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Smart kvalitetsopbevaring fylder 20 år!
Legoklodser, ruller med sytråd, fødevarer, billedhængsler, malerbøtter, medicinæsker, vintertøj og
meget andet – der findes mange ting i hjemmet, som
kan trænge til at blive sorteret, samlet og opbevaret
på et bestemt sted. I 20 år har opbevaringskasserne,
SmartStore, hjulpet med at organisere både pænt og
praktisk.
Hvert femte sekund er der en et sted i verden, der
køber en SmartStore-boks – og hverdagen bliver
dermed lidt lettere for endnu en ejer. SmartStore kan
bruges som opbevaringskasse, flyttekasse, værktøjskasse, æske til frø, penalhus, picnickurv, toilettaske og meget andet …
Siden den første SmartStore Classic-boks så dagens
lys for første gang i 1995, er den blevet udviklet fra en
transparent model til også at omfatte et bredt sortiment af forskellige modeller og størrelser. Til dato er
SmartStore-originalen blevet fremstillet i mere end
63 millioner eksemplarer! Noget, der i høj grad taler
for dens fremragende udformning. Kvalitetsmæssigt
vidner de høje salgstal om en suveræn opbevaring,
der stadig produceres i Sverige.
SmartStore er stabelbar og er fremstillet af et materiale,
der både tåler høje og lave temperaturer, og som oven
i købet er godkendt til opbevaring af fødevarer. Låget
slutter tæt med særlige lukkeclips. Takket være smarte,
specialudformede indsatse kan man selv skræddersy sin
boks og få styr på både store og små ejendele.
SmartStore Classic-serien har i dag også fået selskab af flere specialudviklede serier; SmartStore Dry –
vandtæt med ekstra tætsluttende låg til opbevaring på
fugtige lofter, i kældre, udhuse og carporte, SmartStore
Colour i glade farver og SmartStore Pro – en serie til
særligt tunge og skarpe ting. Desuden er der den
eksklusive SmartStore Basket med låg i bambus, som
er en pæn måde at opbevare fx tøj på.
SmartStore Classic koster fra ca. 20 kr. og fås i
størrelser fra 1-70 liter.

Med sine tætsluttende låg
er SmartStore ideelle til
mad og tekstiler.

SmartStore er stabelbar, og med indsatser som tilbehør er det
nemt at organisere og skabe orden.
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