PRESSRELEASE – NOVEMBER 2017

SmartStore från Orthex Group har funnits i över 20 år och var 5:e sekund säljs en förvaringslåda någonstans i världen. Nu lanseras SmartStore i tre helt
nya kulörer: rose, grey och aquamarine. Vackra, sobra färger som passar lika fint i vardagsrummet , barnrummet, hemmakontoret som i sovrummet.

Världskända SmartStore i nya kulörer!

Nu flyttar den svensktillverkade transparenta förvaringslådan SmartStore in i hemmets alla rum för att skapa ordning och reda. Nyheten är lådor i kulörerna rose, gray och aquamarine. Milda lättplacerade kulörer som sätter färg
på ett sobert och sofistikerat sätt.
Att det var femte sekund säljs en SmartStore förvaringslåda från Orthex Group någonstans i världen bekräftar behovet av
den praktiska förvaringslådan. Nu lanseras de efterfrågade lådorna i tre helt nya mjuka kulörer: rose, gray och aquamarine.
Designade och optimalt genomtänkta för att självklart våga ta plats och synas i inredningssammanhang.
Mycket av det vi har omkring oss vill vi gärna lätt och smidigt komma åt och är det ting som är svåra att lägga i en vacker
stapel, eller som kräver förvaring med kantstöd, då är den dammfria SmartStore-boxen perfekt att förvara i. Att de är
transparenta gör det naturligtvis lättare att se vad som ryms i och ger dessutom ”liv och rörelse” när de olika formerna och
färgerna på det som förvaras i lådan, svagt syns igenom.
SmartStore började tillverkas för över 20 år sedan och designen, i raka och enkla linjer, är densamma idag som då. Lådorna finns i sju olika storlekar från 2 liter upp till 50 liter, de är svensktillverkade och stapelbara. Storlekarna 12 liter och 15
liter har insatsboxar för att kunna förvara även det lilla så smart som möjligt. Locken, i samma kulör som boxen, är tätslutande och stängs med praktiska clips. De nya kulörerna lanseras i februari 2018.
Pris från 29 kronor till 189 kronor.

För ytterligare info och ev. utlottningar vänligen kontakta:

Camilla Modeen, +358-40 638 6633, camilla.modeen@orthexgroup.com
Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@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.

