
  

 

Ennek az innovatív terméknek mindenképp a 

fürdőszobádban a helye! 

A Zewa Just1 toalettpapír prémium minőségével nyújt magas szintű gondoskodást az egész családnak 

 

Budapest, 2017. november 20. – Elképzelhetőnek tartod, hogy a toalettpapírból csupán 1 lap is elég 

lehet? Ezentúl ez is lehetséges, hiszen a Zewa egyedülálló újdonsággal bővíti választékát. A prémium 

minőségű, 5 rétegű Just1 toalettpapír nagyobb, vastagabb és jobb nedvszívó tulajdonságokkal 

rendelkezik, mint a Zewa többi toalettpapírja, így akár egyetlen lap is elegendő lehet a használat során. 

 

A Zewa márka minden innovatív lépésével arra törekszik, hogy a védelmet és gondoskodást a 

legmagasabb szintre emelje, emellett pedig még kényelmesebbé tegye a családok mindennapjait. 

A piacon újdonságnak számító, kiemelkedő minőségű Zewa Just1 lapjai 27%-kal nagyobbak, 66%-kal 

vastagabbak és erősebbek, valamint a továbbfejlesztett technológiának köszönhetően sokkal jobb 

nedvszívó tulajdonsággal rendelkeznek*, így a használat során akár egyetlen lap is elegendő lehet. Az 

5 rétegű Zewa Just1 újradefiniálja mindazt, amit eddig a prémium toalettpapírokról gondoltunk. 

Gondoskodás, tisztaság, puhaság és frissesség – mindez egyetlen lapba zárva! 

„Nap mint nap azért dolgozunk, hogy a Zewa által képviselt gondoskodást a lehető legmagasabb 

szintre emeljük. Legújabb termékünk, a Zewa Just1 egy teljesen új fejezetet nyit a prémium 

toalettpapírok piacán. Megnövelt lapméretével, vastagságával és nedvszívó képességével egyedülálló 

termék a hazai piacon – emelte ki Hegedűs Eszter, a Zewa brand menedzsere. 

A termék a már jól ismert Zewa Aqua Tube® WC-papír gurigával kapható, így az lehúzható a toaletten. 

A guriga ugyanolyan cellulózrostokból készül, mint maga a toalettpapír, ezért biológiai úton teljes 

mértékben lebomlik, vagy újrahasznosítható. 

Tipp: a még alaposabb tisztaság és frissességérzet elérése érdekében javasolt a hagyományos 

toalettpapírt nedves toalettpapírral együtt használni. A Zewa nedves toalettpapírjai közül mindenki 

kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb párosítást. 

 

Zewa Just1 prémium toalettpapír 

 

 

• 6 db-os kiszerelés 

• 5 rétegű, puha és erős, bőrgyógyászatilag tesztelt, 

prémium minőség 

• Kiemelkedő lapméret, vastagság és nedvszívó 

képesség 

• Illatmentes  

• Zewa Aqua Tube® technológia: az egyetlen toaletten 

lehúzható WC-papír gurigával  

 

*a Zewa Deluxe toalettpapírokhoz képest 

 



  

A Zewa-ról 

A prémium minőségű, legfejlettebb papír-ipari technológiákat alkalmazó piacvezető márka alapjait a 19. század utolsó évtizedében fektették 

le. A Zewa névadójának a dél-németországi Zellstoff-Fabrik Waldhof gyárnak a futószalagjáról kerültek le az első Zewa termékek, melyek 

Magyarországon 1993 óta vásárolhatók meg. Azóta a Zewa márkanév fogalom lett, és piacvezetővé vált a toalettpapírok, papír zsebkendők 

és háztartási papírtörlők szegmenseiben (Nielsen YTD Augusztus 2017, Mo., értékben), valamint a szalvéta piacon is jelen van. A Zewa 

termékeit a svéd Essity (korábban SCA) cég gyártja és forgalmazza 1995 óta. További információ: www.zewa.hu 

Az Essity-ről 

Az Essity (korábban SCA), a világ egyik vezető higiéniai vállalata. A stockholmi központtal rendelkező vállalat közel 150 országban végez 

kereskedelmi tevékenységet 48 000 alkalmazottal, és számos ismert világmárka, mint például a TENA, a Zewa, a Libresse és a Libero 

tulajdonosa. Az Essity legfőbb célja az egészséges életmód támogatása higiéniai és egészségügyi megoldásai révén. A cég közel 48 000 

alkalmazottal rendelkezik, és az eladásai 2016-ban elérték a 101 milliárd svéd koronát (10,5 milliárd eurót).  


