DEDICATED™ - EN NY KOLLEKTION FÖRVARINGSLÖSNINGAR
FÖR KÖK FRÅN PELLY COMPONENTS
Kollektionen Dedicated™ togs fram efter att Pelly Components genomfört en omfattande
undersökning av hur människor använder sig av sina kök och vad de vanligtvis förvarar
i dem. Dedicated™ lanseras på mässan Interzum i Köln 16-19 maj 2017.
Dedicated™-kollektionen är resultatet av en omfattande undersökning av allt som har med köksarbete att göra.
Undersökning visade att köksutrymmen kan utnyttjas på ett betydligt smartare sätt. Pelly Components designteam
insåg bland annat att även om det finns en avsedd plats för en viss sak i ett kök, så hamnar den ändå någon
annanstans – i direkt kontrast till ett effektivt och ergonomiskt planerat kök. Så, i nära samarbete med köksproducenter och konsumenter, kunde flera problem identifieras som gjorde att bättre och smartare förvaringslösningar kunde tas fram.
- Vid skapandet av Dedicated™ -kollektionen var målet att ta fram ett unikt och funktionellt sortiment av produkter
med skandinavisk design. Större delen av förvaringen i ett kök utgörs av lådor, framförallt på grund av deras
kapacitet och funktionalitet. Där lådor inte får plats sätts ofta en passbit. Istället för en passbit är det smartare att
utnyttja utrymmet med en smal lådsektion. Dedicated™-kollektionens syfte är att kombinera funktionaliteten hos
lådan med de smala utdragen. På så vis kan konsumenten nu göra ett mer aktivt val av smala utdrag och på så sätt
få sitt kök mer funktionellt och ergonomiskt. Kort sagt, sakerna kan nu förvaras där de behövs och även de smala
utrymmena kan utnyttjas till fullo, säger Johannes Langer, designer av Dedicated™ Collection.
- Den viktigaste slutsatsen efter studien var att det tillgängliga utrymmet i köket inte utnyttjades så smart som det
kunde. Det var där vi fick idén till ett nytt sortiment, säger Stefan Jarbratt, VD, Pelly Components.
Ta gärna en titt på lanseringsfilmen för Dedicated™ på vår hemsida www.pellycomp.com.
För ytterligare information om den nya kollektionen, kontakta Marie Josefsson, försäljningschef,
tel. 070 - 347 35 03 eller marie.josefsson@pelly.eu.

OM PELLY COMPONENTS
Pelly Components är idag en av de ledande leverantörerna av förvaringslösningar i den nordiska regionen. Kunderna inkluderar ledande
tillverkare inom kök-, bad- och garderobsindustrin. Tillverkningen produkterna sker huvudsakligen i företagets fabrik i Kaunas, Litauen.
Produktutveckling, design och övriga funktioner ligger i Hillerstorp, Småland.
Pelly Components vill medverka till att skapa smarta och funktionella förvaringslösningar för hemmet. Tanken är att hjälpa till att göra livet
enklare och ta fram produkter som skapar ordning och reda i kök, garderob, badrum och tvättstuga. Fokus ligger på riktigt bra funktion utan
att göra avkall på design och estetik.
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