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Småttingarnas optimala förvaring!
En sak in, en sak ut. Sortera efter tema och förvara
i lådor där man kan se igenom vad som finns i dem.
Svensktillverkade SmartStore Classic är barnens bästa
hjälpreda för att skapa ordning i ett kreativt kaos.

Vilken förälder har inte sett och upplevt kaos i barnens rum
och kanske är det inte så konstigt. Barn samlar på stort
som smått och att ha svårt för att skiljas från saker, det ligger i mångas natur. Att vi vuxna sedan gärna köper barnen
en pryl för mycket gör så klart inte det hela lättare för dem
att ha koll på sina saker.
När det kommer till att hålla ordning i ett kreativt kaos behöver våra småttingar bra förutsättningar. Först och främst,
när en sak kommer in, får de rensa ut något annat. Ge bort
eller skiljas från saken, det är en fråga om förvaringsmöjligheter. Att lägga i en låda och ställa undan blir som julafton
när hen en dag får botanisera bland det bortvalda – som
kanske väljs in igen.
Tips två är att sortera efter tema: gosedjur för sig, bilar i
en låda, dockkläder i en annan och så vidare. Optimalt är
att förvara i lådor där man kan se igenom så att hen slipper riva upp allt i sin jakt efter just ”det där som behövs i
stunden”.
Svensktillverkade, stapelbara Smartstore Classic, med
clips är perfekta för en liten barnhand, stänger ute fukt
och damm och är mycket tåliga. De finns i hela 18 olika
storlekar från 1 liter upp till 70 liter och med olika slags
insatslådor för optimal möjlighet att organisera. Förutom
helt transparanta finns kulörerna rosa, blå, grön och gul –
även de möjliga att se igenom. Ytan är högblank och lätt
att torka av – eller spola med varmt vatten om det skulle
behövas!
Pris från 25 kronor.

Stapelbara, genomskinliga SmartStore Classic är perfekt förvaring i
barnens rum. Den svensktillverkade lådan finns i hela 18 storlekar.

Vill du låna produkter till fotografering eller arrangera tävlingar, vänligen
mejla eller ring Josefine Högberg med uppgifter nedan.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@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.

