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Méhviaszos kendő Bosch 

hűtőszekrényekhez 

 
Cikkszám: 17006827 

Tartalma: 3 db különböző méretű kendő (16x16 cm + 23x23 cm + 30x30 cm) 

 
Termékjellemzők 

• Környezetbarát, biológiai úton lebomló anyagból készült; Németországban gyártott termék 

• Langyos vízben könnyen tisztítható 

• Kb. 500-szor újra felhasználható 

• Hosszabb zöldségtárolási idő és tovább megmaradó frissesség 

• Biztosítja, hogy kevesebb legyen az élelmiszer- és csomagolási hulladék 

• Légáteresztő és antibakteriális 

• Mentes a mikroműanyagoktól 

• Nem használható nyers húsokhoz és halakhoz! 

• Élelmiszerekhez biztonságosan használható 

• Bosch márka 

 
Alkalmazás 

A fenntartható tulajdonságokkal rendelkező méhviaszos kendő az olyan hagyományos frissentartó 

anyagoknál, mint az alumíniumfólia és a folpack hosszabb ideig tartja frissen a kenyeret, gyümölcsöket, 

zöldségeket és más ételeket a hűtőben. 100%-ban szerves alapanyagokból készül, kb. 500-szor újra 

felhasználható és szerves hulladékként ártalmatlanítható vagy kályha begyújtására is használható 

 
 

 
Tisztítási és használati utasítások: 

• Tisztítás és ápolás: Törölje át langyos vízzel (max. 30 °C), és szükség esetén használjon kíméletes mosogatószert 
is. 

• A kendő frissítése: Béleljen ki egy tepsit sütőpapírral, helyezze rá a méhviaszos kendőt, és tegye be 

néhány percre a körülbelül 70-85 fokra felmelegített sütőbe. Szükség esetén új méhviasszal is 

felfrissítheti az érintett területeket. 

• Fertőtlenítés: Tegye a méhviaszos kendőt néhány percre a fagyasztóba, vagy tegye a 75 °C-ra 

felmelegített sütőbe. Ezzel eltávolítja a kellemetlen szagokat is 

• Ártalmatlanítás: Szerves hulladékként vagy a kályha begyújtására felhasználva 
 
 
 
 
 
 

Logisztikai információk 

Csomagolás típusa: Doboz 

Csomagolás méretei (H x Sz x M): 16 cm x 11 cm x 0,9 cm 

Csomagolási egység: 3 méretből álló szett (16x16 cm + 23x23 cm + 30x30 cm 

EAN: 4242005340279 

Veszélyes árú: Nem 
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Méhviaszos kendő hűtőszekrényekhez 

 
Cikkszám: 17006828 

Tartalma: 3 db különböző méretű kendő (16x16 cm + 23x23 cm + 30x30 cm) 
 
 

 
Korábbi termékek cikkszáma: N/A Alternatív vagy kiegészítő termékek cikkszáma: N/A 

Szállító 

BSH Hausgeräte GmbH 

Carl-Wery-Str.34 

D-81739 München 

Gyártó beegut 

GmbH 

Industriestraße 10 

D-73489 Jagstzell 

 

 
GYIK 

1. Milyen gyakran lehet használni? 

 A méhviaszos kendő többször felhasználható. Annyiszor használhatja, ahányszor csak akarja, legalább 500 
alkalommal. 

 
2. Hogyan lehet tisztítani? 

 Nagyon egyszerűen, csak törölje át langyos vízzel (max. 30 °C), és szükség esetén használjon kíméletes 
mosogatószert is 

 
3. Hogyan lehet felfrissíteni? 

 A kendő frissítése: Béleljen ki egy tepsit sütőpapírral, helyezze rá a méhviaszos kendőt, és tegye be 

néhány percre a körülbelül 70-85 fokra felmelegített sütőbe. Szükség esetén új méhviasszal is felfrissítheti 

az érintett területeket 

 

Marketingkoncepció 

 Célcsoport 

Rozsdamentes acél felületekkel rendelkező háztartási készülékek tulajdonosai. Különösen hasznos allergiától 
szenvedők számára. 

 

 Felismerés 

Az egészséges környezet nagyon fontos a családom és saját magam számára is. Az egészség 

szempontjából különösen fontos a fenntartható termékek használata és a friss termékek fogyasztása. Ezzel 

kíméljük a földet, és mi is nagyobb biztonságban vagyunk. A fenntarthatóságot elsősorban a környezetbarát 

erőforrások felhasználása, a frissességet pedig a termékek kinézete és állaga alapján ítélem meg. 

 
 Előny 

A fenntartható tulajdonságokkal rendelkező új méhviaszos kendő az olyan hagyományos frissentartó 

anyagoknál, mint az alumíniumfólia és folpack hosszabb ideig tartja frissen a kenyeret, gyümölcsöket, 

zöldségeket és más ételeket a hűtőben. Kb. 500-szor újra felhasználható és szerves hulladékként 

ártalmatlanítható vagy kályha begyújtására is használható. 

 

 Vissza az alapokhoz 

Egyes élelmiszerek érzékenyebbek a hőmérsékletre és a nedvességre, ami gyorsítja az érési és romlási 

folyamatokat. Az új, kiegészítőként használatos méhviaszos kendő teljesen természetes, ismételten 

felhasználható, újrahasznosítható, környezetbarát és nem tartalmaz mikroműanyagokat. Magába szívja a 
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levegő nedvességtartalmát, így jelentősen lelassítja a friss termékek romlási folyamatait, és hozzájárul 

ahhoz, hogy kevesebb legyen a kidobott élelmiszer. Ezáltal elkerülhetők az olyan kellemetlenségek, mint a 

túl korai érés és az elszíneződés, például a sárgulás vagy barnulás, és csökkenthetők az olyan 

állagváltozások, mint a növényi rostok öregedése vagy a gyümölcsök puhulása. 


