DARE TO
BE BLACK

Washroom products

KENMERKEN

STIJLVOL en
DUURZAAM
DESIGN
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.

Europees Ecolabel - Duurzaam productieproces
Het keurmerk van de Europese Unie voor non-foodproducten garandeert dat

Unieke toiletbeleving

productieprocessen binnen de gestelde, strenge milieunormen blijven.

Gun je bezoekers de unieke Satino Black
toiletbeleving. De trendy matzwarte

CO 2 -neutraal - Groene energie

dispensers, ’s werelds duurzaamste

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

Productieprocessen waarbij groene elektriciteit en groen gas worden ingezet

hygiënepapier, de eigenzinnige accessoires.

grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt de circulaire economie concreet toegepast.

geven geen koolstofdioxide af en zijn daarmee 100% CO 2 -neutraal.

Ze onderstrepen je authentieke imago en

Recycled materiaal - Hergebruik van grondstoffen

toekomstgerichte ondernemerschap.

Alle actuele ar tikelcer tificeringen vind je in de productgegevens op www.satinoblack.com

Hhfhgfhfghdash

Je bent jezelf, je loopt voorop.
Beatem quatemosam es sus entisci
Je denkt out of the box,
minctectibus re, veliquod ut et aut ium rest,
ook als het om je washroom gaat.
que quam que dolum qui nobisti aperchi
Dus kies je voor Satino Black!
tisquam ea quae iur? Lique voloreium,
Duurzaam design voor een trendy toilet.
ipsandis ullatibus mos et unt ent quisimus,
Gedurfd, verrassend, eigenzinnig.
nullore delitat lamusdae ipsum unt ent

Just like YOU.

quisimus, nullore delitat lamusdae ipsum unt
ent quisimus, nullore delitat.

INSPIREREND
DESIGN VOOR IEDERE
WASHROOM

DISPENSERS MET ADVIESVULLING

handdoekroldispenser, 180841
handdoekrol, 175800

handdoekdispenser, 180285

toiletroldispenser, 180287

zeepdispenser, 180289

1-laags handdoekjes, 150803

2-laags systeemrol, 131802

foamzeep SparQ, 180331

dispenser, 180290

dispenser, 180291

foamzeep Qlash, 180327

toiletbrilreiniger SparQ, 180332

luchtverfrisser SparQ, 180333

alcoholgel NiQs (Ctgb), 180884

toiletbrilreiniger Qlash, 180328

luchtverfrisser Qlash, 180329

2-laags handdoekjes, 160803

alcoholgel NiQs, 180883

toiletbrilreiniger–

luchtverfrisser-

toiletborstel, 180318

afvalbak 43 liter, 180260

dameshygiënebox, 180322

kledinghaak, 180317

Staat je product er niet bij? Grote kans dat het toch in het assortiment zit:

ook in 23 liter, 180268

hygiënezakjesdispenser, 180039

Satino Black maakt je washroom compleet in een handomdraai. Bel of mail

hygiënezakjes, 180035

voor meer informatie: +31 (0)88-0183000 of satinoblack@vanhoutum.nl

MULTI MIRROR
ALL-IN-ONE

SATINO BLACK
OVERSTAPSERVICE

De moderne vormgeving in stijlvol zwart past in elke washroom. Sfeer en
uitstraling staan voorop; handdoekpapier, zeep en geurbeleving zijn altijd
aanwezig. Het opmerkelijke all-in-one concept boven de wastafel biedt je
gasten optimale hygiëne en comfort.

Zo makkelijk als de eigenzinnige WC picto’s je gasten straks de weg wijzen in je
organisatie, zo makkelijk stap jij over op Satino Black. De nieuwe inrichting van je
washroom, de communicatie er omheen, het wordt voor jou geregeld. Bel nu en
stap in de wereld van Satino Black.

Satino Multi Mirror Horizon, 180513
2-laags handdoekjes, 160801
foamzeep, 180300
assorti geuren (3x2), 180316

VRAGEN? BESTELLEN?

www.satinoblack.com

Bel of mail vandaag nog.
+31 (0)88 0183000
satinoblack@vanhoutum.nl

