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Populær oppbevaringsboks i ny størrelse!
De bestselgende oppbevaringsboksene Compact Clear
og Compact fra SmartStore er nå tilgjengelig i en
ytterligere størrelse. Med stilfull oppbevaring, som kan
stå fremme, er det enkelt å holde orden og å finne
tingene raskt og enkelt. Ikke bare er det tidsbesparende,
men også mer miljøvennlig.
Hjemmene våre har en tendens til og fylles med flere ulike
småting. Det kan fort bli rotete og det kan være enklere å
kjøpe nytt, i stedet for å lete etter det som er mistet. Et
unødvendig forbruk som ikke er i tråd med dagens bærekraftog miljøfokus. Det tar også unødvendig mye tid og energi å
lete etter ting som aldri befinner seg på samme sted. Med
smarte oppbevaringsløsninger, som for eksempel SmartStore
Compact-serien, er det enkelt å skape orden, og dermed
unngå unødvendig rot, og nye innkjøp.
SmartStore Compact-serien har bokser som rommer 0,6
liter, 1,5 liter og 5,3 liter. Den nye boksen i størrelse large
rommer hele 15,4 liter, noe som gjør det mulig å lagre for
eksempel mat, håndklær og sko.
Alle boksene i Compact-serien er tilgjengelige i hvit eller
gjennomsiktig. De hvite boksene har en lekker design og
gjør det enkelt å oppbevare små og mellomstore ting i
hjemmet, og passer perfekt i for eksempel kjøkken, bad
eller på hjemmekontoret. De mindre størrelsene fungerer
utmerket som innsatser i skuffer og skap, for å holde orden
på de små tingene.
De gjennomsiktige boksene i Compact Clear-serien
passer også perfekt til oppbevaring i kjøkken og kjøleskap.
Det transparente materialet gir full oversikt over innholdet –
uten at du trenger å løfte på lokket. Det blir derfor enklere å
holde oversikt over datomerking på matvarer i kjøleskapet,
og gir dermed mulighet for å redusere matsvinn.
Alle boksene i Compact-serien er produsert i Finland. De
har en lekker design med avrundede kanter, og kan stables
både på og i hverandre. Lokkene er tilgjengelige i hvitt og
grått for Compact-serien og i gjennomsiktig for Compact
Clear-serien.
Compact- og Compact Clear-serien har håndtak, og tåler
temperaturer fra -40 grader til +90 grader.
Veiledende utsalgspris fra kr 100, lokk fra kr 50.

Den nye boksen i SmartStore Compact-serien fra SmartStore
rommer hele 15,4 liter.

Alle boksene i SmartStore Compact-serien kan stables både på og i
hverandre. Lokkene kan også brukes som brett.

Orthex Group er ledende i Norden når det gjelder design, utvikling og markedsføring av produkter innen hjem og oppbevaring.
Konsernet selger og markedsfører sine produkter under varemerkene Orthex, SmartStore og GastroMax.
Hovedkontoret ligger i Esbo i Finland, mens produksjonen foregår i Lojo (Finland), samt Gnosjö og Tingsryd i Sverige.

Den nye, større boksen i Compact Clear-serien, er perfekt på badet
for oppbevaring av for eksempel håndklær.

SmartStore Compact-serien har nå fire forskjellige størrelser på
bokser, fra 0,6 liter til 15,4 liter.

De gjennomsiktige boksene Compact Clear er spesielt smart når du
trenger å få et raskt overblikk, uten å fjerne lokket.

For ytterligere informasjon eller produktutlån, vennligst kontakt:
David Gustafsson, +46 477 450 90, david.gustafsson@orthexgroup.com
Anne Irene Migliosi, +47 470 40 346, anneirene@perpr.no.
Bilder kan lastes ned på vår bildebank: perpr.no.
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