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Förvaringstips för hemmets olika rum
Funderar du på hur du bäst gör plats för pyssel i barnrummet, maximerar utrymmet i hallen
eller skapar trivsel i tvättstugan? Elfa har samlat sina bästa tips för bättre ordning och reda i
hemmet på sin hemsida, elfa.com. Här bjuder vi på utvalda smakprov.
Pyssligt i barnrummet
Skrivbord i barnets höjd
Ett flexibelt skrivbord som kan flyttas upp i takt med att
barnet växer ordnar du genom att använda en trä- eller
melaminhylla som du enkelt monterar på traditionella
konsoler som i sin tur hänger på väggskenor. På så sätt
kan du smidigt flytta skrivbordsskivan uppåt eller nedåt
så att den fungerar både för fyraåringens legobygge och
tonåringens läxläsning.
Pysselhörna på liten yta
Allt du behöver för en pysselhörna är 60 cm på bredden och 15 cm
på djupet. Haka fast Elfas transparenta och reptåliga boxar på en
förvaringstavla så är det lätt att se vilka pärlor, pennor och annat
pyssligt som förvaras där. Genom en smart väggupphängning
skapar du plats för många fler lådor samtidigt som du sparar plats
på bordsytan.
Smidig förvaring för hallen i vinter
En korg för var och en
Dela av en hyllkorg så att varje
familjemedlem får ett eget fack att lägga
sina vantar och mössor i. Märk facken
med namnetiketter så är chansen större
att det blir ordning och reda i hallen i
vinter.
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Lättstädat med trådhylla för skorna
Oavsett liten eller stor familj tar skorna ofta
mycket plats i hallen. Placerar du dem på en
trådhylla en bit ovanför golvet ramlar sand och
grus mellan hyllorna och det blir enkelt att städa
golvytan. Ett tips är att låta det nedersta
hyllplanet vara bredare än de ovanför. På så sätt
kan stövlar med högre skaft sticka upp framför
nästa hyllplan.
Trivsamt i tvättstugan
Sätt hjul på backen
Fyll ditt backsystem med backar i olika storlekar.
Med hjul undertill kan du enkelt rulla med dig
backen från tvättmaskinen till tvättlinan. Sätter
du namnetiketter på backarna kan du sortera
tvätten direkt från tvättlinan till rätt
familjemedlem med en gång. En liten arbetsyta
för att vika och sortera tvätt fixar du genom att
sätta en topphylla på backsystemet.
Fällbar torkhylla för extra utrymme
Utnyttja utrymmet till max i tvättstugan med
Elfas hopfällbara torkställ. Har du extra mycket
tvätt fäller du smidigt ned torkhyllan. Uppfälld
mot väggen tar den nästan ingen plats alls.
Torkstället monterar du enkelt i hängsystemets
skenor.
– På vår hemsida har vi samlat våra bästa tips och
idéer för bättre ordning och reda i hemmets olika
rum. Med enkla och fiffiga lösningar kan man
spara både tid och plats i vardagen, vilket ju
nästan alla vill ha mer av, säger Christine
Dahlman, PR-ansvarig på Elfa.
Besök Elfas hemsida för ännu fler förvaringstips:
http://se.elfa.com/site/sv/swe/smartaforvaringstips#.UkFWSD_4Jp7
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För högupplösta bilder, besök Elfas pressrum:
http://se.elfa.com/site/sv/swe/kundtjanst/marknadsmaterial#
Eller kontakta:
Elin Christoffersson
Telefon: 08-505 81 005
Mobil: 0708-89 84 21
E-post: elin.c@anpr.se
Elfa International AB är moderbolag i Elfa-koncernen, som består av 4 tillverkande enheter och 8 säljbolag i
Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland och Polen. Koncernen har tre varumärken; elfa, Lumi
och Kirena. Företaget grundades 1948 och har sedan dess utvecklats till en av världens ledande leverantörer
inom segmentet måttanpassad förvaring. Produktsortimentet består av back- och hyllsystem i stål och trä
samt måttanpassade skjutdörrar i en mängd olika utföranden. Försäljningen sker huvudsakligen genom större
detaljhandelskedjor och varuhus inom möbel-, byggmaterial- och annan fackhandel på ca 25 marknader via
egna bolag eller genom fristående distributörer. Koncernen har 623 medarbetare och omsätter cirka 905
MSEK.
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