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NYHETSBREV
STAINLESS LIVING
För ett par år sedan sjösatte vi vårt koncept ”Stainless Living” som vi tog fram allt eftersom vårt sortiment
växte. Idag har vi ett brett utbud av rostfria produkter inom både kök och bad.

EN ROSTFRI VÄRLD
Stainless Living – öppnar en dörr till den rostfria världen.
I och med vårt breda utbud av rostfria produkter skulle vi vilja
påstå att vi täcker behoven för de allra flesta, oavsett personlig
smak eller stil på boendet. Vi vill att hela hemmet ska kunna
genomsyras av blyfria produkter som skapar en helhet men
som viktigast av allt, förser dig med 100 procent rent vatten.
Stainless Living innebär just det, ett friskare liv tillsammans med
rostfria produkter. Produkter som inte på något sätt påverkar
dig och din familjs hälsa genom att släppa ifrån sig tungmetaller
eller andra gifter.

VÅRT SORTIMENT
Strand Stainless står för kvalité. Vi designar våra produkter i
Sverige och ser sedan till så att hela tillverkningsprocessen
går rätt till. Materialet håller upp till 30 år med enkel rengöring
men när den rostfria produkten har gjort sitt hos dig kan du
vara säker på att den är 100 procent återvinningsbar.
Vårt sortiment inom kök består idag av köksblandare, disklådor och tillbehör. En del av våra tillbehör finns redan nu ute
på marknaden men det kommer även att lanseras ett par nya
spännande nyheter så som sköljlådor, avrinningsgaller och
en smidig djup korgventil, under det här kvartalet.
När det kommer till vårt badrumssortiment så erbjuder vi
idag badrumsblandare, takduschar, duschblandare, handdukstorkar och tillbehör. Vi har även accessoarer för ditt
badrum i rostfritt stål så som krokar, toalettpappershållare
och toalettborstar. En spännande nyhet som kommer att
ingå i vårt accessoarsortiment men även under kategorin
”Hjälpmedel” är våra nya stödhandtag, som kommer i olika
varianter och storlekar.
Vi utökar och utvecklar vårt sortiment hela tiden för att kunna
förse er med det bästa tänkbara inom den rostfria världen.

