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Hållbar ordning, hitta och återanvänd!
Vårda, spara och återanvända – det tillhör den numera
självklara klimatsmarta trenden. Med SmartStore
Classic från Orthex håller du ordning på dina saker i
förrådet, garaget och i garderoben så att det blir lätt att
hitta när det är dags för återanvändning.
Att ta hand om sina saker och spara dem tills det är dags
att använda dem igen är snällt mot både plånboken och miljön. Men det är inte alltid som det är så lätt att hitta det man
har lagt undan för att använda vid ett senare tillfälle och då
kanske det köps nytt – helt i onödan.
Förvaringsserien SmartStore Classic från Orthex har
förvaringsboxar i hela 21 olika storlekar för att hålla ordning i
förrådet, garaget eller i stora garderober. Den minsta boxen
rymmer 0,3 liter och är till för de där små sakerna som lätt
kommer bort, den största rymmer 70 liter och är lämplig för
exempelvis täcken, kuddar och vinterkläder. I serien finns
även höga boxar som är perfekta till skor och stövlar, samt
mer specialanpassade lådor som exempelvis den som är
speciellt anpassad för A4-papper och därmed utmärkt som
arkivbox.
De genomskinliga boxarna är försedda med lock som
hålls på plats med hjälp av vita eller svarta clips. Utan lock
går boxarna att stapla i varandra, med lock kan man stapla
dem ovanpå varandra.
SmartStore Classic-boxarna är svensktillverkade och har
funnits i våra hem i närmare 25 år. Kvaliteten är mycket hög
och boxarna har tio års garanti. De är helt fria från Bisfenol
A och klarar temperaturer från –40 upp till +100 grader,
samt är även godkända för matförvaring.
Cirkapris från 20 kr till 280 kr.

SmartStore Classic håller ordning på saker i förrådet, garaget
och i garderoben så det blir enklare att återanvända.

Förvaringsserien SmartStore Classic finns i hela 21 olika
storlekar och rymmer upp till 70 l.
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Orthex Group designar, tillverkar och marknadsför hushållsprodukter. Utbudet baserar sig på innovativa koncept, ansvarsfullt tillverkade produkter av hög
standard och starka varumärken – Orthex, SmartStore och GastroMax. I dagsläget är Orthex Group Nordens ledande tillverkare av hushållsprodukter som
förenklar vardagen. Företaget har sedan 1914 en lång tradition av att tillverka och marknadsföra hushållsprodukter. Produkterna finns till försäljning i de
flesta stora dagligvarukedjor i Norden och i över 40 länder runt om i världen.

