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Nya SmartStore™ Compact Clear

Effektiv förvaring stödjer minskat matsvinn!
Den nya förvaringsserien SmartStore Compact Clear
är speciellt designad för matförvaring i kylskåpet.
De smarta boxarna gör det enkelt att förvara maten
på ett yteffektivt sätt, och hjälper dessutom till att
minska matsvinnet.
Att all duglig mat som åker i soporna är ett stort miljöproblem är numera ett vedertaget faktum och självklart
har vi alla ett ansvar när det kommer till att minska
matsvinnet.
Med förvaring i SmartStore Compact Clear-boxar
skyddas matvarorna mot stötar och skador och därmed
förlängs hållbarheten. De transparenta boxarna gör det
också enkelt att hålla koll på vad som finns i lådan och
man kan därmed ta tillvara maten innan den blir gammal och dålig. När maten dessutom förvaras så att den
syns glömmer man inte heller bort att den finns, vilket
ökar chansen att den äts upp istället för slängs bort.
Ytterligare en fördel är att när mat förvaras i behändiga
lådor hålls kylskåpshyllorna också lättare rena.
Boxarna finns i tre storlekar (0,6, 1,5 och 5,3 liter), har
smarta handtag och kan användas både med och utan
lock. De kan även staplas både på och i varandra.
Boxarna är designade av den finska designbyrån
Pentagon Design och tillverkas i Finland. SmartStore
Compact Clear-boxar tål maskindisk och kan kylas ner
till –40 grader och tål värme upp till +90 grader.
Pris från 20 till 70 kronor.

Nya förvaringslådorna SmartStore Compact Clear gör det enkelt
att hålla iordning i kyl- och frys. De hjälper dessutom till att minska
matsvinnet.

För ytterligare info och ev. utlottningar vänligen kontakta:
Hoai Nguyen, 08-400 255 29, hoai@perpr.se
Camilla Modeen, +358-40 638 6633, camilla.modeen@orthexgroup.com
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.

