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Smart varme i gangen
Vi er vant til å ha håndklevarmere på badet, men den
lekre serien DRY fra Smedbo egner seg like godt til å
plasseres i gangen for å tørke og varme fuktige klær.
Dessuten fungerer DRY som en ekstra varmekilde.
Håndklevarmere er vi vant til å se på badet, der de både
varmer og tørker håndklær, og i tillegg utstråler varme.
Men har du tenkt på hvor herlig det må være å ta på
seg en varm ytterjakke eller skjerf, og hvor praktisk det
er med tørr parkdress til femåringen om morgenen? En
håndklevarmer i gangen eller groventreen er kanskje
ikke så dumt.
DRY Håndklevarmer fra Smedbo kommer i tre størrelser:
500 x 689 mm, 500 x 1212 mm og 1000 x 480 mm.
Veiledende priser fra kr 3 725.
Til håndklevarmerne kommer praktisk tilbehør:
DRY Multiknagg fungerer perfekt til en rekke med
jakker, skjerf og luer, og henges med fordel lengst ned
på håndklevarmeren for å gi plass til andre ting over.
Veilendende pris kr 530.
DRY Hylle festes enkelt på håndklevarmeren. Hyllen er
427 mm lang og koster kr 938.
I serien finnes også håndklevarmeren Tre, drøyt 1700
mm lang – en varmende og pen veggdekorasjon med
fire ”grener” som tar minimalt med plass. Pris kr 2 675.
DRY er elektrisk oppvarmet i rustfritt stål, med
av- og påknapp. DRY tilkobles med medfølgende
stikkontakt eller alternativt med skjult kobling. Smedbos
håndkletørkere har fem års garanti.
For lån av produkter og eventuelle premier til konkurranser,
vennlist kontakt Elisabeth Gilje.

Serien DRY fra Smedbo passer perfekt i gangen eller i groventreen, der den sørger for å holde ytterklærne tørre og varme.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Elisabeth Gilje, 40 55 54 15, elisabeth@perpr.no
Bilder kan lastes ned i bildebanken på perpr.no

I 1967 ble det første spadetaket i historien om Smedbo tatt, og i dag selges Smedbo baderomsserier over hele verden.
Smedbo er i dag markedsleder i Skandinavia.Framgangen skyldes et langt og omfattende utviklingsarbeid, som er gjort
for å sikre et høyt kvalitetsnivå.

