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end

Gebruiksgemak, hygiëne en beleving zijn belangrijke 

aspecten in de toiletruimte. Met de Satino dispenser-

lijnen vullen we deze behoeften optimaal en kosten- 

efficiënt in. Met het praktische Satino Smart of het 

fraaie RVS concept. Met de multifunctionele MultiMirror 

biedt Satino een alles-in-één concept, dat uw toilet-

ruimte uitstraling geeft en tegelijkertijd functioneel is.

Een toiletruimte met Satino geeft gebruikers een goed, 

fris en eigentijds gevoel en levert een bijdrage aan een 

beter milieu. 

Wat u ook kiest, met Satino is het verzorgd.



Satino Smart

Totaalconcept 

voor slimme 

hygiëneHet Satino Smart concept past door zijn tijdloos 

witte ontwerp overal. Het is een slim totaalconcept 

met naadloos geproduceerde kunststof dispensers. 

Slim door het praktische toiletrolopbergsysteem, 

waarbij de rollen los van elkaar blijven. Slim omdat 

de dispensers voorzien zijn van een venster voor 

het eenvoudig aflezen van het vulmoment. En totaal 

door zijn uitgebreide mogelijkheden met dispensers 

voor toiletrol, zeep, toiletbrilreiniger, luchtverfrisser 

en handdoek. Maar ook met diverse afvalbakken en 

toiletborstels.

Hygiëne



Satino RVS

en

robuustheid 

verenigd

Dankzij de materiaalkeuze is het Satino RVS concept robuust. 

Tegelijkertijd is het, dankzij de strakke vormgeving, zeer representatief. 

Satino RVS is het ideale concept voor de toiletinrichting waar uitstraling 

gewenst is of waar degelijkheid nodig is. Compleet van handdoek-

dispenser tot toiletborstel. De dispensers zijn uitgevoerd met een 

handig venster waardoor u eenvoudig het bijvulmoment kunt zien.

Uitstraling



Ruimtebesparend

• Alles-in-één

• Ideaal voor (kleinere) toiletruimtes met hoge 

 bezoekersaantallen of piekbezoekuren.

Hygiëne & gemak

• Ruim ingebouwde handdoekcapaciteit waardoor bijvullen 

 minder vaak nodig is

• Alle benodigdheden voor handreiniging en handdroging 

 binnen handbereik voorkomt morsen.

• Ontzorgend serviceconcept 

Kostenbesparend

• Minder schoonmaak- & bijvultijd

• Lager papierverbruik, optimaal papierformaat

• Energiezuinig door sfeervolle LED-verlichting

 

Maatschappelijk verantwoord

• Terugname en hergebruik

• Robuuste constructie

Alles in één concept

Het Satino Multi Mirror concept is een alles-in-één con-

cept voor handreiniging, handdroging, luchtverfrissing 

en verlichting. Het moderne design van de spiegelkast 

in combinatie met de subtiele, energiezuinige verlichting 

maken een visitekaartje van uw toiletruimte. De ruim in-

gebouwde capaciteit voor handdoekpapier maakt deze 

multi-purpose spiegel ook geschikt voor toiletruimtes 

met hoge bezoekersaantallen of piekbezoekuren.

De Satino Multi Mirror vervangt losse dispensers in de 

toiletruimte door een moderne vormgegeven spiegel-

kast die alle functionaliteiten integreert. Voor bezoekers 

een stijlvolle toevoeging aan de toiletruimte en daar-

naast zeer praktisch en efficiënt voor hygiëne, schoon-

maak en bijvullen.

De Multi Mirror kan gekoppeld 
worden voor nog meer capaciteit.

beeld nog aanpassen 
naar groen

Multi voordelen



Assortimentsoverzicht Multi Mirror

Multi Mirror 
Satino Multi Mirror met LED-verlichting, bxdxh 600x175x965 mm   artikelnummer: 180513

Handzeep vulling 
 Satino foamzeep, cartridge - 12 x 750 ml     artikelnummer: 180215 

Satino handzeep plus (voldoet aan HACCP-richtlijnen), cartridge - 12x750 ml  artikelnummer: 180214  
  

Handdroging vulling   
 Satino Black handdoekjes ZZ-vouw, 2-laags - 20x23 cm - 3200 stuks  artikelnummer: 160801

Satino Comfort handdoekjes, ZZ vouw, 1-laags, 20 x 23 cm, 4600 stuks  artikelnummer: 150050
 

Luchtverfrissing vulling 
Satino luchtverfrisser BLUE OCEAN, 6 stuks x 225 ml      artikelnummer: 180219
 
Satino luchtverfrisser WHITE MOUNTAIN, 6 stuks x 225 ml   artikelnummer: 180314 

Satino luchtverfrisser ORANGE DESERT, 6 stuks x 225 ml    artikelnummer: 180315 
 



Assortimentsoverzicht Smart

Handdroging  
 Satino Smart handdoekdispenser, bxdxh 280x140x440 mm   artikelnummer: 180271

Vulling
 
 Satino Premium handdoekjes ZZ-vouw, 2-laags - 25x23 cm - 3200 stuks  artikelnummer: 160005

 Satino Jet Towel handdoekjes ZZ-vouw (oplosbaar in water), 2-laags - 25x23 cm - 3200 stuks artikelnummer: 160099

 Satino Comfort handdoekjes ZZ-vouw, 1-laags - 25x23 cm - 4600 stuks  artikelnummer: 150008

 Zeep  
 Satino Smart zeepdispenser, bxdxh 100x120x290 mm     artikelnummer: 180276

Vulling  

 Satino foamzeep, cartridge - 12x750 ml     artikelnummer: 180215
 
Satino handzeep plus (voldoet aan HACCP-richtlijnen), cartridge - 12x750 ml  artikelnummer: 180214

 Toiletpapier systeemrol
 Satino Smart systeemroldispenser, voor 2 rollen, bxdxh 155x162x426 mm  artikelnummer: 180273

Vulling  

 Satino Premium systeemrollen, 100 meter 2-laags, doos 24 rollen    artikelnummer: 131699

 Satino Comfort systeemrollen, 150 meter 1-laags, doos 24 rollen    artikelnummer: 121505

 

Toiletpapier jumborol 
 Satino Smart jumboroldispenser, bxdxh 280x140x440 mm    artikelnummer: 180275

Vulling
  
 Satino Premium Jumborollen, 380 meter 2-laags, 6 rollen     artikelnummer: 173545

 Satino Comfort Jumborollen, 600 meter 1-laags, 6 rollen      artikelnummer: 173033

Toiletbrilreiniger  
 Satino Smart toiletbrilreinigerdispenser, bxdxh 100x120x290 mm   artikelnummer: 180277

Vulling  

Satino foam toiletbrilreiniger, cartridge 4x750 ml      artikelnummer: 180252

Luchtverfrisser 
Satino Smart luchtverfrisserdispenser, bxdxh 100x120x290 mm   artikelnummer: 180278

Vulling 
 
Satino luchtverfrisser BLUE OCEAN, 6 stuks x 225 ml      artikelnummer: 180219

Satino luchtverfrisser WHITE MOUNTAIN, 6 stuks x 225 ml   artikelnummer: 180314
  
Satino luchtverfrisser ORANGE DESERT, 6 stuks x 225 ml    artikelnummer: 180315 

Afvalbak, dameshygiëne 
en overige 
Satino afvalbak 43 liter, kunststof, bxdxh 400x280x610 mm    artikelnummer: 180259

Satino afvalbak 23 liter, kunststof, bxdxh 335x225x590 mm    artikelnummer: 180266

Satino dameshygienebox 23 liter, kunststof, bxdxh 335x225x590 mm   artikelnummer: 180267

Satino hygiënezakjesdispenser, bxdxh 100x25x135 mm     artikelnummer: 180034

Satino hygiënezakjes, kunststof, 48 pakjes x 25 stuks     artikelnummer: 180035

Satino toiletborstelgarnituur, bxdxh 95x115x350 mm     artikelnummer: 180319

Satino kledinghaak      artikelnummer: 180323 



Toiletbrilreiniger 
 Satino RVS toiletbrilreinigerdispenser, bxdxh 100x120x290 mm   artikelnummer: 180261

Vulling 
 
Satino foam toiletbrilreiniger, cartridge 4x750 ml      artikelnummer: 180252 

Luchtverfrisser 
Satino RVS luchtverfrisserdispenser, bxdxh 100x120x290 mm   artikelnummer: 180245

Vulling
Satino luchtverfrisser BLUE OCEAN, 6 stuks x 225 ml      artikelnummer: 180219
 
Satino luchtverfrisser WHITE MOUNTAIN, 6 stuks x 225 ml   artikelnummer: 180314
 
Satino luchtverfrisser ORANGE DESERT, 6 stuks x 225 ml    artikelnummer: 180315

Afvalbak, toiletborstel 
en reiniging 
 Satino RVS afvalbak, 50 liter, bxdxh 370x240x780 mm     artikelnummer: 180235

Satino RVS look toiletborstelgarnituur, bxdxh 95x115x350 mm   artikelnummer: 180263

Satino RVS kledinghaak      artikelnummer: 180324          

Assortimentsoverzicht RVS

Handdroging
 

Satino RVS handdoekdispenser, bxdxh 280x140x455 mm    artikelnummer: 180231

Vulling  

 Satino Premium handdoekjes ZZ-vouw, 2-laags - 25x23 cm - 3200 stuks  artikelnummer: 160005

 Satino Jet Towel handdoekjes ZZ-vouw, (oplosbaar in water) 2-laags - 25x23 cm - 3200 stuks artikelnummer: 160099
  
 Satino Comfort handdoekjes ZZ-vouw, 1-laags - 25x23 cm - 4600 stuks  artikelnummer: 150008

Zeep  
 Satino RVS zeepdispenser, bxdxh 100x120x290 mm     artikelnummer: 180234

Vulling  

 Satino foamzeep, cartridge - 12x750 ml     artikelnummer: 180215

 Satino handzeep plus (voldoet aan HACCP-richtlijnen), cartridge - 12x750 ml  artikelnummer: 180214

Toiletpapier systeemrol
 Satino RVS systeemroldispenser, voor 2 rollen, bxdxh 155x160x365 mm  artikelnummer: 180233

Vulling  

 Satino Premium systeemrollen, 100 meter 2-laags, doos à 24 rollen    artikelnummer: 131699
 
Satino Comfort systeemrollen, 150 meter 1-laags, doos à 24 rollen   artikelnummer: 121505

 Satino RVS jumboroldispenser, bxdxh 280x140x455 mm     artikelnummer: 180232



Satino hygiëneproducten worden al meer dan 80 jaar geproduceerd door de 

Satino fabriek in Swalmen. Als producent van hygiënepapier zijn wij sterk 

gedreven om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor betere toilethygiëne. 

Met uitzonderlijke milieuprestaties hebben wij een koploperschap op het gebied 

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verworden, waar we met veel 

passie onszelf blijven uitdagen om die positie te behouden. Wij kijken verder 

dan alleen toilet-en handdoekpapier, we bieden complete oplossingen voor uw 

toiletruimte.

Satino

Tel. +31 (0)88 0183 000
www.wepa.nl


