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Klassiker bakar bäst!
När det kommer till bakning vill vi påstå att det
är de klassiska redskapen som är de bästa och
mest användbara. Det tror vi och även det svenska
Kocklandslaget 2016 som väljer GastroMax.
I sortimentet finns formar, bunkar, vispar och
slevar i uppdaterad design – och i de senaste och
bästa materialen!

Baksporre i rostfritt stål som
enkelt naggar och skär pajdeg
och delar kakor i fina längder.
Klassisk visp i samma serie.
Pris 45 kr resp. 25 kr.

Form med plats för 12 muffins.
Materialet är av stål med dubbla
non-sticklager som ser till att
dina muffins och bullar inte
fastnar. Pris 100 kr.

Sockerkaksform i stål med dubbla non-sticklager som gör
att kakan inte fastnar. Slickepott med greppvänligt handtag
tillverkad i värmebeständig silikon. Pris 90 kr resp. 40 kr.

Ballongvisp med bra
grepp. Speciellt utformad
för att snabbt vispa in luft i
grädde, äggvitor eller smet.
Pris 50 kr.
Sil med duk
i rostfritt stål.
Perfekt vid
matlagning
och bakning.
Pris 60 kr.

Transparent måttsats med tydliga markeringar
gör det enkelt att mäta upp ingredienserna.
Måttsatserna kan användas en och en och sedan klickas ihop för smart förvaring. Pris 35 kr.

Set med rörskålar
där alla har hällpip,
rundad botten och
greppvänligt handtag. Strl. 1,5 l, 2 l och
3 l. Pris 65 kr/set.

Högkvalitativa frysburkar
som tål både diskmaskin och
mikrovågsugn. Burkarna har
täta lock och är stapelbara.
Prisexempel: set om tre bukar
á 0,5 l, cirka 23 kr.

För ytterligare info och ev. utlottningar vänligen kontakta:

Camilla Modeen, +358-40 638 6633, camilla.modeen@orthexgroup.com
Johanna Eklund, 08-400 255 17, johanna@perpr.se
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.
Orthex Group är ledande i Norden inom tillverkning av kvalitetsprodukter för hem och förvaring. Sortimentet marknadsförs och säljs under
produktnamnen Orthex, SmartStore och GastroMax. Över 90 procent av tillverkningen sker i Sverige och Finland. Produktionen i Sverige
startade redan 1914 i småländska Gnosjö, där det ännu idag sker tillverkning. Huvudkontor finns i Esbo i Finland.

