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Nyhet!

Måttsats och måttkannor i smart design
GastroMaxTM lanserar en ny serie med måttsats och
måttkannor där man har tänkt till ett varv extra kring
funktion och design. Toppkvalitet, långa skaft och
tydliga markeringar gör matlagningen och bakningen enklare och roligare för alla hemmakockar.
Hur många av oss har inte stått där med både handen
och en hel måttsats nertryckt i mjölpåsen. Resultatet
blir bökigt och mjöligt och en massa onödigt diskande.
GastroMax nya måttsats har en genomtänkt design
som gör att du slipper allt kladd. De långa skaften gör
att du lätt når ner i påsar och burkar utan att behöva
kladda ner dig. Måtten kan klickas ihop när de ska
förvaras i lådan och när man sedan behöver ett mått
klickar man enkelt loss det och slipper därmed ha
med alla måtten ner i mjölpåsen.
I serien ingår även flera väl genomtänkta måttkannor.
Pipen på de olika kannorna är självklart droppfri och
alla kannor är stapelbara. Formen på 0,5-literskannan
är dessutom optimerad för att passa med en stavmixer.
Alla produkter i serien har en tydlig märkning som
är gjord med varmpräglingsteknik, vilket innebär att
märkningen är väldigt hållbar och inte försvinner efter
ett antal diskningar.
Den nya serien från GastroMax är tillverkad i Sverige
av högkvalitativ transparent SAN-plast och alla produkter går att diska i maskin. Serien kommer bland annat
att gå och köpa på ICA Maxi och koket.se.

Den nya måttsatsen från GastroMax med längre skaft gör att du lätt
når ner i påsar och burkar utan att mjöla ned hela handen.

Cirkapriser:
Måttsats med fem olika mått, 35 kronor.
Måttkanna 0,3 liter, 30 kronor.
Måttkanna 0,5 liter, 35 kronor.
Måttkanna 1 liter, 40 kronor.
Citruspress 0,3 liter, 45 kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johanna Eklund, 08-400 255 17, johanna@perpr.se eller
Camilla Modeen +358-40 683 6633, camilla.modeen@orthexgroup.com
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.
Orthex Group är ledande i Norden inom design, tillverkning och marknadsföring av produkter inom hem och förvaring.
Koncernen säljer och marknadsför sina produkter under produktnamnen OrthexTM, SmartStoreTM och GastroMaxTM.
Huvudkontor finns i Esbo i Finland. Produktionsanläggningarna är belägna i Lojo, Gnosjö och Tingsryd.

