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A Papyrus Hungária Zrt. 2021. március 1-jén új 
üzletággal bővítette magyarországi tevékenysé-
gét, miután megvásárolta a hazai piacon 2003 
óta aktív, a közületi higiénia piacán meghatáro-
zó szereplőnek számító TREND-Papír Kft. higié-
niai üzletágát.

A vállalat termékportfóliója ezáltal olyan kí-
nálattal bővült, mely különös jelentőséggel bír 
napjainkban, mikor is világszerte a koronavírus- 
járvány ellen küzdünk. 

Kéz-, felület- és eszközfertőtlenítők széles vá-
lasztéka mellett mosdó- és konyhahigiéniai ada-
golók, toalettpapírok, kéztörlők és egyéb higié-
niai papírok, tisztítószerek, takarítóeszközök, 
védőeszközök és egyedi innovatív megoldások 
képezik az új választék részét. 

A Papyrus célja, hogy jelenlegi és jövőbeni 
Ügyfeleit folyamatosan szélesedő termékválasz-
tékkal szolgálja ki, immár a mosdó- és létesít-
ményhigiénia területén is, kiemelt figyelmet 
szentelve a védekezés és megelőzés eszközeinek 
és termékeinek.

A közületi higiéniai papírok (nagytekercses 
toalettpapírok és kéztörlők, hajtogatott és ipari 
törlők), szemeteszsákok és néhány alapvető tisz-
títószer (folyékony szappan, általános tisztító 
stb.) területén saját fejlesztésű TREND termék-
választékunkkal állunk Partnereink rendelke-
zésére. A TREND márka és a hozzá kapcsolódó 
szlogen „Papír és higiénia, ami körülvesz” jó mi-
nőséget és a legjobb ár-érték arányt jelenti hosz-
szú évek óta a hazai mosdóhigiéniában.

A lakosság által jól ismert és közkedvelt multi-
nacionális tisztítószer- és takarítóeszköz-márkák, 
mint a Domestos, Flóraszept, Clin, Cillit, Vileda 
stb. mellett elsősorban magyar gyártók termékei 
képezik a választék további részét.

Gazdaságosabb és higiénikusabb papír-, kéz-
mosószer- vagy tisztítószer-adagolás céljára szá-
mos automata vagy félautomata adagolórend-
szer-megoldást kínálunk kedves Partnereinknek.

Választékunk kialakításában és hosszú távú fi-
gyelmünk középpontjában a fenntarthatóság és 
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környezettudatosság áll, melyet mi sem bizonyít 
jobban, minthogy szinte minden termékkategó-
riában megtalálhatók nálunk újrahasznosított, 
lebomló vagy éppen víz nélküli megoldások.

EcoNatural higiéniai papír termékcsaládunk a 
világon egyedülálló módon 100% Tetra Pak do-
bozok újrahasznosításával készül, mely az „eco 
szemlélet” mellett kimagasló tulajdonságokat is 
kölcsönöz termékeinek.

Az URIMAT víz nélküli piszoárok egy éven be-
lül megtérülő beruházás keretében szállítják a 
férfi mosdókba az esztétika és technológia leg-

magasabb szintjét, a víz nélküli gazdaságos mű-
ködést, valamint maximális higiéniát és könnyű 
takaríthatóságot.

Már a tisztítószer-választék keretében is bizto-
sítunk Ügyfeleinknek 100%-ban lebomló, sem-
leges pH-val rendelkező, semmilyen környezeti 
vagy egészségügyi terhelést nem jelentő tisztító, 
fertőtlenítő, szagközömbösítő termékeket, mint 
pl. az URIMAT MB ACTIVE.

A 21. század professzionális higiéniai megol-
dásait termékek és szolgáltatások ötvözete jelen-
ti, melynek a Papyrusnál alapvető részét képezi 
az állapotfelmérés, a higiéniai igények, alkalma-
zott megoldások és termékek megismerése, majd 
egy gazdaságosabb, lehetőleg környezettudatos 
felhasználási csomag és ajánlat kidolgozása.

Bízunk benne, hogy kollégáink vagy szemé-
lyes kapcsolattartója hamarosan részletesen 
is bemutathatja Önöknek új lehetőségeinket, 
melynek eredményeként hozzájárulhatunk egy 
gazdaságosabb üzemeltetés, magasabb szintű hi-
giénia és cégeink között tovább erősödő kapcso-
lat kialakításához.
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