
   
 

Így kerülheted el a kellemetlen mosási baleseteket! 

A Zewa innovatív újdonságát, a mosógépbiztos papír zsebkendőket mostantól Te is teljes 

biztonsággal tesztelheted! 

Budapest, 2018. december 6. – Vajon, mennyi időt töltöttünk már el azzal, hogy a nadrágzsebben 

felejtett papír zsebkendő maradványaitól próbáltuk megszabadítani a tisztára mosott ruháinkat? 

Pontos számadatokkal ugyan nem rendelkezünk, az viszont egészen bizonyos, hogy mindenkinek 

ismerős ez a kellemetlen helyzet. A Zewa mosógépbiztos papír zsebkendőivel mostantól örökre búcsút 

inthetünk az efféle mosási baleseteknek. 

Sokszor elegendő egy ellenőrzésből kimaradt farmerzseb 

és a mosási program végeztével már csak a mindent 

beborító zsebkendőfoszlányok szomorú látványával 

szembesülhetünk. Ismerős neked is, ugye? A Zewa 

innovatív megoldása véget vet a mosási baleseteknek! A 

megszokott puhaság és erő mellett mostantól az összes 

Zewa zsebkendő mosógépbiztos! Vagyis többé nem 

probléma, ha mosáskor véletlenül ott felejtünk egyet 

valamelyik ruha zsebében. A zsepi nem fog szétfoszlani a 

mosógépben, kellemetlen pillanatokat okozva a 

teregetéskor. Az utazócsomagos kivitel a táskádba rejtve 

bárhová elkísér, a dobozos változat pedig az otthonodban 

is éppen akkor lehet kéznél, amikor a legnagyobb 

szükséged van rá! 

 „A Zewánál kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos megújulásra annak érdekében, hogy termékeink 

a lehető legjobban megkönnyítsék vásárlóink mindennapjait. Legutóbbi termékfejlesztésünket egy 

teljesen hétköznapi, a legnagyobb odafigyelés mellett is rendszeresen előforduló probléma inspirálta. 

Mostantól a kedvenc Zewa papír zsebkendőink az innovatív technológiának köszönhetően 

mosógépbiztosak, a dobból egyben kerülnek elő, így többé nem kell a mindent beterítő foszlányokkal 

megküzdenünk” – foglalta össze a megújult termékcsalád előnyeit Forgách Réka, a Zewa brand 

menedzsere. 

 

Próbáld ki az új, farmer-ikonnal ellátott mosógépbiztos Zewa 

zsebkendőket Te is! 

A Zewa meséje – Az elveszett térkép 

 

 

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 

https://www.zewa.net/hu/termekek/zsebkendok/
https://www.zewa.net/hu/termekek/zsebkendok/
https://www.youtube.com/watch?v=uLpBpJkxa6k


  

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).  
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