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Tre smarta nyheter för köket
Ballingslöv presenterar den djupaste kökslådan på
marknaden, smart lådinredning och en sopinredning
som är mycket enkel att hålla ren. Tre nya innovationer
till nytta och glädje för både proffs- och amatörkockar.
Få ställen i hemmet ställer så höga krav på funktion som
köket – och samtidigt blir det så mycket roligare och
trivsammare att jobba i ett kök där funktionen även är
vacker. Ballingslövs tre köksnyheter uppfyller det som
en älskare av matlagning kan önska sig.
Den nya kökslådan Design Box 2.0 är generösare i
sina mått än andra kökslådor och är den djupaste lådan
på marknaden, vilket naturligtvis ger välkommen extra
förvaring. Den är även helt ljudlös. Den nya lådan finns
i en vit sidenmatt färg eller i en grå halvmatt kulör och
du väljer själv om du vill ha sidorna i plåt eller glas. Med
just glas får du extra överblick i lådan. Tycker du om trä
finns även Design Box trä med sidor och bakstycke av
massiv vitpigmenterad ask.
När man enkelt hittar det man vill ha i lådorna minskar
irritationsmomenten och man kan ägna sig åt det roliga att laga mat! Vad för slags inredning som behövs ändras i takt med utvecklingen av nya produkter, och här
ligger Ballingslöv i framkant med en kapselbehållare till
Nepressokapslar. Kapselhållaren är tillverkad i kork och
rymmer 20 stycken Nespressokapslar som passar att
placera i både Design Box 2.0 och Design Box i trä.
En insats för aluminium-folie respektive plastfolie hör
också till inredningsnyheterna och kommer i två varianter
där en av dessa är i vitpigmenterad ask och en i vit eller
grå metall.
I ett kök där man vill ha det rent och fräscht kan sophanteringen vara ett lite sorgligt kapitel. Ballingslövs nya
sopinredning i pulverlackerad plåt gör sopsorteringen
enkel samtidigt som den är lätt att hålla ren. Som tillval
finns ett soplock som finns till såväl 12-litershinken som
till behållaren för organiskt avfall. Locket underlättar
städningen och gör så att bakterierna inte fastnar mellan behållarna.

En av Ballingslövs senaste nyheter är praktisk och snygg
sopinredning, utformad för att ge en mycket bra överblick över det
som ska sorteras.

Smart förvaring ger ordning och reda. Ballingslövs nya kapselhållare är tillverkad i kork och rymmer 20 Nespressokapslar.
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