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Tyylikäs SmartStore Compact -säilytyssarja laajenee
SmartStore tunnetaan tyylikkäistä ja käytännöllisistä arjen säilytysratkaisuista. Suomessa valmistettavan Compact-sarjan selkeälinjaiset säilytyslaatikot helpottavat pientavaran säilytystä kotona.
Tuotesarja täydentyy nyt uudella, isommalla koolla.
Koteihin kertyy kaikenlaista tavaraa, pientä ja suurta. Toimiva säilytys säästää aikaa ja myös rahaa sekä tukee kestävää kehitystä. Kun
kaikki tavarat ovat omilla paikoillaan, aikaa ei kulu niiden etsimiseen,
eikä uutta tarvitse ostaa sen vuoksi, että tavaroita ei löydy. SmartStore Compact -sarja tarjoaa tyylikkäästi ratkaisun säilytyspulmiin.
Tuotesarjan suunnittelusta on vastannut kotimainen muotoilutoimisto Pentagon Design. ”Tavoitteemme oli ratkaista arjen jokapäiväisiä
säilytyshaasteita muotokielellä, joka lunastaa paikkansa osana skandinaavista kotia. Tässä onnistumisesta kertovat sekä tuotesarjan
suosio että toiveet sen laajentumisesta, johon nyt vastattiin uudella
isommalla koolla”, kertoo Pentagonin muotoilujohtaja Sauli Suomela.
Säilytyslaatikoiden muotoilu on puhdaslinjaisen tyylikästä, minkä
ansiosta laatikoita ei tarvitse piilottaa kaappeihin. Sarjassa on nyt
uuden L-koon myötä neljä eri kokoa. Niiden modulaarisuus huomioi
laatikoiden eri koot niin, että ne on mahdollista pinota keskenään joko
kannella tai ilman. Kansia voi käyttää myös erikseen tarjottimena tai
säilytysalustana. Kaikissa sarjan laatikoissa on nostelua helpottavat
kahvat ja ne kestävät lämpötiloja -40 asteesta aina +90 asteeseen.
Kaikkia kokoja on saatavana valkoisena ja kirkkaana. Kirkkaat laatikot ovat täydellinen lisä esimerkiksi vihannesten ja hedelmien säilytykseen jääkaapissa, sisältö näkyy helposti yhdellä silmäyksellä,
jolloin tuotteet eivät unohdu ja ruokahävikki vähenee. Suuremmat
koot toimivat myös sisustuksellisina elementteinä keittiötasoilla ja kotitoimiston työpöydällä.

SmartStore Compact -sarjan laatikot ovat modulaarisia ja myös eri kokoja
on helppo pinota keskenään.

SmartStore Compact -tuotteet valmistetaan Orthex Groupin Lohjan
tehtaalla ja niitä on saatavilla hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista.
Hinnat:
Compact ja Compact Clear		
SmartStore Compact XS 0,6 l		
SmartStore Compact S 1,5 l		
SmartStore Compact M 5,3 l 		
SmartStore Compact L 15,4 l

laatikko
2,50 €
3,90 €
6,90 €
13,90 €

kansi
1,90 €
2,50 €
3,90 €
7,90 €

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

Puhdaslinjaisen tyylikkäitä SmartStore Compact -sarjan säilytyslaatikoita
ei tarvitse piilottaa kaappeihin, vaan ne voi jättää esille osaksi sisustusta.

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.

