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Ordning i kaoset med SmartStore Classic

Hopknölade handdukar på hyllan i tvättstugan och en ensam strumpa utan en make. Det blir lätt rörigt i
tvättstugor och garderober och är det någon tid som det är lämpligt att sortera och organisera på, så är det
under sommaren. Till hjälp finns de svensktillverkade lådorna SmartStore Classic.
Sommaren är en utmärkt tid för att skapa ordning i kaos och det är också enklare att vädra kläder när man rensar
och organiserar. Rent psykologiskt kan det också vara lättare att sortera när det är varmt ute och behovet av kläder och saker är mindre, till skillnad mot vinterhalvåret då vi gärna samlar och boar in oss.
Bra förvaring är A och O när man rensar och organiserar. Svensktillverkade SmartStore Classic finns i 18 olika
storlekar, från 1 liter upp till 70 liter och har en högblank yta, lätt att torka av. De transparenta lådorna gör det enkelt att se vad som finns i och clipsen är lätta att öppna och stänga, samtidigt som fukt och damm stängs ute.
Tvättstugan är ett ställe där det ofta lätt blir rörigt, vilket kanske inte är så konstigt – en familj hanterar många kilo
tvätt som ska tvättas, torkas, vikas och läggas på plats. Organiserar man så att t.ex. små handdukar ligger i en
låda, mellanstora i en och badlakan i en, vet man var de hör hemma. I en tvättstuga finns även diverse småprylar
som klädnypor, tennisbollar för att tumla dun osv. Saker som lätt är ”borta” när man som bäst behöver dem. Mindre lådor med tydliga etiketter är en enkel lösning på problemet.
Garderoben är i många hem ett svart hål och först måste man förstås börja med att rensa. Tydliga högar med
”spara”, ”skänka”, ”sälja” och ”slänga” är en god början. När man sedan har gjort grundjobbet och rensat gör
rejäla förvaringsboxar för t-shirtar, underkläder, strumpor och accessoarer det enklare att behålla ordningen.
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startade redan 1914 i småländska Gnosjö, där det ännu idag sker tillverkning. Huvudkontor finns i Esbo i Finland.

