
BLACKSATINO

CONNECTED BY PURPOSE .

Sanitaire oplossingen die hygiëne, design
en duurzaamheid combineren.



WIJ GELOVEN DAT HET ANDERS KAN
Anders omdat het beter kan en anders omdat 
het beter moet. Voor de toekomst van onze 
planeet. We weten dat we door samen te 
werken en naar elkaar te luisteren als partners 
allebei verbeteren. Dat we door soms ‘nee’ te 
durven zeggen, kunnen focussen op wat écht 
betekenisvol is en impact heeft. We zijn altijd 
in ontwikkeling en geloven dat eerlijkheid over 
wat we wel en vooral ook niet doen, ons verder 
brengt dan morgen en dat dit leidt tot slimme 
en duurzame producten en services.

Daarom zetten wij ons bij BlackSatino in om 
voor ieder toiletmoment het verschil te maken. 
Het verschil in toilethygiëne én het verschil 
voor de toekomst. Voor iedereen. Dat doen we 
door altijd te werken aan oplossingen die zo 
duurzaam en circulair mogelijk zijn. 

CONNECTED BY PURPOSE.

En door aandacht te hebben voor design en 
beleving. Omdat duurzaamheid en stijl in onze 
ogen hand in hand kunnen gaan. Met eigentijdse 
producten en de daarbij behorende services 
voor de toiletruimte bieden we alle elementen 
voor een prettige toiletervaring. We realiseren 
ons namelijk dat die beleving ook bijdraagt aan 
de kijk op de organisatie waar het toilet gebruikt 
wordt. 

Door in gesprek te blijven en samen te werken 
zorgen we ervoor dat we vernieuwende en 
toekomstbestendige oplossingen en services 
bieden. Zo ervaren jouw gebruikers, of dat nu je 
werknemers, scholieren of bezoekers zijn, altijd 
de beste beleving. 

Het belangrijkste aan toilethygiëne is dat het er is. Ieder 
moment van de dag. Ondanks dat het zo belangrijk is, 
denken we nooit na over toiletpapier en andere sanitaire 
oplossingen. Hoe deze oplossingen geproduceerd, vervoerd 
en verwerkt worden is een vanzelfsprekendheid. 

CIRCULARITEIT IS VOOR ONS EEN REIS 
EN WE NEMEN JE GRAAG MEE .
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ONZE REIS
DUURZAME GROEI EN VERDERE 
INNOVATIE

De sanitaire oplossingen van BlackSatino 
zijn circulair, gemaakt met duurzame en 
verantwoorde grondstoffen, zonder schadelijke 
chemicaliën, veilig voor mens en milieu en 
CO2-geneutraliseerd door inzet van 100% 
groene elektriciteit en compensatie van 
onvermijdbare productiegerelateerde emissies 
met Gold Standard projecten.

Vanzelfsprekendheid bestaat bij ons niet. Wij 
blijven innoveren en ontwikkelen. Want het 
kan altijd beter en altijd duurzamer. 
Voorheen zetten we alleen kantoorpapier 
in als grondstof, maar door onze ‘drive’ om 
steeds duurzamer te worden hebben we een 
uniek proces ontwikkeld, dat ons in staat 
stelt om lokale, alternatieve grondstoffen 
veilig en in wisselende samenstellingen en 
volumes te verwerken. Op die manier zetten 
we afvalstromen met een papiervezel in als 
waardevolle grondstof voor nieuwe producten.  
Ook de kunststof van dispensers blijft in een 
technologische kringloop behouden. 

CIRCULAIR DENKEN
ZIT IN ONS DNA

Zo voorkomen we dat er onnodig grondstoffen 
aan de planeet onttrokken worden.

TOEKOMSTBESTENDIG

Op dit moment onttrekken we als maatschappij 
meer grondstoffen aan de aarde dan er jaarlijks 
teruggroeien. Aan het begin van de keten 
raken onze grondstoffen op en aan het eind 
van de keten kampen we met afvalproblemen. 
Opereren volgens dit klassieke model is niet 
houdbaar en dus eindig. Doordat grondstoffen 
schaars worden zijn meer bedrijven zich ervan 
bewust om de organisatie duurzaam in te richten 
en de volgende stap te zetten naar circulaire 
oplossingen.

Slim en spaarzaam omgaan met grondstoffen 
kan tevens binnen een lineaire economie. Echter 
wordt de lineaire economie alleen maar verlengd 
en het probleem uitgesteld. De oplossingen 
liggen in het denken en werken in kringlopen. 
Daarmee starten we de transitie naar de 
circulaire economie.

Ook wij willen onze maximale bijdrage leveren 
aan een circulaire economie. Voor ons liggen de 
kansen op dat gebied in alternatieve en lokale 
grondstoffen. 
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Om die reden zijn we al een tijd bezig met 
circulaire oplossingen en het sluiten van 
kringlopen. Dankzij een innovatief proces zijn 
wij in staat om papieren afvalstromen en andere 
duurzame papiervezels veilig en in wisselende 
samenstellingen in te zetten als grondstof voor 
de productie van hygiënepapier. Onze fabriek is 
daarbij een grondstoffenrotonde.

ALTERNATIEVE GRONDSTOFFEN

Naast oud papier, worden ook gebruikte 
kartonnen koffiebekers, drankenkartons, 
flessenlabels, gebruikt handdoekpapier en 
duurzaam en lokaal verbouwde Miscanthusvezel 
ingezet als grondstof voor toilet- en 
handdoekpapier.

Een samenwerking met WEPA Professional biedt 
organisaties de kans om papieren afvalstromen 
ter beschikking te stellen als grondstof. WEPA 
maakt er vervolgens BlackSatino toilet- en 
handdoekpapier van. Dit hygiënepapier wordt 
via de partner terug geleverd voor gebruik in de 
toiletgroepen.

Op deze manier realiseren we circulaire stappen 
en maken we de cirkel rond!
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Miscanthus is rijk is aan cellulose en een 
duurzame grondstof die we, naast andere 
oud-papierstromen, in kunnen zetten om te 
anticiperen op de toenemende schaarste van 
recycled papier. Zo blijven we vooroplopen in 
duurzaamheid. 

Life Cycle Analyses tonen aan dat de ecologische 
voetafdruk van Miscanthus – in vergelijking met 
andere verse vezels – het kleinst is. En dat komt 
door het duurzame karakter van de plant.

Miscanthus is een hernieuwbare grondstof die 
gedurende een productieve levensduur van 
20 jaar elk jaar tot volwassen hoogte groeit. 
Miscanthus stelt lage eisen aan de grond en put 
de grond bovendien niet uit, omdat het een 
interne cyclus van voedingstoffen heeft. Sterker 
nog, Miscanthus heeft de bijzondere eigenschap 
dat het de bodem verbetert en een positief 
effect heeft op de biodiversiteit. Miscanthus 
wordt lokaal verbouwd, zonder dat er bemesting 
of irrigatie nodig is. Ook het gebruik van 
pesticides is overbodig. Dit betekent dat er geen 
schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.

AFVAL WORDT GRONDSTOF 

Wij stimuleren en faciliteren circulaire 
samenwerkingen door middel van 
een kringloopsluiting. Binnen unieke 
kringloopconcepten zetten wij secundaire 
grondstoffen in voor de productie van 
BlackSatino hygiënepapier.

De kringlopen zijn gebaseerd op papieren 
afvalstromen die vrijkomen in organisaties. 

De BlackSatino kringloopconcepten voorkomen 
onnodige milieubelasting door gebruikt papier in 
de regio te houden. 

Alleen de grondstoffen voor de BlackSatino 
papiersoorten verschillen en daarmee ook de 
uiterlijke eigenschappen.

Gebruikt (vertrouwelijk) kantoorpapier, 
of archiefpapier.

Kartonnen koffiebekers en gebruikte 
handdoekjes; deze worden in een mix 
van alternatieve grondstoffen verwerkt 
met o.a. drankenpakken, etiketten en 
flessenlabels.

Het papier heeft door de inzet van 
diverse grondstoffen een natuurlijke 
kleur.

BLACKSATINO ORIGINAL

BLACKSATINO BLEND

HYGIËNEPAPIER

Door op deze manier gebruik te maken 
van reststromen, zorgen we ervoor dat we 
waardevolle grondstoffen borgen en in een 
technologische kringloop blijven hergebruiken 
voor mooie, duurzame producten met 
toegevoegde waarde.

RECYCLINGPROCES

WEPA Professional draagt zorg voor 
verantwoorde recycling van jouw oude 
hygiënedispensers door deze dispensers te 
demonteren, separaat af te voeren en in te 
leveren bij een gespecialiseerd depot. In dit 
depot wordt het ABS kunststof vermalen tot een 
kunststof granulaat, dat weer wordt hergebruikt. 

CIRCULAIRE 
DISPENSERS

EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR JE PAPIERAFVAL MIDDELS DE DUURZAME 
SANITAIRE DESIGNOPLOSSINGEN VAN BLACKSATINO.

De BlackSatino dispensers zijn ook deel van het 
circulaire concept. Ze worden geproduceerd van 
stromen recycled kunststof granulaat. 
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Cellulosevezel uit Miscanthus 
gecombineerd met diverse gebruikte 
papierstromen.

De Miscanthusvezel wordt ongebleekt 
toegepast waardoor het papier een 
natuurlijke, licht beige kleur krijgt.

BLACKSATINO GREENGROW

Met Miscanthus kiezen wij voor het 
gebruik van een lokale cellulosevezel en 
een futureproof en duurzaam alternatief 
voor de productie van toilet- en 
handdoekpapier.

INNOVATIE

Binnen een eigen ontwikkeld proces ontsluiten 
wij de cellulosevezel uit Miscanthus en passen 
deze ongebleekt toe voor de productie van 
hygiënepapier.

-65% ECOLOGISCHE VOETAFDRUK T.O.V. 
ANDERE VERSE HOUTGEBASEERDE 

VEZELS*
* Gebaseerd op Life Cycle Analysis

Hernieuwbare grondstof
Minimale behoefte om te groeien
Positief effect op biodiversiteit
Lokaal verbouwd
Geen schadelijke stoffen
Hoogste vezelopbrengst



BEZOEKERSBELEVING 
IN DE TOILETRUIMTE

Communicatieschildje toiletruimteDUURZAAM EN DESIGN

Alles draait tegenwoordig om 
duurzaamheid en ‘experience’. Ook in 
de toiletruimte! Want de toiletervaring 
is medebepalend voor het totaalbeeld 
dat bezoekers of medewerkers vormen 
van de organisatie. Een frisse, schone en 
hygiënische toiletruimte draagt bij aan een 
positief imago. 
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O R G A N I S AT I E

500
FTE

2.106
KG

-

- 639
KWH

C O 2 E M I S S I E

41.100
LTR

-
WAT E RV E R B R U I K

E N E R G I E V E R B R U I K

100 
PROCENT

R EC YC L E D

DE IMPACT VAN BLACKSATINO 
OP JE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 
Milieubesparing met BlackSatino 
BlackSatino heeft een positieve impact op de ecologische voetafdruk van 
jouw organisatie. Een bedrĳf met 500 FTE realiseert op jaarbasis flinke 
milieubesparingen op het gebied van grondstoffen, water, energie en CO2.
Bovendien is het productieproces volledig vrĳ van schadelĳke chemicaliën.

veilig voor
mens en milieu

duurzame 
productie

groene elektriciteit &
emissiecompensatie

papier en dispensers
gerecycled

*

Gecertificeerde producten dragen het keurmerk.
Cradle to Cradle Certified® is een geregistreerd handelsmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

CIRCULAIRE SAMENWERKING

K A N TO O R

B L AC K S AT I N O

PA P I E R E N A F VA L ST R O M E N

BLACKSATINO 
PAPIER KRINGLOOP

Verwerking als grondstof
Deze papierstromen worden 
grondstof voor BlackSatino.

De cirkel rond
De service- en/of distributiepartner 
levert BlackSatino terug voor gebruik 
in de toiletgroepen.

Gescheiden inzameling
Scheid de papierstromen en vrĳ van vervuiling.

Afvaldienstverlener
De afvalpartner brengt de
papierstromen naar WEPA.

IN DE PRAKTIJK 

Binnen een kringloop worden de papieren 
afvalstromen van organisaties door de 
afvaldienstverlener ingezameld en als grondstof 
voor BlackSatino hygiënepapier naar de fabriek 
gebracht. 

Het toilet-en handdoekpapier dat we maken van 
dit kantoorpapier, of kartonnen koffiebekers en 
gebruikt handdoekpapier, wordt vervolgens weer 
via de service- en distributiepartner geleverd 
aan die organisaties voor gebruik in de eigen 
toiletgroepen. 

Samen met de betrokken ketenpartners sluiten 
we op deze wijze lokaal de kringloop, sparen 
we het milieu en nemen wij gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor het afval- en 
grondstofprobleem.
We ondersteunen organisaties daarbij met 
aanvullende sanitaire services en communicatie 
over de duurzame keuze.

Wij stimuleren en faciliteren circulaire 
samenwerkingen door middel van kringloopsluiting. 

WIJ NODIGEN ORGANISATIES UIT OM HIER MET ONS SAMEN IN OP TE TREKKEN.
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Wij vinden dat het mogelijk moet zijn om 
duurzame concepten te ontwikkelen, zonder 
concessies te doen op design. BlackSatino is 
altijd duurzaam en draagt door de combinatie 
van stijlvolle dispensers in zwart of wit, de 
speciaal ontwikkelde geurlijnen voor zepen, 
luchtverfrissers en toiletbrilreinigers en het 
duurzame karakter van de verbruiksartikelen bij 
aan het totaalplaatje van de organisatie. 

*

neutralised
CO2



TO
ILETRU

IM
TE

BLACKSATINO ASSORTIMENT

VERBRUIKSARTIKELEN

BLACKSATINO ASSORTIMENTSOVERZICHT

Systeem toiletrollen

SYSTEEM TOILETROLLEN
SYSTEEM TOILETROLDISPENSER

313830
314650
313960
314680
314670

Original
Original
Blend
GreenGrow
GreenGrow

2
3
2
2
3

100 m.
 70 m.

 100 m.
 100 m.

70 m.

331950
332740

Mat zwart
Mat wit

Geschikt voor 2 rollen
Geschikt voor 2 rollen

Item nr. Kleur

Item nr. Productlijn Lagen Rollengte

VERBRUIKSARTIKELEN

Compact toiletrollen

COMPACT TOILETROLLEN
COMPACT TOILETROLDISPENSER

313840
062700
314660
078110
313950
065630
076710

Original
Original
Original
Original
Blend
GreenGrow
GreenGrow

2
2
3
3
2
2
3

100 m.

  70 m.

 87 m.

331940 Mat zwart Geschikt voor 2 rollen
Item nr. Kleur

Item nr. Productlijn Lagen Rollengte

Jumbo toiletrollen

JUMBO TOILETROLLEN
JUMBO TOILETROLDISPENSER

307130
314700
314690

Original
GreenGrow
GreenGrow

2
2
2

380 m.
 180 m.
 380 m.

331960
332730

VERBRUIKSARTIKELEN

Gevouwen toiletpapier

GEVOUWEN TOILETPAPIER
DISPENSER VOOR GEVOUWEN TOILETPAPIER

062750 Original 2 190

332040
332050

Mat zwart
Mat zwart

8 9

ST10

CT10

VE

24 x 1
24 x 1
 24 x 1 
24 x 1 
24 x 1

JT20

BT20

VE

24 x 1
10 x 4 
 24 x 1 

5 x 8
24 x 1
12 x 4
6 x 8

Item nr. Productlijn Lagen Vel/pakje VE

36 x 1

VERBRUIKSARTIKELEN

Mat zwart
Mat wit

Item nr. Kleur

Item nr. Productlijn Lagen Rollengte VE

6 x 1
12 x 1
6 x 1

Item nr. Kleur

Single
Double

Aantal vel

400
  

250

 320 
200

Gebruik ons coderingsysteem om het juiste verbruiksartikel voor uw dispenser te 
vinden.
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BLACKSATINO ASSORTIMENTSOVERZICHTBLACKSATINO ASSORTIMENTSOVERZICHT

VERBRUIKSARTIKELEN

Toiletbrilreiniger

TOILETBRILREINIGER
TOILETBRILREINIGERDISPENSER

332270
332230

SparQ
Qlash

6
6

750 ml
750 ml

331980
332750

Mat zwart
Mat wit

Item nr. Kleur

Item nr. Productlijn Aantal Inhoud

VERBRUIKSARTIKELEN

Reserveborstel

TOILETBORSTELGARNITUUR
TOILETBORSTELGARNITUUR

332150 Vervangende borstel

332130 Mat zwart

Item nr. Kleur

Item nr.
Lagen Rollengte

H
A

N
D

D
RO

G
IN

G

VERBRUIKSARTIKELEN

Handdoekjes

HANDDOEKJES
HANDDOEKDISPENSER V-VOUW

274570
275470
275890

Original
Blend
GreenGrow

2
2
2

V
V
V

331930
332770

Mat zwart
Mat wit

Item nr. Kleur

Item nr. Productlijn Lagen Vouw

VERBRUIKSARTIKELEN

Handdoekjes

HANDDOEKJES
HANDDOEKDISPENSER Z-VOUW

275350
275880

Original
GreenGrow

2
2

 
Z
Z 

332070 Mat zwart
Item nr. Kleur

10 11

SC10

PT30

PT20

VE

6 x 1
6 x 1

VE

1

Afmeting VE

25x23 cm
25x23 cm
25x23 cm

3.200 vel
3.200 vel
3.200 vel

Item nr. Productlijn Lagen Vouw Afmeting VE

20,6x24 cm
20,6x24 cm

3.750 vel
3.750 vel



VERBRUIKSARTIKELEN

Handdoekrollen

HANDDOEKROLLEN
HANDDOEKROLDISPENSER

306560 Original 2 175 m

335340 Mat zwart

Item nr. Kleur

VERBRUIKSARTIKELEN

Poetsrollen midi

POETSROLLEN
POETSROLDISPENSER

306360 Original 1 300 m.

332470 Zwart

Item nr. Kleur

Item nr. Productlijn Lagen Rollengte

BLACKSATINO ASSORTIMENTSOVERZICHT

PO
ETSRO

LLEN

LU
C

H
TVERFRISSERS

BLACKSATINO ASSORTIMENTSOVERZICHT

VERBRUIKSARTIKELEN

Luchtverfrisser

LUCHTVERFRISSERS
LUCHTVERFRISSERDISPENSER

332280
332240

SparQ
Qlash

6
6

225 ml
225 ml

331990
332790

Mat zwart
Mat wit

Item nr. Kleur

Item nr. Productlijn Aantal Inhoud

VERBRUIKSARTIKELEN

Zepen / desinfectiegel

ZEEP / DESINFECTIE
ZEEPDISPENSER

332260*
332250**
332220*
332200*
332490**

SparQ
SparQ
Qlash
NiQs
NiQs

foamzeep
handzeep
foamzeep
foamzeep
desinfectiegel

331970
332760

Mat zwart
Mat wit

Item nr. Kleur

Rollengte

12 13

PT50

CF40

AR30

SF30

3 x 119.3x17.5 cm

VE

6 x 1

VE

6 x 1
6 x 1

Ca. 8 - 10 weken werkingsduur

* Ca. 1875 doseringen      ** Ca. 750 doseringen

Item nr. Productlijn Aantal Inhoud VE

6
6
6
6
6

750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
750 ml

6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1

De handdesinfectiegel is goedgekeurd voor gebruik in Nederland, België, Duitsland, 
Denemarken, Finland en Noorwegen.

Soort

Item nr. Productlijn Lagen Rollengte VEAfmeting

ZEEP/D
ESIN

FEC
TIE



A
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EN

BLACKSATINO ASSORTIMENTSOVERZICHT
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BlackSatino hygiënedispensers zijn beschikbaar in bruikleen, koop en op huurbasis, altijd in 
combinatie met BlackSatino verbruiksartikelen. 

H
YG

IËN
E

BLACKSATINO ASSORTIMENTSOVERZICHT

VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE OVER ONS ASSORTIMENT
RAADPLEEG ONZE WEBSITE: WWW.BLACKSATINO.EU
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TO
EBEH

O
REN

TOEBEHOREN
KLEDINGHAAK

332120 Mat zwart 1 x 1

Item nr. Kleur VE

AFVALBAKKEN
AFVALBAKKEN

Mat zwart
Mat wit

Mat zwart
Mat wit

23 liter
23 liter

43 liter
43 liter

Item nr. Kleur Inhoud

331830
332710

331760
332690

HYGIËNEBOX

Mat zwart
Mat wit

Mat zwart
Mat wit

8 liter
8 liter

23 liter
23 liter

Item nr. Kleur Inhoud

332170
332700

331840
332780

VERBRUIKSARTIKELEN

Hygiënezakjes

HYGIËNE
HYGIËNEZAKJESDISPENSER

331560 Satino by WEPA 48 x 25 stuks

331570
332720

Mat zwart
Mat wit

Item nr. Kleur

Item nr. Productlijn VE

HB10
VE

1 x 1
1 x 1

1 x 1
1 x 1

HYGIËNE

VE

1 x 1
1 x 1

1 x 1
1 x 1

Inhoud

25 stuks



BlackSatino is een merk van WEPA Professional GmbH www.blacksatino.euwww.blacksatino.eu

OVER WEPA

Productinnovaties en duurzaamheid gaan bij WEPA al meer dan 70 
jaar hand in hand. WEPA Professional GmbH loopt voorop in het 
ontwikkelen van toilethygiëne-oplossingen die maximaal bijdragen aan 
een schonere wereld en een beter milieu. Deze positieve en passievolle 
bijdrage leveren wij aan onze omgeving, maar ook op onze eigen 
productielocaties. 

WEPA wil duurzaam vooruit – op weg naar compleet circulaire 
toiletruimten. Met kringloopsluiting als nieuw antwoord en de stap 
naar een circulaire economie nodigt WEPA jou uit om mee te doen. 

WEPA PROFESSIONAL GMBH
Rönkhauser Straße 26
59757 Arnsberg, Germany

www.blacksatino.eu
info@blacksatino.eu


