kinderspel. De handen blijven daarbij vrij.

Montage: geschikt om te lijmen of te schroeven. 

HB1
HYGIENE BAGS
Hygiënezakjes
op pagina 60
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SATINO by WEPA
LUCHTVERFRISSER

NIEUWKOMER

AR1
AIR REFRESHER
Luchtverfrisser
op pagina 56

LUCHTVERFRISSER ECO – Satino feel good experience 
voor spaarzame gebruikers |  Voor kleine tot middelgrote wash-
rooms tot 20 m3 is de Satino luchtverfrisser Eco de perfecte 
plaatsbesparende oplossing. 

Speciale geur. Eenvoudig in gebruik.
Het vullen van de Satino luchtverfrisser wordt U wel heel 
erg makkelijk gemaakt. Til het voorpaneel op tot het vastklikt, 
open de luchtverfrisser, plaats de geur, sluit de kap en geniet 
van de frisheid van Satino.

Tot 8 weken frisheid zonder onderhoud,
batterij- of stroomverbruik.

Montage: geschikt om te lijmen of te schroeven.
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SATINO ZORGT VOOR EEN FRISSE GEUR IN ELKE WASHROOM |  Naast functionele dispensers 
wordt ons assortiment uitgebreid met exclusieve verfrissende oplossingen. Satino luchtverfrissers veranderen 
elke wasruimte in een feel good oase.

U en uw bezoekers waarderen de frisse geur, uw onderhoudspersoneel 
de eenvoudige handling: monteren, vulling plaatsen en van de frisheid genieten!

AR2
AIR REFRESHER
Luchtverfrisser
op pagina 58

LUCHTVERFRISSER PREMIUM – Frisheid voor
gevorderden |  In grotere washrooms tot 200 m3

zorgt de Satino luchtverfrisser Premium voor een exclusieve
frisse ervaring. Door middel van een USB interface kiest u 
tussen een voeding op batterijen of op stroom.

De luchtverfrisserfunctie is ingenieus doordacht!
Geurpatroon plaatsen, systeem activeren, geurintensiteit
instellen. De innovatieve microverstuiver begint meteen,
zonder druppels of gladde restjes in de ruimte achter te laten. 
Voor het vervangen van de patronen is één blik op het 
verlichte display voldoende 

Afhankelijk van de gekozen geurintensiteit schommelen 
de vulintervallen tussen de 30 en 90 dagen.

Montage: geschikt om te schroeven.
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SATINO BY WEPA DISPENSEROPLOSSINGEN: 
WASHROOM SERVICE MET SYSTEEM EN STIJL
Het ontwerp van de Satino by WEPA dispenserserie spreekt Duide-
lijke taal: functionaliteit, comfort en de hoogste kwaliteit gecombineerd 
in één product. De moderne dispenseroplossingen passen harmonieus
en ruimtebesparend in elke washroom.

Perfectie tot in het kleinste detail: een individueel configureer-
baar slotsysteem, hygiënische papieruitgifte, zuinig in het gebruik, 
onderhoudsvrij en betrouwbaar. 
Zo geeft u elke sanitaire ruimte net dat beetje extra.

Duidelijk: comfort, controle, communicatie. 
Met rijk geïllustreerde, zichzelf verklarende gebruiksaanwijzingen 
en een transparante niveau-indicatie bieden de dispenseroplossingen
van Satino by WEPA snelle, internationaal begrijpelijke antwoorden op
belangrijke vragen zoals montage, sluitmechanisme, het vullen of het
wisselen van de designring. Dat bespaart tijd, overwint taalbarrières
en zorgt voor tevredenheid.

Satino by WEPA dispensers:
• bestaan uit ABS-kunststof (acrylnitril-butadieen-styreen)
• zijn zeer robuust, slagvast en gemakkelijk te reinigen
• zijn temperatuurbestendig tot ca. 95°C (vicat-verwekingstemperatuur)
• kunnen gemakkelijk omgesmolten en gerecycled worden.
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Opmerkelijk: het slimme slotsysteem

Dispenser, open u!  | Dankzij het aan de zijkant gemonteerde draai-
slot laat zich elke Satino by WEPA dispenser makkelijk en comfortabel
openen. U houdt uw handen vrij om de dispenser eenvoudig en snel 
te vullen. Het binnendringen van vocht is vrijwel onmogelijk – dit zorgt 
voor maximale hygiëne in alle sanitaire ruimtes. 

Heel handig: De bijpassende sleutel is universeel en past in de hele 
Satino by WEPA dispenserlijn.

Spitsvondig slot: Het slot kan met enkele handgrepen worden omge-
bouwd tot een permanent slot. Eenvoudig de tegenring van binnenuit 
opzetten en de sleutel is permanent in de dispenser vergrendeld. 

SATINO by WEPA
DISPENSER-OPLOSSINGEN

UITGEBREIDE CONCEPTEN VOOR ELKE WASHROOM

SATINO DISPENSER – EENVOUDIG TE MONTEREN

Boren, schroeven, ophangen  |  Dankzij de eenvoudige en stabiele montage 
zijn Satino by WEPA dispensers een blijvend mooie en hygiënische keuze. Het 
montageprincipe is even doordacht als de dispensers zelf: de montageplaat 
vasthouden, de boorgaten markeren, boren, de montageplaat vastschroeven, 
de Satino dispenser ophangen – klaar! Bij vandalisme, een update of upgrade 
van de dispenser blijft de montageplaat aan de wand. Simpelweg de nieuwe 
Satino dispenser ophangen en u kunt verder ...

Vastlijmen – klaar! |  Zelfs als boren niet mogelijk is, kunt u Satino by WEPA 
dispensers probleemloos aan de wand ophangen. Alle dispensers zijn aan de ach-
terkant voorzien van 3 tot 4 lijmvlakken. Breng hiervoor industriële lijm aan (houd 
u aan de instructies van de fabrikant), en bevestig de dispenser aan de wand. 
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Exclusief en alleen van SATINO by WEPA
DE DESIGNRING

IN 16 TRENDY KLEUREN VOOR VEEL DISPENSERMODELLEN

INDIVIDUALITEIT KENMERKT ZICH – U HEEFT DE KEUZE

Af fabriek worden de meeste Satino-dispensers met een witte designring geleverd.

3 extra standaardkleuren: antraciet, blauw en zand hebben wij voor u op voorraad.

Vanaf een orderwaarde van minimaal 20 dozen (= 200 designringen per model) hebben 
wij nog eens 13 extra kleuren in ons magazijn op voorraad. 

* Door klant gewenste kleuren en verdere individualiseringen op aanvraag

300 sand

3 standaardkleuren

100 blue 200 anthracite

03 middle blue 04 dark cyan 05 dark brown 06 pastel green 07 green

13 extra kleuren*

01 tan 02 yellow

10 red planet 11 lilac 12 violet 13 ashen08 dark green 09 dark red
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Met Satino by WEPA maakt u van uw 
Washroom een eigen visitekaartje van uw bedrijf

Heeft u er al eens over nagedacht hoeveel gasten, klanten, bezoekers, zaken-
relaties, cliënten, medewerkers, patiënten, reizigers, leveranciers etc. uw sanitaire 
ruimtes dagelijks bezoeken?

Waarom houdt het kleurconcept van uw bedrijf bij deze drempel op?

Met Satino van WEPA zorgt u voor kleur! Weg met de monotonie! Geef uw sanitaire 
ruimtes een eigen accent. Met de designring implementeert u het kleurconcept 
van uw bedrijf ook in uw sanitaire ruimte. Of U brengt uw Satino-dispenser gewoon
in lijn met uw washroomvoorzieningen.

Een groot deel van de Satino-dispensers
zijn voorzien van een verwisselbare 
designring.

Eenvoudig de WEPA-dispenser openen, 
de designring losmaken, de designring 
in de nieuwe kleur plaatsen, klaar! 

Bekijk de video!
Meer informatie over 
de designring
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PT1 PAPIEREN HANDDOEKEN
ROLLEN

SYSTEM
PAPER TOWELS PT 1

Satino prestige: Handdoekrollen in voelbare premium kwaliteit.
Hoogwaardige cellulose papieren handdoeken met een hoog 
absorptievermogen en een hoge treksterkte.

Satino comfort: Handdoekrollen met twee absorberende lagen in 
een 100% recycling kwaliteit. Uitstekende drogende eigenschappen, 
hoge treksterkte. De beste hygiëne en ecologische verantwoording
verenigd in één product

De sensor versie van het Satino by 
Wepa handoekroldispenser systeem voor 
werking op batterijen en stroom. De indi-
vidueel instelbaar pauze interval en de 
variabel instelbare vellengtes van 20 
tot 36 cm verminderen het verbruik 
en gebruikskosten structureel.

Met Systeem-handdoekrollen bespaart u op de 
kosten en ontlast u het milieu, want minder is meer.

Minder kosten bij transport, opslag en logistiek
Minder verbruik door geautomatiseerde 

uitgifte van losse vellen
Minder inzet van personeel door lange vulintervallen
Minder verpakkingsmateriaal, minder afval,

minder milieubelasting.
Meer hygiëne en kwaliteit omdat de vellen 

contactloos aangeboden worden
1 verpakkingseenheid papieren handdoekrollen =
3 dozen gevouwen papieren handdoeken

=

Hygiënisch bij de uitgifte en zuinig in het verbruik.
Onze beste oplossing voor druk bezochte washroom.

Verbruiksvoorbeeld:

Sensor
Handdoekroldispenser

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
348 (B) x 386 (H) x 220 (D)

Art.-nr. 331070
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 48

Met Satino montageplaat
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De AutoCut-versie van de systeem hand-
doekroldispensers definieert het begrip vrijheid 
helemaal nieuw. De dispensers werken onafhan-
kelijk, zonder stroom of batterijverbruik.

De midi uitvoering met praktische 
frontopening is de perfecte oplossing voor kleine
washrooms. Dankzij de goed zichtbare vulindicator
blijven bezoekers van de washroom niet met 
natte handen staan.

AutoCut 
Handdoekroldispenser

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
368 (B) x 350 (H) x 220 (D)

Art.-nr. 331090
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 40

AutoCut MIDI 
Handdoekroldispenser

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
315 (B) x 325 (H) x 217 (D)

Art.-nr. 331520
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 72

Met Satino montageplaat Montage: om te schroeven

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurB x L Embossing Pallet

317820

317830

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

2

2

Helder wit

Helder witXXL-Rolle

0,205 x 150 m

0,205 x 220 m

Wafel

Wafel

40

40

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, TISSUE
Collo inh.

6 rollen

6 rollen

317940 EU Ecolabel 2 Helder wit0,205 x 150 m Wafel 40

SATINO COMFORT, RECYCLING, TISSUE
6 rollen

PT1
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PT2 PAPIEREN HANDDOEKEN
GEVOUWEN

INTERFOLD
PAPER TOWELS PT 2 |  Het uitgebreide assortiment handdoeken-
papier van Satino by WEPA biedt duizend-en-één gebruiksmogelijkheden. 
Of het nu om 100% recycling- of cellulose kwaliteit gaat – U profiteert
altijd van de optimale hygiëne en een economisch verbruik.

Minder is meer! 
Bespaar op het verbruik en 
niet op de kwaliteit

Minder kosten bij transport, opslag en logistiek
Minder inzet van personeel door lange vulintervallen 
Minder verbruik dankzij volledig 

ontvouwende vellen.
Minder verbruik en daardoor minder verpakkings-

materiaal, afval en milieubelasting
Meer hygiëne door de uitgifte van losse vellen

1 doos vouwhanddoeken, volledig ontvouwd (Z- en W-vouw) =
3 dozen C-vouwhanddoeken

=

Papieren handdoeken met Z- en W-vouw zijn met 
betrekking tot logistiek, transport,  opslag en verbruik 
economisch maar ook ecologisch optimaal.

Verbruiksvoorbeeld:

Satino prestige: zelf ontvouwende cellulose papieren handdoeken met Z- en W-vouw 
Zuinig in het verbruik, extreem absorberend en sterk. 

Satino comfort: zelf ontvouwende papieren handdoeken met Z- en W-vouw in 100% recyclingkwaliteit.
Economisch en ecologisch, helder wit, optimaal absorberend.
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Zelfs in kleine washrooms vindt de Satino hand-
doekdispenser interfold een geschikt plekje. Met zijn 
mooi vormgegeven tijdloos design past hij overal.
De zichzelf ontvouwende papieren handdoeken 
met Z- en W-vouw reduceert het verbruik aanzienlijk. 
Voor meer duurzaamheid in de washroom.

De XXL-uitvoering van de Satino handdoek-
dispenser Interfold onderscheidt zich door dezelfde 
moderne eigenschappen als zijn “kleine broertje”.

De perfecte keuze bij een hoge bezoekersfrequentie
voor een blijvende ontzorging.

Met Satino montageplaat Met Satino montageplaat

Handdoekdispenser
Interfold  |  KLEIN

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
327 (B) x 283 (H) x 111 (D)

Art.-nr. 331030
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 140

Handdoekdispenser
Interfold  |  GROOT

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
327 (B) x 405 (H) x 111 (D)

Art.-nr. 331400
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 100

PT2
Art.-nr. Certificaat Lagen KleurVouw Velafmeting Embossing Collo inh. PalletVerp./vel

275260 EU Ecolabel, FSC®-Mix 2 Helder witZ-vouw 20,6 x 24,0 cm Diamant 3.000 60/I

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, TISSUE
15 x 200

Doosverpakking

277340

277330

275300

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

2

2

2

Helder wit

Helder wit

Helder wit

W-vouw

Z-vouw

Z-vouw

20,6 x 32,0 cm

20,6 x 24,0 cm

24,0 x 24,0 cm

Diamant

Diamant

Diamant

3.000

3.750

3.750

40

40

32

SATINO COMFORT, RECYCLING, TISSUE
25 x 120

25 x 150

25 x 150

274980

276600

275000

276620

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

2

2

2

2

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

W-vouw

W-vouw

Z-vouw

Z-vouw

24,0 x 32,0 cm

20,6 x 32,0 cm

24,0 x 24,0 cm

20,6 x 24,0 cm

Diamant

Diamant

Diamant

Diamant

3.000

3.000

3.750

3.750

32

40

40

40

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, TISSUE
25 x 120

25 x 120

25 x 150

25 x 150

BagPacks
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Satino prestige: helder witte vouwhanddoeken van 100% cellulose. 
Premium kwaliteit met hoogste reinigingskracht en absorptievermogen. 

Satino smart: innovatieve producten in 100% recycling-kwaliteit.

PT3 PAPIEREN HANDDOEKEN
GEVOUWEN

STANDAARD
PAPER TOWELS PT 3 |  V- of C-vouw, tissue of crepe, recycling- 
of cellulosekwaliteit, de Satino papieren vouwhanddoeken leveren altijd
eersteklas werk. Vier productlijnen met unieke eigenschappen voor 
de hoogste eisen ten aanzien van hygiëne, milieuvriendelijkheid en eco-
nomisch gebruik.



www.satino-by-wepa.com      Assortimentsoverzicht 2020 27

Het multitalent, dat men in vrijwel elke washroom 
tegenkomt: Zijn grootste kwaliteiten komen uit zijn inner-
lijke waarden: flexibiliteit, eenvoudige handling en zuinig 
in gebruik. Voor frequent bezochte washrooms is de
XXL-versie de perfecte keuze.

Het “kleine broertje” doet in niets onder voor de 
XXL-versie. Met het tijdloos design en de hoge functio-
naliteit zorgt hij voor accenten in kleinere wasruimtes.

PAPER TOWELS PT 3 |  Dozen
TISSUE: Cellulose en recycling
CRÊPE: Recycling vanaf pagina 28Met Satino montageplaat Met Satino montageplaat

Handdoekdispenser
KLEIN

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
327 (B) x 283 (H) x 151 (D)

Art.-nr. 331020
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 105

Handdoekdispenser
GROOT

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
327 (B) x 440 (H) x 151 (D)

Art.-nr. 331010
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 56

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurVouw Velafmeting Embossing Collo inh. PalletVerp./vel

274990 EU Ecolabel, FSC®-Mix 2 Helder witV-vouw 24,0 x 23,0 cm Diamant 4.000 32

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, TISSUE
20 x 200

276520

276490

276480

EU Ecolabel, Blauwe Engel

EU Ecolabel, Blauwe Engel

EU Ecolabel, Blauwe Engel

2

2

2

Helder wit

Wit

Groen

V-vouw

V-vouw

V-vouw

24,0 x 23,0 cm

24,0 x 23,0 cm

24,0 x 23,0 cm

Diamant

Diamant

Diamant

4.000

4.000

4.000

32

32

32

SATINO SMART, RECYCLING, TISSUE
20 x 200

20 x 200

20 x 200

BagPacks

PT3
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PT3 PAPIEREN HANDDOEKEN
GEVOUWEN

STANDAARD
PAPER TOWELS PT 3 |  Dozen
TISSUE: Cellulose en recycling
CRÊPE: Recycling

Satino prestige: helder witte vouwhanddoeken van 100% cellulose. 
Premium kwaliteit met hoogste reinigingskracht en absorptievermogen. 

Satino comfort: een 100% recycling kwaliteit. Topprestaties als het
om hygiëne en milieuvriendelijkheid gaat. 
Satino comfort crepe: 1-laags, 100% helder wit recycling papier.

Satino smart: innovatieve producten in 100% recycling-kwaliteit.
Satino smart crepe: 1-laags, 100% recycling-papier in wit en groen.
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277190

277200

277210

277150

277160

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

2

2

2

2

2

Helder wit

Wit

Groen

Helder wit

Wit

V-vouw

V-vouw

V-vouw

C-vouw

C-vouw

25,0 x 23,0 cm

25,0 x 23,0 cm

25,0 x 23,0 cm

25,0 x 33,0 cm

25,0 x 33,0 cm

Diamant

Diamant

Diamant

Standaard

Standaard

3.200

3.200

3.200

3.072

3.072

32

32

32

32

32

SATINO COMFORT, RECYCLING, TISSUE
20 x 160

20 x 160

20 x 160

24 x 128

24 x 128

267050

267060

-

-

1

1

Helder wit

Helder wit

V-vouw

C-vouw

25,0 x 23,0 cm

25,0 x 31,0 cm

Standaard

Standaard

5.000

3.600

32

32

SATINO COMFORT, RECYCLING, CRÊPE
20 x 250

20 x 180

276244

276250

276540

276240

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

2

2

2

2

Wit

Groen

Helder wit

Wit

V-vouw

V-vouw

V-vouw

V-vouw

24,0 x 22,0 cm

24,0 x 22,0 cm

24,0 x 22,0 cm

24,0 x 22,0 cm

Diamant

Diamant

Diamant

Diamant

4.000

4.000

4.000

4.000

36

32

36

32

SATINO SMART, RECYCLING, TISSUE
20 x 200

20 x 200

20 x 200

20 x 200

268110

268100

268190

268180

Blauwe Engel

Blauwe Engel

Blauwe Engel

Blauwe Engel

1

1

1

1

Wit

Groen

Groen

Wit

V-vouw

V-vouw

C-vouw

C-vouw

25,0 x 23,0 cm

25,0 x 23,0 cm

25,0 x 31,0 cm

25,0 x 31,0 cm

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

5.000

5.000

4.000

4.000

32

32

32

32

SATINO SMART, RECYCLING, CRÊPE
20 x 250

20 x 250

20 x 200

20 x 200

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurVouw Velafmeting Embossing Collo inh. PalletVerp./vel

Doosverpakking

274930

274940

274960

275010

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

3

3

2

2

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

W-vouw

W-vouw

V-vouw

C-vouw

22,0 x 32,0 cm

22,0 x 42,0 cm

24,0 x 22,0 cm

23,0 x 33,0 cm

Diamant look

Diamant look

Diamant

Standaard

2.500

2.000

4.000

2.880

36

36

36

28

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, TISSUE
20 x 125

20 x 100

20 x 200

20 x 144

PT3
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PT4 PAPIEREN HANDDOEKEN
GEVOUWEN

STANDAARD
PAPER TOWELS PT 4 |  Satino papieren vouwhanddoeken in V-vouw
veelzijdige allrounders, die in elke variant overtuigen en onderscheiden zijn met 
EU-ecolabel  FSC®-Mix of de Blauwe Engel. 
De pluspunten: zeer milieuvriendelijk, de beste recycling- of cellulose kwaliteit,
economisch in gebruik, een bewezen reinigingskracht plus dito absorptievermogen

Satino prestige: helder witte vouwhanddoeken van 100% cellulose.
Premium kwaliteit met een top reinigingskracht en absorptievermogen.

Satino smart: vouwhanddoeken van 100% recycling-papier. 
Het innovatieve handdoekje voor schone resultaten.

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurVouw Velafmeting Embossing Collo inh. PalletVerp./vel

274990 EU Ecolabel, FSC®-Mix 2 Helder witV-vouw 24,0 x 23,0 cm Diamant 4.000 32

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, TISSUE
20 x 2000

BagPacks

276520

276490

276480

EU Ecolabel, Blauwe Engel

EU Ecolabel, Blauwe Engel

EU Ecolabel, Blauwe Engel

2

2

2

Helder wit

Wit

Groen

V-vouw

V-vouw

V-vouw

24,0 x 23,0 cm

24,0 x 23,0 cm

24,0 x 23,0 cm

Diamant

Diamant

Diamant

4.000

4.000

4.000

32

32

32

SATINO SMART, RECYCLING, TISSUE
20 x 200

20 x 200

20 x 200

PT4
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De Satino MINI handdoekdispenser voor maximale prestaties. 
Een tijdloos design en eenvoudig in gebruik. De perfecte keuze voor
kleine ruimtes zoals in een artsenpraktijk, keuken of klaslokaal.

Voor deze dispenser is de handdoekbreedte ingekort tot 24 cm,
de gebruiksmogelijkheden zijn (bijna) ongelimiteerd.

Montage: geschikt om te lijmen of te schroeven.

Handdoekdispenser
MINI

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
270 (B) x 163 (H) x 147 (D)

Art.-nr. 331470
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 220

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurVouw Velafmeting Embossing Collo inh. Pallet

274960 EU Ecolabel, FSC®-Mix 2 Helder witV-vouw 24,0 x 22,0 cm Diamant 4.000 36

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, TISSUE
Verp./vel

20 x 200

Doosverpakking

276244

276250

276540

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

2

2

2

Wit

Groen

Helder wit

V-vouw

V-vouw

V-vouw

24,0 x 22,0 cm

24,0 x 22,0 cm

24,0 x 22,0 cm

Diamant

Diamant

Diamant

4.000

4.000

4.000

36

32

36

SATINO SMART, RECYCLING, TISSUE
20 x 200

20 x 200

20 x 200

PT4
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CF1 PAPIEREN POETS-
ROLLEN

CENTREFEED
PAPER TOWELS CF 1 |  Bij de Satino by WEPA centrefeed-rollen met 
binnenafwikkeling draait of beter gezegd rolt alles om de geweldige variëteit
aan oplossingen voor praktisch elke branche. Of het nu gaat om handel, 
werkplaats of industrie, de uitstekend absorberende, sterke 1- en 2-laags 
centrefeed-rollen bieden met hun brede keuze aan rolspecificaties een 
oplossing voor elke situatie.

Satino prestige: De helder witte premium kwaliteit van 
100% cellulose met maximale reinigingskracht en een hoog 
absorptievermogen.

Satino comfort: Een 100% recycling-kwaliteit met een helder 
witte kleur, bijzonder sterk en met een hoog absorptievermogen.

Satino smart: 100% recycling, een hoog absorptievermogen 
en een uitstekende trektsterkte.

317900 EU Ecolabel, FSC®-Mix 2 Helder wit150 m Diamant 40

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, TISSUE
60020,0 cm 6 rollen20,0 x 25,0 cm

317700

316750

317090

317040

317050

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

2

2

2

1

1

Blauw

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

150 m

138 m

68 m

300 m

120 m

Diamant

Diamant

Diamant

Micro

Micro

40

40

30

40

44

SATINO COMFORT, RECYCLING, TISSUE
600

395

195

857

340

20,0 cm

20,0 cm

14,0 cm

20,0 cm

14,0 cm

6 rollen

6 rollen

12 rollen

6 rollen

12 rollen

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

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurLengte Embossing PalletAantal velø rol Collo inh.Velafmeting

CF1
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* Onze nieuwkomers – echt uitzonderlijke talenten! Wat absorptievermogen en sterkte betreft doen ze niet 
onder voor de andere centerfeed-rollen. Niet compatibel met de centerfeed dispenser 331000!

Het multitalent onder de Satino dispensers met een 
variabele papieruitgifte: met “afscheurtanden” voor een variabele
hoeveelheid papier of “individuele velafgifte” voor gecontroleerd
verbruik en maximale hygiëne.

Met slechts één handbeweging verandert u de papieruitgifte van 
uw Satino centrefeed Plus dispenser waardoor deze optimaal voldoet 
aan uw individuele wensen..

Met Satino montageplaat

Poetsroldispenser 
midicentrefeed  |  PLUS

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
257 (B) x 281 (H) x 226 (D)

Art.-nr. 331000
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 105

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurLengte Embossing PalletAantal velø rol Collo inh.Velafmeting

CF1*

317930 EU Ecolabel, FSC®-Mix 1 Helder wit275 m Micro 40

SATINO COMFORT, RECYCLING, TISSUE
119,0 cm 6 rollen20,0 x 275 m

305880

305830

305860

EU Ecolabel, FSC®-RC

EU Ecolabel, FSC®-RC

EU Ecolabel, FSC®-RC

1

1

1

Wit

Blauw

Wit

300 m

300 m

120 m

Standaard

Standaard

Standaard

44

44

55

SATINO SMART, RECYCLING, TISSUE
811

811

324

19,5 cm

19,5 cm

13,3 cm

6 rollen

6 rollen

12 rollen

19,3 x 37,0 cm

19,3 x 37,0 cm

19,3 x 37,0 cm
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Satino comfort: overtuigende reinigingsresultaten dankzij een hoog 
absorptievermogen en de verrassende sterkte in 100% recycling-kwaliteit.

CR1 POETS-
ROLLEN

CLEANING ROLLS CR 1 |  Voor handel, werkplaats en industrie zijn 
de 2- en 3-laags poetsrollen een schone zaak. Met een hoog absorptie-
vermogen en bewezen sterkte zorgen deze poetsgrage alleskunners voor
nieuwe glans en frisheid. Dankzij verschillende rollengtes en breedtes 
zijn ze op elke plek direct in de juiste afmetingen inzetbaar. Dit reduceert
het verbruik, ontziet het milieu en de portemonnee.
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De veelzijdig inzetbare Satino poetsrolstandaards
staan in elke werkplaats of hal stevig op hun plek. 
Zo hebt u de vellen papier van de Satino poetsrollen 
altijd snel bij de hand.
In de nieuwe uitvoering met vuilniszakhouder.

Bij de “muur” versie heeft de Satino by WEPA 
poetsrolstandaard altijd een vaste plaats. 
Veilig afrollen gegarandeerd!

VLOERSTANDAARD
voor poetsrollen

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
430 (B) x 920 (H) x 580 (D)

Art.-nr. 332370
Kleur Alu/Zwart
Collo inh. 1
Pallet 50

WANDHOUDER
voor poetsrollen

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
453 (B) x 300 (H) x 250 (D)

Art.-nr. 332380
Kleur Alu/Zwart
Collo inh. 1
Pallet 48

305320

305270

305300

305280

305250

305310

305290

305260

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

3

3

3

3

2

2

2

2

Blauw

Blauw

Blauw

Blauw

Helder wit

Blauw

Helder wit

Blauw

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, RECYCLING, 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 rol

2 rollen 

2 rollen

2 rollen

2 rollen

1 rol

2 rollen

2 rollen

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

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurLengte Embossing PalletAantal velø rol Collo inh.Velafmeting

CR1
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MT1 TOILETPAPIER
MINI ROLLEN

MINI TOILET PAPER |  Satino by WEPA biedt u 
een breed assortiment toiletpapier. Als mini-rollen 
perfect voor standaard gebruik. Kwaliteitsproducten 
in cellulose- of recyclingkwaliteit (2- tot 4 -laags),
maken ook van uw washroom het visitekaartje
van het bedrijf.

Satino prestige: assortiment van hoogwaardige cellulose. Superzacht,
helder wit, sterk absorberend en hygiënisch.

Satino comfort: kwaliteitsproducten van 100% recycling-papier. Superzacht, sterk 
absorberend en helder wit. Stelt normen op het gebied van duurzaamheid. 

Satino smart: Ons product voor slimmerikken. Goede kwaliteit en uitstekende
prestaties bij lage kosten.

Satino by WEPA, want dubbel is beter!
Het slimme dispensersysteem voor 2 rollen
toiletpapier. Pas na het verbruiken van de eerste 
rol wordt de tweede vrijgegeven. De geïntegreerde
rem vermindert ongecontroleerd afrollen en 
overmatig papierverbruik.

Montage: geschikt om te lijmen of te schroeven.

Toiletroldispenser 
horizontaal

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
270 (B) x 163 (H) x 147 (D)

Art.-nr. 331080
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 220
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* FengShui is de zachtste präging in het Satino by WEPA assortiment. 

De folieverpakking van Satino by WEPA prestige toiletpapier heeft altijd 
een handige draaggreep. Eenvoudig te bevestigen en altijd bij de hand, bijvoorbeeld 
aan de service- en schoonmaakwagen of in opslagruimtes.

Art.-nr. Certificaat Lagen Kleurrollen x vel Velafmeting Embossing Collo inh. Pallet

043030

072080*

071320

071360

071340

061044

063100

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

4

3

3

3

3

2

2

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

8 x 150

8 x 200

8 x 250

8 x 150

8 x 250

12 x 200

8 x 200

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

9,6 x 10,0 cm

9,4 x 12,0 cm

Bloem gestikt

Feng Shui

Golf

Vlinder

Bloem gestikt

Katoen

Wafel

9 x 8 rollen

7 x 8 rollen

9 x 8 rollen

8 x 8 rollen

8 x 8 rollen

8 x 12 rollen 

8 x 8 rollen

21

33

18

30

33

12

33

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE

071420 FSC®-Mix 3 Helder wit8 x 150 9,4 x 12,0 cm Bloem 8 x 8 rollen 30

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE met KAMILLEGEUR

039010

060610

060640

062470**

062420**

EU Ecolabel, Blauwe Engel

EU Ecolabel, Blauwe Engel

EU Ecolabel, Blauwe Engel

EU Ecolabel, FSC®-RC

EU Ecolabel, FSC®-RC

3

2

2

2

2

Helder wit

Wit

Wit

Wit

Wit

8 x 250

8 x 250

8 x 400

4 x 400

4 x 200

9,4 x 11,0 cm

9,4 x 11,0 cm

9,4 x 11,0 cm

9,6 x 12,1 cm

9,6 x 12,1 cm

Wafel

Wafel

Wafel

Lichte golf

Lichte golf

8 x 8 rollen

8 x 8 rollen

6 x 8 rollen

10 x 4 rollen

16 x 4 rollen

33

33

33

40

30

SATINO SMART, RECYCLING

037060

037050

062480*

062240*

027060

060740

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel, FSC®-RC

EU Ecolabel, FSC®-RC

EU Ecolabel

EU Ecolabel

3

3

2

2

2

2

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

8 x 250

8 x 200

4 x 400

4 x 200

8 x 400

8 x 250

9,4 x 12,0 cm

9,4 x 13,8 cm

9,6 x 12,1 cm

9,6 x 12,1 cm

9,4 x 12,0 cm

9,4 x 11,0 cm

Wafel

Wafel

Lichte golf

Lichte golf

Wafel

Wafel

9 x 8 rollen

9 x 8 rollen

10 x 4 rollen

12 x 4 rollen

6 x 8 rollen

8 x 8 rollen

18

18

40

40

30

33

SATINO COMFORT, RECYCLING

** unglued

MT1
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JT1 TOILETPAPIER
JUMBOROLLEN

XL
JUMBO TOILET PAPER JT 1 |  Satino by WEPA jumborollen –
het XL-formaat met XXL voordelen voor alle grootverbruikers. 
Overtuigend in diameter en een uitstekende papierkwaliteit. Of het 
nu gaat om cellulose of recycling, 2- of 3-laags, met een Satino by
WEPA jumborol verandert u elke washroom in een representatief
visitekaartje van uw bedrijf.

De perfecte “hardware” voor eersteklas
soft toiletpapier. Eenvoudig in gebruik, 
met grote inhoudsindicator aan de voorzijde 
en met geïntegreerde rem tegen over-
matig verbruik.

Satino prestige: Toiletpapier van superieure cellulose. Superzacht, 
helder wit, sterk absorberend en hygiënisch.

Satino comfort: 100% recycling. Kwaliteitsproducten, helder wit, zeer
zacht voor aangenaam comfort en ook nog eens milieuvriendelijk.

Jumbo toiletroldispenser
KLEIN

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
245 (B) x 265 (H) x 122 (D)

Art.-nr. 331050
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 189

Met Satino montageplaat

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurLengte Embossing Pallet

317870 EU Ecolabel, FSC®-Mix 2 Helder wit120 m Wafel 44

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE
Aantal vel

480

ø rol

18 cm

Collo inh.

12 rollen

Velafmeting

9,2 x 25,0 cm

317570

317810

305390

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

3

2

2

Helder wit

Helder wit

Helder wit

120 m

180 m

150 m

Wafel

Wafel

Wafel

44

44

44

SATINO COMFORT, RECYCLING
480

720

600

18 cm

18 cm

18 cm

12 rollen

12 rollen

12 rollen

9,2 x 25,0 cm

9,2 x 25,0 cm

9,2 x 25,0 cm

JT1
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JT2 TOILETPAPIER
JUMBOROLLEN

XXL
JUMBO TOILET PAPER JT 2 |  Satino by 
WEPA jumborollen – XXL milieubewust toiletpapier 
in 100% recycling-kwaliteit EU Ecolabel gecertificeerd, 
een uitstekende en overtuigende 2-laags kwaliteit.

De Satino by WEPA jumborollendispenser met wow-effect.
De ideale oplossing voor iedereen, die kwaliteit en vulintervallen
XXL bekijken. Goed doordacht, royaal in afmetingen, met inhouds-
indicator aan de voorzijde en een geïntegreerde rem.

Jumbo toiletroldispenser
GROOT

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
336 (B) x 356 (H) x 122 (D)

Art.-nr. 331040
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 108

Met Satino montageplaat

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurLengte Embossing PalletAantal velø rol Collo inh.Velafmeting

317130

316790

EU Ecolabel

EU Ecolabel

2

2

Helder wit

Helder wit

380 m

320 m

Wafel

Wafel

44

45

SATINO COMFORT, RECYCLING

1.520

1.280

26 cm

24 cm

6 rollen

6 rollen

9,2 x 25,0 cm

9,2 x 25,0 cm

JT2
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JT3 TOILETPAPIER
JUMBOROLLEN

SYSTEM
JUMBO TOILET PAPER JT 3 |  Satino by WEPA 
Systeemrollen toiletpapier: EU Ecolabel-gecertificeerd,
in FSC® recycling-kwaliteit. 
Intelligente adapters veranderen de rollen in een 
tegen diefstal beveiligd systeem. Keuzemogelijkheid 
tussen 2 en 3 lagen, perfecte functionaliteit. 

Tweemaal clever en gewoon geniaal!
Zo presenteert de nieuwe Satino systeemroldispenser
voor twee rollen zich. Kinderlijk eenvoudig te hanteren,
snel te vullen. Binnenin is plaats voor twee rollen 
met een rollengte tot wel 150 meter. Wanneer de 
eerste rol op is, volgt de tweede.

Toiletroldispenser 
voor 2 systeemrollen

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
149 (B) x 387 (H) x 161 (D)

Art.-nr. 332540
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 143

Met Satino montageplaat

Art.-nr.

* niet verlijmd

Certificaat Lagen KleurLengte Embossing Pallet

313910

313590*

EU Ecolabel, FSC®-RC

EU Ecolabel, FSC®-RC

3

2

Helder wit

Helder wit

70 m

100 m

Wafel

Lichte golf

36

42

SATINO COMFORT, RECYCLING
Aantal vel

507

714

Collo inh.

24 rollen

24 rollen

Velafmeting

9,8 x 13,8 cm

9,8 x 14,0 cm

306680 EU Ecolabel, FSC®-RC 1 Helder wit150 m Lichte golf 42

SATINO SMART, RECYCLING

1.071 24 rollen9,8 x 14,0 cm

JT3

Satino comfort: kwaliteitsproducten van 100% recycling-papier, helder wit, erg zacht voor 
aangenaam comfort en vanzelfsprekend milieuvriendelijk.

Satino smart: Ons product voor slimmerikken. Goede kwaliteit en uitstekende prestaties bij lage kosten.
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CF2 TOILETPAPIER
JUMBOROLLEN

CENTREFEED
CENTREFEED CF 2 |  Bij deze exclusieve Satino 
by WEPA rollen toiletpapier in XXL formaat worden 
EU Ecolabel gecertificeerde recycling kwaliteit en
gebruikscomfort gecombineerd met een intelligente
binnenafwikkeling. 

De slimme dispenseroplossing voor alle gemiddeld tot vaak bezochte
washrooms. Hygiëne, ecologie en economisch verbruik op het hoogste
niveau verenigd. Het toiletpapier wordt als apart vel uit het midden van 
de dispenser getrokken. Het verbruik daalt aanzienlijk. Dat is vriendelijk 
voor het milieu en voorkomt verstoppingen van de afvoer.

Jumbo toiletroldispenser
CENTREFEED

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
245 (B) x 245 (H) x 155 (D)

Art.-nr. 331490
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 168

Met Satino montageplaat

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurLengte Embossing Pallet

317580 EU Ecolabel 2 Helder wit180 m Wafel 40

SATINO COMFORT, RECYCLING
Aantal vel

720

ø rol

18 cm

Collo inh.

12 rollen

Velafmeting

10,8 x 25,0 cm

CF2



SATINO by WEPA      Easy. Clean. Professional. Your smart way of hygiene solutions.42

BT1 TOILETPAPIER
BULKPACK

BULK TOILET PAPER BT 1 |  Samen bereik je meer.
Dat geldt met name voor het Satino prestige gevouwen toiletpapier.
Deze slimme 2-laags oplossing stelt met zachte, super absorberende 
100% cellulosekwaliteit nieuwe hygiënenormen.

Satino prestige: bulkpack toiletpapier in 100% cellulose kwaliteit.
hygiënisch, fris, zacht en super absorberend. 

De Satino by Wepa bulkpack dispenser  –
de garantie voor functionaliteit en lange vulintervallen. 
Met zijn afgifte van losse vellen is hij bijzonder geschikt voor 
de publieke ruimtes. Dankzij zijn eenvoudig gebruik heeft
hij zich ook al prima bewezen in instellingen voor mensen
met een beperking.

Montage: geschikt om te lijmen of te schroeven.

Bulkpack dispenser

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
270 (B) x 163 (H) x 147 (D)

Art.-nr. 331480
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 220

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurVouw Velafmeting Embossing Collo inh. Pallet

062920 FSC®-Mix 2 Helder witV-vouw 10,5 x 20,5 cm Muzieksleutel 9.000 36

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE
Verp./vel

40 x 225

BT1
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KEUKENROLLEN

Satino prestige: cellulose keukenrollen 
in premium kwaliteit. Energiek tegen vuil, een 
hoog absorptievermogen en bijzonder sterk.

Satino comfort: 100% recycling – 100% 
milieubewustzijn. Erg sterk en extra absorberend 
en ecologisch verantwoord.

Kitchen impossible? Niet met de in de praktijk geteste professionele kwaliteit
Satino by WEPA keukenrollen! In de keuken, gastronomie en bij cateringevenementen 
zijn ze gewoon niet meer weg te denken. Hef het glas op hun sterkte en absorptievermogen, 
die in elk van hun twee tot drie lagen het maximale aan hygiëne genereren.

Hoera voor de eersteklas zuivere cellulose of  de 100% recycling-kwaliteit.
Applaus voor de certificering conform de XXXVI-aanbeveling voor “direct contact
met levensmiddelen”. 

Art.-nr. Certificaat Lagen Kleurrollen x vel Velafmeting Embossing Collo inh. Pallet

176040

157570

EU Ecolabel, FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

3

2

Helder wit

Helder wit

4 x 51

2 x 50

26,0 x 22,0 cm

23,0 x 22,0 cm

Driehoek

Driehoek

8 x 4 rollen

16 x 2 rollen

21

27

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE

177030

167040

167020

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

3

2

2

Helder wit

Helder wit

Helder wit

4 x 51

4 x 50

2 x 50

26,0 x 22,0 cm

23,0 x 22,0 cm

23,0 x 22,0 cm

Driehoek

Driehoek

Driehoek

8 x 4 rollen

8 x 4 rollen

16 x 2 rollen

21

27

27

SATINO COMFORT, RECYCLING
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SATINO by WEPA
PARTNERSCHAP

DAT IS BELANGRIJK VOOR ONS,  
DAT BETEKENT U VOOR ONS!
PERSOONLIJK CONTACT STAAT 
BIJ ONS CENTRAAL |  Aan de telefoon, bij ons op de 
zaak, bij u en natuurlijk online: wij van Satino by WEPA vin-
den bij advies en ondersteuning een individueel en persoonlijk 
contact belangrijk. Via elk kanaal, op elk moment, altijd met 
dezelfde passie voor een oprechte samenwerking. We streven
naar communicatie op ooghoogte met onze partners. Onze 
doelen zijn gezamenlijk succes, wederzijdse groei en meetbare 
toegevoegde waarde.
Door de fusie met de Nederlandse marktleider Van Houtum 
zijn we nu nog breder gepositioneerd. Dat geldt voor het assor-
timent en onze (wo)manpower. Met een nog groter verkoop
team staan we dichter bij onze klanten en kunnen we beter 
op hun landspecifieke eisen en behoeften ingaan. Met deels
native speakers is de toegang tot nationale markten en de 
onderlinge communicatie nog eenvoudiger en duurzamer.

KENNIS DOORGEVEN – 
GROEI MOGELIJK MAKEN |  Met Satino by WEPA doen we 
er alles aan om onze expertise en ervaring met onze partners 
te delen. Met de oren en ogen op de markt gericht observeren 
en interpreteren we nieuwe ontwikkelingen, om hierop te kun-
nen anticiperen. Deze kennis creëert een dynamiek die we 
benutten om onze partners te begeleiden op hun weg naar nog
meer groei – in de vorm van regelmatige fabrieksbezoeken,
trainingen of seminars over onderwerpen zoals hygiëne, papier-
productie of verkoop. Ook breiden we ons online-aanbod voort-
durend uit. Met actueel nieuws, interessante onderzoeken,
video's en persberichten creëren we nieuwe bouwstenen voor 
een optimale verkoop van onze producten door onze partners.

YOU'LL NEVER 
SELL ALONE |  Wij weten wat onze partners nodig hebben
om onze producten succesvol te verkopen. En we weten dat 
deze eisen de dynamiek van de markt volgen. Daarom biedt 
Satino by WEPA een breed scala aan verkoopondersteunende 
opties die geschikt zijn voor vrijwel elk verkoopscenario. 
Gepersonaliseerde advertenties, banners, brochures, vlaggen,
roll-ups, dispenserwanden of gepersonaliseerde verkoop-
folders zijn op elk moment op afroep beschikbaar. 
Uiteraard kunnen onze partners ook gebruik maken van 
onze persoonlijke expertise om hun eigen verkoopactiviteiten 
een boost te geven. Door de fusie van WEPA Professional en 
Van Houtum hebben we nu nog diepere, bredere en meer inter-
nationale expertise onder één dak bij elkaar.

Voor onze partners betekent dit:
• Nog meer verzamelde expertise over uiteenlopende 

onderwerpen zoals productie, innovatie, marketing en 
communicatie.

• Gemakkelijke toegang tot een netwerk van experts 
en professionals. U kunt vertrouwen op hun kennis en 
enthousiasme.

• Langdurige partnerschappen, die gekenmerkt 
worden door betrouwbaarheid, innovatie en het 
streven naar succes.
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CIJFERS DIE VOOR
ONS SPREKEN |  Als 100% dochteronderneming van de 
WEPA Groep zijn wij van WEPA Professional in heel Europa actief
en tegelijkertijd voor u lokaal. En daar plukt u de vruchten van.

U profiteert van:
• Marktconforme en bekende producten

• Concurrerende prijzen

• Eersteklas betrouwbare service dankzij 
modern kwaliteitsmanagement

• Eigen laboratoria en innovatieteams

Meer dan 3.900 medewerkers in 13 vestigingen in heel 
Europa zorgen er dagelijks voor dat het samenspel van ervaring,
expertise en enthousiasme altijd bijdraagt aan het succes van
onze partners en producten.

ZICHTBAARHEID
CREEËRT VRAAG |  Wie gezien, gelezen en gehoord wordt,
wordt ook waargenomen. Daarom werkt Satino by WEPA 
aan marketing- en verkoopstrategieën die producten en part-
ners onder de aandacht van uw klanten brengen en in hun
waarneming verankeren. Onder "Satino by WEPA" plaatsen wij 
regelmatig advertenties in vakbladen en andere online- en 
printmedia. Aanvragen worden altijd snel doorgestuurd naar 
onze handelspartners. Een team van experts ondersteunt onze 
partners bij klantenbezoeken, trainingen, interne beurzen en 
aanbestedingen. Kortom, Satino doet er alles aan om zicht-
baarheid en vraag te creëren – met geconcentreerde expertise 
voor onze partners en gezamenlijke groei.
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SF1 VLOEIBARE
en FOAM-ZEEP

1.000 ml
SOAP FOAM SF |  Satino foam- en vloeibare zeep  nu in 
nieuwe verpakking met nieuwe discrete geur in gecertificeerde
EU Ecolabel-kwaliteit, dermatologisch getest. Dat is hand-
verzorging met feel-good effect. 
De zeepzak kan eenvoudig in de dispenser worden geplaatst.

De sensor-versie van de SF 1-dispenser van
Satino by WEPA biedt de beste hygiëne en verrast
met multifunctionaliteit: via sensor gestuurde 
eenvoudige en optimale zeepdosering, met de 
optie voor werking op batterijen of stroom en een
led-display voor de gebruiksklaarstatus en de 
laadstatus van de batterijen.

Energiebezuinigers kiezen voor de 
handmatig te bedienen versie. Het zelf-
standige systeem redt zich helemaal 
zonder batterij of stroom. 

Contactvlakken van hygiënisch, eenvoudig
te reinigen rvs.

Art.-nr. Certificaat Uitvoering KleurToepassingen

FREQUENTIE/VERBRUIK

Collo inh. Pallet

332670 

332620

332600

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Handzeep

Foamzeep

Foamzeep Free

Blauw

Aqua

Transparant

ca.

ca.

ca.

9.999

15.000

15.000

1

1

1

70

70

70

SATINO ZEEP 1.000 ml
Verp./inhoud

6 x 1.000 ml

6 x 1.000 ml

6 x 1.000 ml

Doos

ca.

ca.

ca.

1.666

2.500

2.500

Cartridge

SF1

Met Satino montageplaat Met Satino montageplaat

Sensor zeepdispenser  |  PLUS
voor hand-/foamzeep 

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
154 (B) x 268 (H) x 112 (D)

Art.-nr. 331060
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 340

Zeepdispenser 
voor hand-/foamzeep

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
154 (B) x 293 (H) x 112 (D)

Art.-nr. 331100
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 325
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De plaatsbesparende versies van de Satino
zeepdispensers zijn de perfecte oplossing voor de
kleinere washroom en voldoen aan de hoogste 
eisen van moderne handhygiëne. 
Beide miniversies zijn voorzien van een eenvoudig
afleesbare inhoudsindicator aan de voorzijde.

Montage: geschikt om te lijmen of te schroeven.

SF2 VLOEIBARE
en FOAM-ZEEP + REINIGER

700 ml

Voor handhygiëne bij gemiddelde tot sterke verontreinigingen.
Satino vloeibare zeep. Licht geparfumeerd. 

Voor handhygiëne bij lichte tot gemiddelde verontreinigingen.
Satino foamzeep. Licht geparfumeerd.
Satino foamzeep Free. Zonder parfum en kleurstoffen.

ALLE PRODUCTEN:
• tot 100% vrij van parabenen en microplastic
• tot 100% veganistisch
• zuinig in verbruik en dermatologisch getest 

SF 1 + SF 2 |  Satino by WEPA vloeibare- en foamzeep

SF 2 |  Toiletbrilreiniger:
Alcoholhoudende vloeibare reiniger voor hygiënische toiletbrillen.

Art.-nr. Certificaat Uitvoering KleurToepassingen

FREQUENTIE/VERBRUIK

Collo inh. Pallet

332640

332650

332630

332660

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Handzeep

Foamzeep

Foamzeep Free

Toiletbrilreiniger

Blauw

Aqua

Transparant

Transparant

ca.

ca.

ca.

ca.

6.999

10.500

10.500

6.999

1

1

1

1

91

91

91

91

SATINO ZEEP en REINIGER 700 ml
Verp./inhoud

6 x 700 ml

6 x 700 ml

6 x 700 ml

6 x 700 ml

Doos

ca.

ca.

ca.

ca.

1.166

1.750

1.750

1.166

Cartridge

SF2

Sensor zeepdispenser  |  MINI
voor hand-/foamzeep

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
124 (B) x 215 (H) x 115 (D)

Art.-nr. 331530
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 459

Zeepdispenser  |  MINI
voor hand-/foamzeep

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
124 (B) x 253 (H) x 115 (D)

Art.-nr. 331540
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 459
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FACIAL TISSUES  
en
ZAKDOEKEN
De fluweelzachte, huidvriendelijke facial tissues en zakdoeken van Satino van 
100% cellulose verwennen tedere gezichtshuid en gevoelige neuzen. De stijlvolle cubes 
en de standaard userboxen in vier verschillende designs zorgen in elke ruimte voor 
optische accenten. Natuurlijk FSC®-gecertificeerd.

FACIAL TISSUES
STANDAAARD USERBOX

Facial tissues in 2-laags premium kwaliteit. 
Met papieruitgifte aan voor- en achterkant en een 

transparante inhoudsindicator.

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurVerp./vel Velafmeting Embossing Collo inh. Pallet

210600

206450

FSC®-Mix

EU Ecolabel, FSC®-Mix

CUBE

STANDAARD USERBOX

3

2

Helder wit

Helder wit

60

100

20,8 x 21,0 cm

21,0 x 20,5 cm

rand

rand

30

40

36

32

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, TISSUE, FACIAL TISSUES
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ZAKDOEKEN
Satino prestige – supersoft en buitengewoon sterk.
4 prima absorberende, niesbestendige lagen van 100% cellulose. 
FSC®-gecertificeerd met het predicaat “zeer goed” van het 
onafhankelijke dermatologische instituut DERMATEST uit Münster.

FACIAL TISSUES
CUBE
Facial tissues in stijlvolle cube verpakking.
Dankzij de 3 lagen cellulose superzacht en 
bijzonder huidvriendelijk.

Art.-nr. Certificaat Lagen KleurVerp./vel Velafmeting Embossing Collo inh. Pallet

113940 FSC®-Mix 4 Helder wit15 x 10 21,0 x 21,0 cm rand 15 x 15 40

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, TISSUE, ZAKDOEKEN
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AFVALBAKKEN
Net zo uitgebreid als het papierassortiment, zijn ook de vele 
afvaloplossingen van Satino by WEPA . Kies afhankelijk van de 
bezoekers- en reinigingsfrequentie de voor u passende grootte.

Alle afvalbakken zijn “vrijstaand” of “voor wandmontage”,
open of als hygiënebox met deksel.

50 l
Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
384 (B) x 640 (H) x 286 (D)

Art.-nr. 331450
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 24
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50 LITER |  De megabak van Satino. 
Elegante uitstraling, exclusieve hygiëne met verborgen vuilniszakoptie.

43 LITER |  De iets kleinere, slankere midi-oplossing.

23 LITER |  De miniversie voor kleinere ruimtes of ruimtes
met lage bezoekersfrequenties. 

43 l
Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
400 (B) x 610 (H) x 280 (D)

Art.-nr. 332570
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 24

23 l
Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
335 (B) x 580 (H) x 225 (D)

Art.-nr. 332580
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 44
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HYGIËNEBOXEN
Net zo uitgebreid als het papierassortiment, zijn ook de vele 
afvaloplossingen van Satino by WEPA . Kies afhankelijk van de 
bezoekers- en reinigingsfrequentie de voor u passende grootte.

Alle afvalbakken zijn “vrijstaand” of “voor wandmontage”,
open of als hygiënebox met deksel.

23 LITER |  De box met geurafsluitere – schoon, discreet en veilig.

8 LITER |  Ons advies voor alle toiletruimtes: de box met geurafsluitere 
(bijvoorbeeld voor dameshygiëne).

23 l
Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
335 (B) x 590 (H) x 225 (D)

Art.-nr. 332590
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 44

8 l
Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
260 (B) x 370 (H) x 180 (D)

Art.-nr. 332560
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 96
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AFVALMANDEN
Satino afvalmanden van robuste metaaldraad. 
De altijd parate verzamelplaats voor papieren handdoeken. 
Geschikt voor onderbouwkasten.

Vrijstaand of wandmontage.

60 LITER |  De megabak van Satino. Met extra
veel inhoud voor de wat grotere washrooms.

17 LITER |  De fijne, slankere versie voor kleine
tot middelgrote washrooms.

60 l
Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
380 (B) x 600 (H) x 260 (D)

Art.-nr. 330110
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 100

17 l
Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
300 (B) x 300 (H) x 190 (D)

Art.-nr. 330100
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 60
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De Satino Onderzoektafelpapier dispenser metaal, chroom
De moderne houder voor wandmontage. Universeel instelbaar en 
daardoor passend bij het totale assortiment Satino-onderzoek-
tafelpapier.

Onderzoektafelpapier 
dispenser

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
650 (B) x 65 (H) x 115 (D)

Art.-nr. 332430
Kleur Chroom
Collo inh. 1
Pallet 336

340080

340060

340070

340050

40 mm hulsdiameter

40 mm hulsdiameter

40 mm hulsdiameter

40 mm hulsdiameter

2

2

2

2

Helder wit

Helder wit

Helder wit

Helder wit

50 m

50 m

50 m

50 m

Micro

Micro

Micro

Micro

30

24

18

18

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, Med 50
132

132

132

132

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

9 rollen 

9 rollen

9 rollen

9 rollen

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 hulsdiameter

40 mm hulsdiameter

2

2

Helder wit

Helder wit

100 m

100 m

Micro

Micro

20

15

SATINO PRESTIGE, CELLULOSE, Med 100
263

263

17,0 cm

17,0 cm

6 rollen 

6 rollen

50,0 x 38,0 cm

59,0 x 38,0 cm

Art.-nr. Uitvoering Lagen KleurLengte Embossing PalletAantal velø rol Collo inh.Velafmeting

ONDERZOEK-
TAFELPAPIER
Met deze eersteklas rollen onderzoektafelpapier geeft u in uw praktijk 
een goed visitekaartje af aan uw patiënten. Satino prestige Med 50/100 zijn 
gemaakt van cellulose. Sterk, goed absorberend en in lengtes van 50 en 100
meter verkrijgbaar – elke rol wordt apart hygiënisch verpakt.
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ACCESSOIRES
Satino by WEPA is hygiëne in topvorm. Perfectie tot in het detail – ook bij 
accessoires. Mooi vormgegeven functionele accessoires van Satino by WEPA
zorgen voor een perfecte uitstraling in uw washroom.

Het zijn de kleine dingen die het doen.

Toiletborstel 
garnituur

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
90 (ø) x 250/380 (H)

Art.-nr. 332140
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 180

Vervangende borstel

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
150 (B) x 110 (H) x 145 (D) 

Art.-nr. 332150
Kleur Zwart
Collo inh. 2
Pallet 1.000

Kledinghaak

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
90 (B) x 52 (H) x 50 (D)

Art.-nr. 332180
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 1.000

Toiletborstel garnituur: hygiëne die men ziet 
en die men discreet kan opbergen.

Duurzame metalen uitvoering.

De vervangbare borstel garandeert blijvende hygiëne
Handige schroefdraad voor eenvoudige (de-)montage 
Duurzaam en kostenbesparend: alleen het essentiële 
onderdeel wordt vernieuwd. 

Van stevig kunststof.

Kledinghaken: praktische kledinghaken voor 
meer comfort en vrijheid in het toilet. 

Degelijke en slijtvaste kwaliteit van metaal.
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AIR REFRESHER AR 1 |  Satino-luchtverfrissersgels veranderen
elke ruimte in een feelgood-oase. Drie verschillende geuren zorgen 
voor de juiste frisse kick en inspireren de zintuigen. 

Eenvoudig in gebruik, effectief qua werking. Vastschroeven,
gelpotje plaatsen en je prettig voelen.

Atlantic Blue, Orange Dessert en White Mountain ...
dat klinkt als vakantie! Satino-geurgels in drie verschillende geuren
voor tot 8 weken frisheid in elke ruimte. Ecologisch geproduceerd
(vrij van drijfgassen), individueel of als combiset van 3.

AR1 LUCHTVERFRISSER
ECO

BLUE ATLANTIC: Na een fris-groene start 
lokken bloemige geuren de zintuigen, die 
aarding in de kruidige ondernoten vinden.

TOPNOOT: 
fris, groen / aldehyde

HARTNOOT:
Bloemig / jasmijn, roos, groene appel

BASISNOOT:
Kruidig / patchouli, hout, muskus

Art.-nr. Uitvoering Kleur Collo inh. PalletVerp./inhoud

331610

332090

332100

332110

Blue Atlantic

White Mountain

Orange Desert

Gesorteerd

Blauw

Wit

Orange

1

1

1

1

250

250

250

250

SATINO LUCHTVERFRISSERS GEL

6 x 225 ml

6 x 225 ml

6 x 225 ml

3 x 2 x 225 ml

AR1
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De Satino-luchtverfrissers voor feelgood-ervaringen
in ruimtes tot 20 m3. Zonder batterij- of stroomverbruik.

Gewoon aanbrengen of vastlijmen, geopende geurgel-vulling 
plaatsen en je prettig voelen!

Montage: Geschikt om te lijmen of schroeven

WHITE MOUNTAIN: Citrus-fris met
sinaasappelnoot, bloemig-fruitig hart en 
kruidige zoetheid, die verleidt.

TOPNOOT: 
citroen-fris / sinaasappel, citrus

HARTNOOT:
bloemig-fruitig / groene appel, roos, viooltje

BASISNOOT:
kruidig-zoet / vanille, mos, sandelhout

ORANGE DESERT: Een frisse ervaring
met vleugjes bloemen en donkere, sensueel 
oriëntaalse kruiden.

TOPNOOT: 
fris / bergamot, mandarijn, sinaasappel

HARTNOOT:
floraal / groene thee, jasmijn, magnolia, roos

BASISNOOT: kruidig-sensueel / witte musk, 
cederhout, sandelhout

Luchtverfrisser dispenser
ECO

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
90 (B) x 172 (H) x 85 (D)

Art.-nr. 332680
Kleur Wit
Collo inh. 1 (6 Stück)
Pallet 144
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AR2 LUFTERFRISCHER
PREMIUM

GINGER FLOWER: Fris-groene geur van
kruiden- en citrusnoten met een vleugje 
reinheid en oriëntaalse zweem.

TOPNOOT: groen, fruitig / bergamot, limoen, 
sinaasappel, grapefruit

HARTNOOT: fris-fruitig, kruidig / eucalyptus, 
gember, orchidee, roos, viooltjeen

BASISNOOT: houtig, kruidig / labdanum, amber, 
sandelhout, muskus

AIR REFRESHER AR 2 |  De Satino luchtverfrisser Premium –
de frisse ervaring in XXL-formaat. De combinatie van microverstuiver
en drie verschillende geuren voor een exclusieve feelgood-sfeer
sanitaire ruimtes tot 200 m3.  

Drie exclusieve Satino geuren zorgen voor aangename frisheid in 
elke ruimte. Gewoon in de dispenser plaatsen en – afhankelijk van 
de gewenste Intensiteit – genieten van de geurervaring.

AR2 LUCHTVERFRISSER
PREMIUM

Art.-nr. Uitvoering Collo inh. PalletVerp./inhoud

332830

332820

332810

Ginger Flower

Cute

Big Boss

1

1

1

588

588

588

SATINO LUCHTVERFRISSERS LIQUID

6 x 50 ml

6 x 50 ml

6 x 50 ml

AR2
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BIG BOSS: Een frisse begroeting met
bloemige-kruidige ondernoten. Een klassieke
geur vol vertrouwen en betrouwbaarheid.

TOPNOOT: 
citroenfris / bergamot, lavendel

HARTNOOT:
bloemig-kruidig / kaneel, anijs, jasmijn

BASISNOOT:
sensueel zoet / muskus

CUTE: Een bloemige geur die positieve
gevoelens opwekt. Met exotische noten voor
inspiratie voor de zintuigen.

TOPNOOT: 
fruitig / mango, nectarine, bloedsinaasappel

HARTNOOT: fruitig, bloemig / lotus, sterappel, 
framboos, waterlelie

BASISNOOT: sensueel zoet, houtig / muskus, 
sandelhout, kokosnoot

Satino-luchtverfrisser Premium voor langdurige
geurervaringen. De werking op stroom of batterijen inschakelen, 
een van de drie geuren en de geurintensiteit selecteren en 
genieten van de frisheid van Satino – 30 tot 90 dagen lang!

Praktisch: Het led-display aan de voorkant signaleert tijdig het 
volgende vulinterval.

Montage: Om te schroeven.

Luchtverfrisser dispenser
PREMIUM

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
145 (B) x 152 (H) x 87 (D)

Art.-nr. 332800
Kleur Wit
Collo inh. 1
Pallet 720
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HB1 HYGIËNE-
ZAKJES

HYGIENE BAGS HB 1 |  In de hygiënezakjes van Satino kun 
je wel iets kwijt – hygiënisch, veilig en schoon. Vooral hygiënische
artikelen voor dames kunnen met deze praktisch hulpjes discreet
worden opgeruimd.

De nieuwe Satino-dispenser voor hygiënezakjes voor 
modern design, frisse en betrouwbare hygiëne in elke toiletruimte. 
Afsluitbaar en veilig. Vullen en onderhoud – kinderspel.

Montage: Geschikt om te lijmen of schroeven.

Satino hygiënezakjes, 25 x hygiëne per box. 
Eenvoudig te hanteren, veilig in gebruik. 

Art.-nr. Dimensieen Kleur Collo inh. Pallet

331560 83 (B) x 126 (H) x 20 (D) mm Wit transparant 48 180

SATINO HYGIËNEZAKJES
Verp./Zak

48 x 25

HB1

Hygiënezakjes 
dispenser

Frequentie/verbruik

Afmetingen (mm)
100 (B) x 148 (H) x 25 (D)

Art.-nr. 332550
Kleur Wit
Collo inh. 25
Pallet 144
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DE GEMAKKELIJKE TOEGANG 
TOT DE WERELD VAN SATINO BY WEPA

SATINO-BY-WEPA.COM

BELEEF DE DIVERSITEIT 
VAN ONZE PRODUCTWERELD OP |  www.satino-by-wepa.com! 
Iedere dag actueel en compleet – 365 dagen per jaar – 24 uur per dag.

Dropdownvelden – leiden u rechtstreeks naar uw doel.
4+1 – Behalve in het Duits/Engels/Frans/Pools communiceren we nu 
ook in het Nederlands.

Uw specialist – Onze service voor u: via invoerformulieren neemt 
u contact met onze experts op. Zij helpen u graag bij al uw vragen. 
Online invullen en direct antwoord krijgen – zonder de omweg van 
uw e-mailprogramma.

De perfecte match – Niet meer lang zoeken, maar snel vinden wat 
u nodig heeft! In de nieuwe sectie "Compatibiliteit" vindt u snel en een-
voudig de juiste Satino dispenser voor uw Satino verbruiksartikelen of 
andersom. Nooit meer verkeerde aankopen, maar meer klanttevreden-
heid en een optimale benutting van de dispenserfunctionaliteit.

Ondersteunend – Als u tevreden bent, dan zijn wij dat ook. 
In de nieuwe support sectie vindt u aanvullende informatie over 
Satino producten en diensten, evenals een downloadgedeelte 
met brochures, flyers en certificaten.

Nieuws – Meld u zich nu meteen aan voor de Satino by WEPA 
nieuwsbrief! Zo bent u altijd op de hoogte van (product)nieuws, 
hygiëne-items en onderzoeken. 

Bekijk de video! – Vergroot uw kennis met één druk op de knop! 
Op Satino-by-wepa.com staan voor u en uw klanten gebruiks- en 
uitlegvideo's over producteigenschappen, montage of gebruik. 

Duimen omhoog! – Wilt u meer?
Word Facebook-fan van ons! Informatie over de WEPA-groep en 
onze activiteiten onder "WEPA Hygiëneproducten".
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SATINO by WEPA
MENS EN MILIEU

VOORUITSTREVENDE 
DENKERS 
VOOR VERANTWOORDING, 
FAIRNESS EN HET MILIEU
AL BIJ DE OPRICHTING IN HET JAAR 1948 
WAREN WIJ ONZE TIJD VOORUIT |  Wij waren de 
pioniers in het denken en handelen, zowel in de productie 
als in ons streven naar fairness ten opzichte van onze 
medewerkers en het milieu. Zo hebben we ons vanaf het 
begin van onze productie van hygiënepapieren gericht op
het gebruik van gerecyclede vezels. Satino by WEPA 
voldoet aan de hoogste ecologische eisen en is gecerti-
ficeerd volgens de strengste richtlijnen. 

En toen en nu geldt hetzelfde:
hoge kwaliteit en een moderne aanpak van de 
veiligheid op het werk zijn voor ons even belangrijk 
als economisch succes.

Sindsdien ontwikkelden we deze waarden en de onder-
steunende pijlers duurzaamheid, respect en toewijding
voortdurend verder. Deze gegroeide bedrijfsfilosofie vormt 
het fundament voor ons succes als familiebedrijf en als 
een van de Europese marktleiders.

MEER VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN |  Met de 
overname van de Nederlandse marktleider Van Houtum 
begonnen we een nieuw hoofdstuk in onze bedrijfsgeschie-
denis. Vanuit internationaal, ecologisch en economisch
oogpunt heeft deze overname, gezien de grotere verkoop-
mogelijkheden en het grotere aanbod een goede kans om
een bestseller te worden.
Met Satino by WEPA zetten we de traditie van ons bedrijf 
voort en betreden we tegelijkertijd nieuwe paden. Hierbij 
horen natuurlijk ook volgens het FSC®- keurmerk, het 
EU Ecolabel of de Blauwe Engel gecertificeerde producten.
Tenslotte speelt duurzaamheid ook bij Satino by Wepa een 
belangrijke rol. Met vereende krachten concentreren we ons 
op de taak om het potentieel van de fusie op alle gebieden 
optimaal te benutten. Met een nog betere toegang tot inter-
nationale markten dankzij een uitgebreid netwerk van experts,
met gedegen kennis van de lokale markten, met nog meer 
expertise onder het dak van Satino by WEPA, met nog meer 
verkoopondersteuning voor onze partners en natuurlijk 
met een uitgebreider productportfolio dat het bestaande 
aanbod klantgericht uitbreidt.

Kortom:
Met de fusie met Van Houtum zetten we koers op 
duurzame en toekomstgerichte groei op basis van onze
gevestigde waarden.
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WEPA CREEËRT WAARDEN |  In harmonie met ons 
zelfbeeld als familiebedrijf met een lange traditie en een 
innovatief DNA definiëren wij economisch succes als het
resultaat van doelgericht, economisch handelen, rekening 
houdend met ecologische duurzaamheid. 
Milieuaspecten worden geïntegreerd in alle besluitvormings- 
en handelingsprocessen van ons managementsysteem en 
vertaald in sociaal denken en handelen. Het doel: continue 
verbetering van alle processen, continue verhoging van de 
energie-efficiëntie, bescherming van het milieu en uiteindelijk 
een aanzienlijke kostenreductie. Op deze manier creëren we 
optimale voorwaarden voor het bevorderen van een eerlijke 
concurrentiepositie op de markt met marktconforme prijzen 
en eersteklas producten. Hiermee combineren we economisch 
succes met verantwoording voor het milieu op een toekomst-
gerichte manier.

Belangrijke pijlers 
van ons energie- en milieubeleid:
• Voortdurende en duurzame vermindering van 

het verbruik van energie en natuurlijke hulpbronnen

• Verbetering van de energie efficiëntie door 
voortdurende optimalisatieprocessen

• Implementatie en voortdurende verdere 
ontwikkeling van het energiemanagementsysteem 
volgens ISO 50001 en het milieumanagementsysteem 
volgens DIN EN ISO 14001

• Voorrang van de factor energie-efficiëntie bij het 
aanschaffen van investeringen en verbruiksgoederen

• Opstelling en regelmatige controle van energie-
besparings- en milieuprogramma's

• Jaarlijkse opstelling van milieubalansen

• Gebruik van en zuinige omgang met milieuvriendelijke 
materialen

WEPA-CERTIFICERINGEN:
FSC®- en PEFC: Alle WEPA-vestigingen zijn zowel FSC®- 
als PEFC-gecertificeerd. Beide certificeringen zijn verkrijgbaar 
voor cellulose- en recyclingproducten.
Blauwe Engel: voor geselecteerde WEPA-producten van 
gerecyclede vezels.
EU Ecolabel milieukeurmerk en Nordic Svane: WEPA bezit deze 
certificaten voor geselecteerde cellulose- en recyclingkwaliteiten.
ISO 9001, ISO 14001 en ISO 50001 voor alle productiefaciliteiten
van WEPA in Europa.
IFS Household and Care certificering: voor bepaalde 
WEPA-vestigingen.
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SATINO by WEPA
VERPAKKINGEN EN MILIEU

HET KOMT OP DE INHOUD AAN! |  Bij Satino by WEPA 
hebben we alle verpakkingen tot een minimum beperkt.
De folies om keukenrollen en wc-papier Satino by WEPA comfort
en smart bevatten een natuurlijke vulstof. Deze vermindert 
het verbruik van ruwe olie en de CO2-uitstoot met 12 procent.
Als ze op de juiste manier afgevoerd worden, zijn deze folies 
voor 100 procent recyclebaar.

PRESTIGIEUS EN 
ONDERSCHEIDEN |  Het merendeel van alle 
Satino by WEPA prestigeproducten is nu gecertificeerd
met het Europese milieukeurmerk EU-Ecolabel. 

Een groot pluspunt voor het milieu en een mooie kans 
om uw verkoopkansen te verbeteren (bijvoorbeeld bij 
openbare aanbestedingen).
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De polyethyleenfolie (PE) van Satino by WEPA 
comfort en smart BagPacks bevat een natuurlijke 
vulstof. Dit vermindert het verbruik van ruwe olie 
en de CO2-uitstoot met 12%. De folie bevat geen 
weekmakers of zware metalen, is grondwaterneutraal, 
verbrandt zonder residuen en kan energetisch goed 
benut worden.

UW VOORDEEL:
Stabiele handgreep – twee of meer 
zakken zijn heel gemakkelijk te dragen. 

Praktische perforatie – om de verpakking 
snel te openen.

Kostenbesparend – in transport, logistiek 
en handling.

Maximale hygiëne – optimale bescherming 
tegen vocht.

Stevig en degelijk – voor gemakkelijke 
verzending via een pakketdienst.

Herbruikbaar – lege BagPacks kunnen als 
vuilniszak gebruikt worden.

Die BagPacks van Satino by WEPA –
hygiënisch, praktisch en nu nog 
milieuvriendelijker!

>84%*
minder verpakkingsgewicht 
doos 0,5 kg, zak 0,08 kg

>65%*
Een kleinere ecologische 
voetafdruk maar maximaal*

6%*
minder pallethoogte 
doos 220 cm, Bagpack 207 cm

* In vergelijking met de standaard handdoekdozen van Satino by WEPA. 
De milieubalans van de nieuwe Satino BagPacks is te vinden op onze website.
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SATINO by WEPA
PRODUCTINFORMATIE  |  WOORDENLIJST

V-VOUW C-VOUWW-VOUWZ-VOUWVOUWWIJZES:

EMBOSSING VOORBEELDEN

Diamant

Golf

Rand  |  Facial tissues

Standaard  | Papieren 
handdoeken

Vlinder

Rand  |  Zakdoeken

Lichte golf  |  toiletpapier

Muzieksleutel

Feng Shui

Wafel

Driehoek

Bloem gestikt

Micro

CERTIFICATEN*

De ISO-normen 14001 voor milieu en ISO 50001 voor energie zijn een geïntegreerd bestanddeel 
van ons managementsysteem. Bovendien vervullen wij de norm voor kwaliteitsmanagement 
ISO 9001 en de wereldwijd verbreide standaard voor de aankoop van grondstoffen uit duurzaam
bosbeheer FSC® (Forest Stewardship Council®). Verder bezitten bijna alle Satino by WEPA 
producten het EU-Ecolabel en de Blauwe Engel van het Duitse Bundesumweltamt.

De IFS HPC-keurmerk staat voor gecertificeerde productkwaliteit en productveiligheid voor 
huishoudelijke producten en verzorgingsproducten.

14001
50001

* Actuele informatie, technische gegevensbladen, certificaten en afbeeldingen 
vindt u op: www.satino-by-wepa.com

XXXVI-aanbeveling, voor kort, 
direct contact met levensmiddelen 
toegestaan.

KENMERK



Gedrukt op Gardamatt art FSC®-Mix gecertificeerd.
Omslag 250 gr/m2, inhoud 135 gr/m2



WEPA Professional GmbH
Rönkhauser Straße 26 
59757 Arnsberg GERMANY
Tel.: +49 (0) 2932-307 0 
Fax: +49 (0) 2932-307 8040
satino@wepa.de 
www.satino-by-wepa.com

EEN MERK VAN WEPA PROFESSIONAL: 
WEPA Professional is 100% dochter van de WEPA groep. 
Met meer dan 3.900 medewerkers en 13 vestigingen in 
Europa behoren wij tot de grootste spelers van Europese
hygiënepapierfabrikanten. Hierdoor bent u zeker van alle
voordelen van locale productie en in heel Europa bekende, 
marktgerichte kwaliteit voor een voordelige prijs, gecombi-
neerd met eersteklas, betrouwbare service. 

MILIEU & VERANTWOORDELIJKHEID:
Als fabrikant van hygiënepapier met een groot verant-
woordelijkheidsgevoel geeft de WEPA-groep al vele jaren 
extra aandacht aan duurzame hulpbronnen en een milieu-
vriendelijke papierproductie. Een groot deel van ons hygiëne-
papier bestaat uit 100% recyclingmateriaal en is FSC®- of 
PEFC-gecertificeerd. Bovendien is de WEPA-groep volgens 
ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en zet de groep zich 
in voor het Europese ecolabel en de Blauwe Engel.

KWALITEIT & LOGISTIEK: 
WEPA combineert eersteklas papiermakers-knowhow
met een unieke technische uitrusting. De constante product-
ontwikkeling, de consequente marktoriëntering en een 
distributie in heel Europa staan garant voor voortdurende
innovatie en vooruitgang. Met onze uiterst moderne maga-
zijnen en een doordachte logistiek waarborgen wij een 
leverperformance van het hoogste niveau.

SERVICE & BEREIKBAARHEID: 
Onze experts adviseren u graag bij uw aankoopbeslissing. 
Direct telefonisch, via fax en e-mail of in een persoonlijk
gesprek bij u. Onze website www.wepa-professional.de levert
u hierbij altijd de nieuwste informatie, het meest actuele
overzicht over ons volledige assortiment en wetenswaardig-
heden over papierproductie, toepassing en hygiëne. Ook EDI-
interfaces of E-gegevens voor uw magazijn management-
systeem zijn probleemloos mogelijk.

WEPA-VESTIGINGEN IN EUROPA

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Alle leveringen en betalingen gebeuren uitsluitend onder onze algemene 
lever- en betalingsvoorwaarden. Deze vindt u ter inzage of als download onder www.satino-by-wepa.com.

Uw competente contactpersoon:

ASSORTIMENT Papieren handdoeken
Poetsrollen
Toiletpapier
Keukenrollen
Zepen
Facial tissues

Zakdoeken
Afvalbakken
Onderzoektafelpapier
Accessoires
Luchtverfrissers
Hygiënezakjes
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SATINO by WEPA
VOOR PROFESSIONELE HYGIENE
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