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Uppskattad förvaringslåda i ny smart storlek!
Nu finns Orthex populära lådor Compact Clear och
Compact även i storleken large. Med en väldesignad
förvaringsserie, som definitivt inte behöver gömmas
undan, är det lätt att hålla ordning och hitta sina saker.
Du sparar inte bara tid på att leta, du undviker även att
köpa nytt i onödan.
Våra hem fylls gärna av allt fler saker och när det blir rörigt
och man inte hittar, är det lätt hänt att man köper nytt istället
för att leta upp det som ligger ”någonstans hemma”. En
onödig konsumtion som inte rimmar med dagens hållbarhetstankar och miljötänkande. Tänk också så mycket tid
och energi det går åt att leta efter saker som aldrig ligger
på samma plats. Med rätt förvaring, som serien SmartStore
Compact erbjuder, är det enkelt att skapa ordning och därmed undvika onödiga inköp.
I serien SmartStore Compact finns sedan tidigare lådor
som rymmer 0,6 liter, 1,5 liter och 5,3 liter. Den nya lådan
i storlek large rymmer hela 15,4 liter, vilket gör det möjligt
att förvara till exempel matvaror, handdukar och skor på ett
smart sätt.
Alla lådor i Compact-serien finns i vitt eller transparent.
De vita lådorna erbjuder en snygg och modulär förvaring
av små och medelstora saker i hemmet och passar perfekt
i t.ex. kök, badrum eller på hemmakontoret. De mindre
storlekarna är även till bra hjälp när man vill hålla ordning på
småsaker i exempelvis byrålådor och garderober.
De transparenta lådorna i Compact Clear-serien är en perfekt lösning för kyl och kök. Tack vare att man ser igenom
utan att behöva ta av locket, så påminns man om den mat
som finns i kylen innan den blir dålig, och kan på så sätt
minska matsvinnet.
Alla lådor i Compact-serien är tillverkade i Finland. De har
ett vackert formspråk med rundade kanter och kan staplas
både på och i varandra. Locken, som även kan användas
som brickor, finns i vitt och grått till serien Compact och i
transparent till Compact Clear-serien.
Såväl Compact-serien som Compact Clear-serien har
handtag och tål temperaturer från –40 grader upp till +90
grader.
Cirkapris från 150 kronor. Pris för lock från cirka 80 kr.

Den nya lådan i serien SmartStore Compact från Orthex rymmer
hela 15,4 liter.

Lådorna i serien SmartStore Compact kan staplas både på och i
varandra. Locken kan även användas som brickor.
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Den nya storleken large på lådan i Compact Clear-serien är perfekt
i badrummet för förvaring av bl.a. handdukar.

I serien SmartStore Compact-serien finns nu fyra olika storlekar på
lådor, från 0,6 liter upp till 15,4 liter.

De transparenta lådorna Compact Clear är särskilt bra när man
snabbt behöver se igenom utan att ta av locket.
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