
Ontdek
de nieuwe
standaard

Ga voor
een volledig
duurzame
toiletruimte.



Europees Ecolabel - Duurzaam productieproces 

Het keurmerk van de Europese Unie voor non-foodproducten garandeert dat 

productieprocessen binnen de gestelde, strenge milieunormen blijven. 

CO2-neutraal - Groene energie 

Productieprocessen waarbij groene elektriciteit en groen gas worden ingezet 

geven geen koolstofdioxide af en zijn daarmee 100% CO2-neutraal. 

Cradle to Cradle - Veilig voor mens en milieu

Revolutionaire aanpak: afval = voedsel. Figuurlijk als grondstof voor 

hoogwaardige nieuwe producten, letterlijk als bouwstof voor de natuur.

Recycled materiaal - Hergebruik van grondstoffen

Gebruikt materiaal als oud papier en recycled plastic kan uitstekend worden ingezet als 

grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt de circulaire economie concreet toegepast.K
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STIJLVOL en 
MAXIMALE 
DUURZAAMHEID

Unieke toiletbeleving
Nog nooit was een toilethygiëne-oplossing zo 

revolutionair als Satino Black. Hoogwaardige 

kwaliteit, modern design én de absolute top op 

het gebied van duurzaamheid. Een combinatie 

die Satino Black uniek maakt. De circulaire 

eigenschappen zijn een statement binnen de 

branche. En daarmee is Satino Black de nieuwe 

standaard. Ontdek die nieuwe standaard, ga voor 

maximale duurzaamheid en maak je toiletruimte 

volledig circulair.

Alle actuele artikelcertificeringen vind je in de productgegevens op www.satinoblack.com
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dameshygiënebox, 180322

hygiënezakjesdispenser, 180039

hygiënezakjes, 180035

poetsroldispenser midi, 180851

poetsrollen, 172800

ook in mini variant (180850)

handdoekroldispenser, 180841

handdoekrol, 175800

handdoekdispenser, 180285

1-laags handdoekjes, 150803

2-laags handdoekjes, 160803

toiletroldispenser, 180287

2-laags systeemrol, 131802

zeepdispenser, 180289

foamzeep SparQ, 180331 

foamzeep Qlash, 180327

alcoholgel NiQs (Ctgb), 180884

alcoholgel NiQs, 180883

toiletbrilreiniger– 

dispenser, 180290

toiletbrilreiniger SparQ, 180332

toiletbrilreiniger Qlash, 180328

luchtverfrisser- 

dispenser, 180291

luchtverfrisser SparQ, 180333

luchtverfrisser Qlash, 180329

afvalbak 43 liter, 180260

ook in 23 liter, 180268

toiletborstel, 180318 kledinghaak, 180317

INSPIREREND 
DESIGN VOOR IEDERE 
WASHROOM

Met Satino Black haal je klasse in huis. Ook 

op het gebied van design. De uitstraling is 

eigentijds en onderscheidend. Satino Black 

geeft je een gevoel van luxe en elegantie. De 

zwarte dispensers en accessoires zorgen voor 

een stijlvol geheel. Satino Black maakt van 

jouw toiletruimte een beleving. Een prachtig 

visitekaartje om blijk te geven van jouw 

gevoel voor stijl en kwaliteit.

DISPENSERS MET ADVIESVULLING

BriQ single, 180305

BriQ refill, 139800

BriQ double, 180306

BriQ refill, 139800

BriQ towel, 180308

Towel refill, 166801



DUURZAAM ONTZORGDMULTI MIRROR 
ALL-IN-ONE

Satino Black is de nieuwe standaard op het gebied van duurzame toilethygiëne. 
En deze nieuwe standaard groeit door. Door mee te denken, te inspireren en te 
ontzorgen. In een modulair servicemodel kies je waar de standaard voor jou 
begint.

Bij de overstap op Satino Black wordt niet alleen gezorgd voor een nieuwe 
inrichting van je washroom, maar ook de communicatie eromheen. Van 
bewegwijzering met eigenzinnige pictogrammen tot een stukje storytelling op 
het toilet, waarmee je aan je bezoekers je duurzame keuze kunt laten zien.

Het Multi Mirror concept is een alles-in-één concept 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 ingebouwde capaciteit voor 
handdoekpapier maakt deze multi-purpose spiegel ook geschikt voor 
toiletruimtes met hoge bezoekersaantallen of piekbezoekuren.

Satino Multi Mirror met LED-verlichting, 180513

2-laags handdoekjes, 160801

foamzeep Qlash 180327 / SparQ 180331 / NiQs 180325

luchtverfrisser Qlash 180329 / SparQ 180333



VRAGEN? BESTELLEN?
Bel of mail vandaag nog.

+31 (0)88 0183000

satinoblack@wepa.nl

www.satinoblack.com


