Lehdistötiedote – huhtikuu 2020

Kierrätys- ja säilytysratkaisu SmartStore Collect kahmii muotoilupalkintoja!
Kodin kierrätystä helpottava SmartStore Collect on
voittanut arvostetun Red Dot -muotoilupalkinnon.
Aiemmin tänä vuonna tuote palkittiin Iconic Awards
2020 Innovative Interior ja German Design Award 2020
-palkinnoilla. Se kätkee tavallisia kierrätettäviä kotitalousjätteitä tyylikkään bambukantensa alle ja toimii
myös tukevana penkkinä tai laskutasona.
SmartStore Collect on tyylikäs ja käytännöllinen ratkaisu kotitalousjätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Tuotteen on suunnitellut suomalainen Pentagon Design. ”Suunnittelun lähtökohtana
oli saada aikaan sisustuksellinen tuote lajittelun helpottamiseksi,
joka sopisi myös pieniin tiloihin ja jota ei tarvitse piilottaa näkyvistä”, kertoo Pentagon Designin muotoilujohtaja Sauli Suomela.
Collect-kierrätysratkaisun tyylikäs muotoilu ja innovatiivisuus
on huomattu jo myös maailmalla. Tuote sai jo vuodenvaihteessa Iconic Awards 2020 Innovative Interior ja German
Design Award 2020 -palkinnot ja maaliskuussa se huomioitiin
arvostetulla Red Dot Award: Product Design -muotoilupalkinnolla. Muotoilukilpailussa palkitaan vuoden innovatiivisimmat ja
parhaan muotoilun tuotteet.
Red Dot on yksi maailman arvostetuimmista muotoilukilpailuista
ja se on järjestetty jo yli 60 vuoden ajan. Kansainvälisesti
arvostetuista muotoilijoista ja design-asiantuntijoista koostuva
tuomaristo testaa ja arvioi kriittisesti yli 6 500 tuotetta vuosittain,
joten palkinto on tae laadukkaasta muotoilusta.
SmartStore Collect tukee kiertotaloutta myös siten, että se on
valmistettu kierrätysmuovista. Suuren laatikon vetoisuus on
76 litraa ja sen sisälle sopii kolme, myös kierrätysmuovista
valmistettua lajitteluastiaa. Lajitteluastioiden kahvat pitävät
roskapussin siististi paikallaan ja piilossa, jolloin se ei pilkota
astian reunan yli. Astioihin on saatavilla myös kansia. Kaikki
tuotteen muoviosat valmistetaan Orthex Groupin pohjoismaisissa tehtaissa.
SmartStore Collect -tuotteiden kuluttajahintasuositukset:
Iso laatikko noin 29,95 euroa
Bambukansi noin 14,95 euroa
Lajitteluastia noin 5,90 euroa
Lajitteluastian kansi noin 1,50 euroa

SmartStore Collect on tyylikäs ratkaisu kotitalousjätteen lajitteluun.
Sitä voi käyttää myös säilytysratkaisuna ja penkkinä.

Tuotteita on saatavilla hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista.

Kaipaatko lisätietoa tai tuotenäytteitä? Ota yhteyttä:

Hanna Karojärvi, 050 300 7509, hanna.karojarvi@orthexgroup.com
Emma Raunio, 050 520 3564, emma@perpr.fi

Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa perpr.fi

SmartStore Collectia voi täydentää kolmella kierrätyssangolla.

Orthex Group on Pohjoismaiden johtava kodin käyttötavaroiden valmistaja, jonka tavoitteena on tuotteillaan tehdä käytännöllisestä kaunista ja jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Käytämme muovia vastuullisesti ja kasvatamme jatkuvasti
uusiutuvista ja kierrätetyistä materiaaleista tehtyjen tuotteiden valikoimaa. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat Orthex™,
SmartStore™ ja GastroMax™. Pääkonttorimme sijaitsee Espoossa ja tuotantolaitokset Lohjalla sekä Ruotsin Gnosjössä ja
Tingsrydissä.

