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Design-nyt!

Smart opbevaringskurv som tåler at blive vist frem
Svenskproducerede SmartStoreTM Basket er en ny
opbevaringskurv, som er både praktisk og pæn –
ikke mindst på grund af det elegante låg af bambus.
Med sit smarte design og sine tre gennemtænkte
størrelser opfylder kurven udsædvanligt mange af de
opbevaringsbehov, der er brug for i hjemmet.
Orthex har valgt det velkendte designbureau, Pentagon
Design, til at designe en opbevaringsløsning, som
tåler at blive vist frem. SmartStore Basket, der er
produceret i Sverige har et låg i bambus som skjuler
indholdet, samtidig med at opbevaringskurven har et
stærkt designudtryk.
Når det gælder smart og praktisk opbevaring, vælger
de fleste af os opbevaringskurve i plast. Men som
oftest er udseendet på plastikkurvene ikke stilfulde nok,
og derfor placeres disse kurve typisk i garderober og
andre steder, hvor man ikke ser dem. Med SmartStore
Basket bliver plastikkurven nu smuk og passer fint
overalt – også på mere synlige steder i hjemmet.
Størrelsen på SmartStore Basket er tilpasset skabe
af standardstørrelse, så pladsen udnyttes optimalt.
Kanterne på indersiden er runde for også at kunne opbevare mere følsomme genstande. Kurven findes i tre
forskellige højder med samme bredde og dybde. Kurvene rummer enten 8, 12 eller 16 liter. De små huller
sørger for at luften cirkulerer, samtidig med at hullerne
er så tilpas små, at småsager ikke risikerer at trille ud.
Til kurvene findes genanvendelige små skilte, hvorpå
man let kan skrive, hvad kurven indeholder.
SmartStore Basket findes i farverne hvid og antracit.
Vejledende udsalgspris for SmartStore Basket 15
er 39,95 kr, låg i bambus 59 kr og genanvendelige
etiketter 19,95 kr.

Med SmartStore Basket fra Orthex bliver plastikkurven nu så
elegant, at den også kan indtage mere synlige steder i hjemmet.

For yderligere information, kontakt venligst:
Lone Kindberg, 5350 4090, lone@perpr.dk.
Tom Grue, 2448 7782, tom.grue@orthexgroup.com.
Højopløselige billeder kan downloades i billedbanken, perpr.dk.
Orthex Group er markedsledende i hele Norden inden for design, fremstilling og markedsføring af produkter til hjemmet og
opbevaring. Koncernen sælger og markedsfører sine produkter under produktnavnet Orthex, SmartStore og GastroMax.
Hovedkontoret ligger i Esbo i Finland, mens produktionsfaciliteterne er beliggende i Lojo, Gnosjö og Tingsryd.

