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Förvaring av återvunnet material med tillhörande meshpåse
Nya SmartStore™ Collect från Orthex är en prisbelönt förvaringslösning tillverkad av återvunnen
plast som på kort tid har gjort stor succé. Nu
kommer den smarta förvaringslådan i en ny storlek om 48 liter med tillhörande meshpåse.
För en kort tid sedan lanserade Orthex SmartStore™
Collect, den prisbelönta* förvaringslösningen tillverkad av återvunnen plast i storlek 76 liter, utmärkt för
bland annat källsortering och som med sitt lock även
fungerar som pall. Nu lanseras en ny storlek om 48
liter, perfekt för bland annat förvaring av smutstvätt.
Nya 48-liters SmartStore™ Collect, även den av återvunnen plast, har nätta mått samtidigt som den rymmer
mycket. Att SmartStore™ Collect tar en mindre yta på
golvet, innebär även att man får en lösning för hörn och
utrymmen som inte utnyttjas.
Som tillbehör till SmartStore™ Collect 48 liter finns en
tunn meshpåse i polyester med en dragsko att vika
över tvättkorgens överkant. Med hjälp av påsen är det
sedan enkelt att transportera exempelvis smutstvätten mellan till exempel husets olika våningsplan eller till
tvättstugan.
SmartStore™ Collect 48 liter passar självklart även
utmärkt i köket för att förvara tomflaskor, förpackningsavfall eller annat som är skrymmande. Även i barnrummet och i hallen är det en smart förvaringslösning.
Den stilrena designen gör att förvaringslådan tål att
synas och därför inte behöver gömmas undan.
SmartStore™ Collect 48 liter är tillverkad i Finland.
Ytan är matt och finns i vitt eller svart. Den nya förvaringslådan har måtten 34x34x58 centimeter och kostar
cirka 330 kronor inklusive lock, meshpåsen finns i vitt
och kostar cirka 30 kronor.

Nya SmartStore™ Collect från Orthex är en prisbelönt återvinningsbar förvaringslösning som på kort tid har gjort stor succé.

* SmartStore™ Collect i storlek 76 liter har fått utmärkelsen Red Dot
Design Award, ett pris som belönar årets mest innovativa och bästa
designprodukter.
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Som tillbehör till SmartStore Collect 48 liter finns en tunn meshpåse
i polyester med en dragsko att vika över tvättkorgens överkant.

Orthex är en av Nordens ledande tillverkare av hushållsprodukter som strävar efter att göra konsumenternas vardag enklare. Orthex varumärken
innefattar SmartStore™ för förvaringsprodukter, GastroMax™ för köksprodukter och Orthex™ för produkter inom hem och växtmiljö. Orthex siktar
på att vara en föregångare för hållbarhet inom industrin. Orthex omsättning år 2020 var 75,9 miljoner euro och vinsten för samma år var 12,3 miljoner euro. Företaget har kunder i mer än 40 länder och lokala säljkontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Orthex är börsnoterat på Nasdaq Helsinki.

