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Tyylikäs kuivaaja eteiseen ja apukeittiöön
Olemme tottuneet siihen, että kylpyhuoneessa on
pyyhekuivain, mutta Smedbon uusi, upeasti
muotoiltu DRY-sarja toimii yhtä hyvin eteisessä
kuivaten ja lämmittäen kosteita vaatteita. DRY
antaa eteiseen myös usein kaivattua lisälämpöä.
Pyyhekuivain löytyy useimmista kylpyhuoneista, missä
sen tehtävänä on sekä lämmittää että kuivata pyyhkeitä
ja tuottaa lämpöä. Missä muualla kuivaimesta voisi olla
hyötyä? Ainakin näin kylminä ja märkinä kuukausina
lämmittävä pyyhekuivain on oivallinen myös apukeittiöön
ja eteiseen.
Smedbon DRY Pyyhekuivainta on saatava kolmea
eri kokoa: 500x689 mm, 500x1212 mm ja
1000x480 mm. Hinta alkaen 300 euroa. Pyyhekuivaimiin
on saatavissa joukko käytännöllisiä lisätarvikkeita, jotka
on helppo kiinnittää.
DRY Monikäyttökoukku on erinomainen ratkaisu
silloin, kun täytyy ripustaa kokonainen rivi takkeja,
kaulaliinoja ja myssyjä pyyhekuivaimelle niin, että sen
yläpuolelle jää tilaa muulle. Hinta noin 50 euroa.
Pienempi koukku – DRY Pyyhkeenlämmitinkoukku –
vie erittäin vähän tilaa ja sen paikkaa on helppo
vaihtaa hetkessä. Hinta noin 40 euroa.
DRY Hylly on aivan yhtä helppo kiinnittää ja sen
päälle voi esimerkiksi pinota pyyhkeitä. Hylly on
427 mm pitkä ja maksaa noin 85 euroa.
DRY-sarjassa on myös puun mallinen pyyhekuivain,
joka on noin 170 cm korkea. Tyylikkäässä kuivaajassa
on neljä ”oksaa”, ja se mahtuu todella pieneen tilaan.
Hinta noin 240 euroa.
DRY-sarja lämpiää sähköllä. Se on ruostumatonta
terästä ja siinä on katkaisin, josta virran voi kytkeä
päälle tai pois. DRY asennetaan tuotteen mukana
tulevalla tarrakiinnityksellä tai vaihtoehtoisesti kiinteällä
piiloasennuksella. Smedbon DRY-pyyhekuivaimilla on
viiden vuoden takuu.

Smedbon upeasti muotoiltu DRY-sarja sopii täydellisesti
eteiseen tai apukeittiöön kuivaamaan ja lämmittämään
kosteita vaatteita.

Kaipaatko lisätietoa? Palkintoa kilpailuun tai tuotenäytteitä? Ota yhteyttä:
Inger Tallqvist, 040 199 1073, inger@perpr.fi
Lisätietoa tuotteista ja jälleenmyyistä: smedbo.fi
Painokelpoiset kuvat: perpr.fi

Vuonna 1967 Smedbo otti historiansa ensimmäiset edistysaskeleet ja tänään sen kylpyhuonesarjoja myydään kaikkialla
maailmassa. Smedbo on alansa markkinajohtaja Pohjoismaissa. Sen menestys perustuu pitkään ja kattavaan
tuotekehitykseen, jonka lähtökohtana on ollut pyrkimys korkeaan laatuun skandinaavista muotoiluperinnettä kunnioittaen.

