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Vision
Vi sätter stopp för engångsplast!

Mission
Med vårt cirkulära koncept vill vi skaka om rengö-
ringsindustrin genom att erbjuda innovativa hus-
hålls- och rengöringsprodukter. Tillsammans, mot 
en hållbar framtid! 

Hur Skosh räddade +100.000 
flaskor från att bli plastavfall
Vi på Skosh tror på att återanvändning är den 
enda långsiktiga lösningen på det globala 
plastavfallsproblemet. Varför ska vi fortsätta att 
kasta tomma förpackningar som är i perfekt skick 
för att återanvändas? 

Tänk dig att du tar en tom flaska, fyller den med 
kranvatten och tillsätter en rengöringstablett. Inom 
fem minuter har du omvandlat kranvatten till ett 
effektivt, miljövänligt städmedel. Är flaskan tom? 
Fyll på med nytt vatten och tablett och fortsätt 
städa utan att bidra till plastavfallet. Köp en gång = 
återanvänd för alltid. 

Med denna enkla process har vi på Skosh redan 
räddat räddat +100.000 plastflaskor, vilket mot-
svarar 10 ton plastavfall. Vår nästa milstolpe att 
rädda 1.000.000 plastflaskor från att bli avfall under 
de nästkommande 12 månaderna. 



LÖSNINGEN

Kontakt:
Simon Ziolkowski
0750394028
press@skosh.se

RENGÖRINGSTABLETTER: 
Det var här allt började. Våra 
rengöringstabletter gör det
enkelt att återanvända spray- 
flaskorna gång på gång. För-
packningar fria från plast, 

smidig leverans genom postlådan och vegancerti-
fierade ingredienser. 1 tablett = 1 plastflaska min-
dre.

DISKMASKINSTABLETTER: 
Nakna tabletter, varför inte?
Diskmaskinstabletter kom-
mer ofta dragerade i plast-
film, men det skippar vi! 
Förpackningen är dessutom 

fri från plast och sist men inte minst, ingen 
allergitriggande parfym. Simpelt men effektivt - 
det är så vi gillar det!

TVÄTTMEDEL: 
Skonsamt mot dig och vår 
planet. Fritt från petroleum-
baserade ingredienser och 
förvarat i biologiskt ned-
brytbar förpackning. Säg 

hejdå till starka kemikalier och hej till en framtid av 
skonsam tvätt! Fritt från parfym och givetvis 
- vegancertifierat. 

PROBIOTISK RENGÖRING: 
Världens första probiotiska 
rengöringstablett, framta-
gen tillsammans med det 
biotekniska företaget No-
vozymes. Bakteriekulturen 

som finns i tabletten bryter aktivt ner smuts på 
en mikroskopisk nivå - i upp till sju dagar. Spraya 
på en yta och låt medlet verka, under tiden kan du 
göra annat! 

Framtidens städprodukter
Till skillnad från vanliga rengöringsprodukter är 
våra produkter paketerade i återanvändbara och 
komposterbara material. 

För att ytterligare minska föroreningar som orsa-
kas av städindustrin, består våra produkter även 
av miljövänliga ingredienser för att förhindra att 
skada naturen och vår hälsa. 


