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Pelly Components utökar Dedicated™-kollektionen
med två nya hörnlösningar.
Idén till Dedicated™-kollektionen fick vi efter att ha genomfört en undersökning som visar
hur dagens konsumenter använder sina kök och vad de förvarar i dem. Detta ledde till att
vi utvecklade nio helt nya produkter – var och en med en dedikerad funktion att fylla. Nu
är vi stolta över att kunna presentera ytterligare två nya innovativa förvaringslösningar i
kollektionen.
Dedicated™-kollektionen lanserades på Interzum i maj 2017. Den positiva respons som kollektionen
fick under lanseringen sporrade vårt designteam att fortsätta utveckla två nya hörnlösningar –
Pots & Pans Flow och Pots & Pans Swivel.
– Det som är extra spännande med de två nya hörnlösningarna är alla de funktioner som vi är helt
ensamma om på marknaden. Halvkarusellen Pots & Pans Flow är speciellt utformad så att du
kan montera den i både höger- och vänsterskåp. Du kan även förse den med en extra hög sarg i
bakkant. Med trekvarts-karusellen Pots & Pans Swivel kan du utnyttja dina skåp på ett optimalt
sätt genom att den är sidomonterad och kan utrustas med tre hyllplan, säger Marie Josefsson,
försäljningschef på Pelly Components
Utöver lanseringen av de två nya kökskarusellerna har vi också uppdaterat ett av de mest populära
köksutdragen från Dedicated™-kollektionen, Sort & Recycle Flip.
– Genom några små justeringar av designen har vi gjort utdraget mer ergonomiskt och enklare
att använda. Förändringar som kommer att göra produkten ännu mer populär än den redan är
idag, säger Johannes Langer, chefsdesigner för Dedicated™-kollektionen.
Mer information om kollektionen Dedicated™ hittar du på www.pellycomp.se.
För ytterligare information om kollektionen, kontakta Marie Josefsson, försäljningschef,
Pelly Group, på telefon +46 370 37 35 03 eller via e-post 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 av produkterna sker huvudsakligen i företagets fabrik i
Kaunas, Litauen. Medan 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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