PRESSEMEDDELELSE – DECEMBER 2016

Smart sortering og opbevaring i soveværelset
Orden er ofte en forudsætning, hvis man vil skabe
hygge og plads i soveværelset. Orthex Group har
smarte opbevaringsbokse til at rulle ind under
sengen og designkasser som bestemt tåler at stå
fremme og blive set.
Gode opbevaringsløsninger i soveværelset giver
mere plads til at bevæge sig på. Det lyder simpelt,
men det kræver sortering, planlægning og ikke
mindst opbevaringskasser som er solide, holdbare
og gerne stabelbare.
Til tøj, ekstra sengetøj og ting, som ikke bruges
hver dag, findes SmartStore Bedroller, som rummer
hele 46 liter. Boksen har et aftageligt, todelt låg, så
du nemt kan tage og lægge ting i boksen. SmartStore Bedroller rulles let ind under sengen takket være
de fire hjul og skaber praktisk og usynlig opbevaringsplads, hvor nullermændene ellers samler sig.
SmartStore Basket er ligeså praktisk opbevaring,
men de er designede til at være synligt fremme. De
svenskproducerede kurve med låg i bambus findes
i tre højder, som naturligvis kan kombineres. De
rummer henholdsvis 10, 15 og 20 liter. SmartStore
Basket findes i hvid og antracitgrå, og præcis som
bedrolleren tåler plasten -40 til 120 grader Celcius.
Pris SmartStore Bedroller 46 liter, 139 kr. SmartStore Basket fra 29,95 kr. og bambuslåg 59 kr.
SmartStore Bedroller rulles nemt ind under sengen og stabelbare
SmartStore Basket er både praktisk og pæn opbevaring.

Vil du låne produkter til foto eller lave konkurrencer, er du velkommen til
at kontakte Anne Louise Sørensen via nedenstående oplysninger.

For yderligere information, kontakt venligst:
Anne Louise Sørensen, +45 20 82 09 63, annelouise@perpr.dk
Billeder kan downloades i billedbanken på perpr.dk/billedbank.

Orthex Group er markedsførende i Norden inden for design, fremstilling og markedsføring af produkter til opbevaring
i hjemmet. Koncernen sælger og markedsfører sine produkter under produktnavnene OrthexTM, SmartStoreTM og
GastroMaxTM. Hovedkontoret ligger i Esbo i Finland, og produktionsfaciliteterne er placeret i Lojo, Gnosjö og Tingsryd.

