Järjestele, säilytä & muuntele
– tee arkisesta järjestelystä hauskaa!

Kaikki tavarat
omissa koreissaan

UUTTA!

Säilytysongelmasi saattavat tuntua ylitsepääsemättömiltä, mutta älä huolehdi. Meiltä saat jokaiselle
pienellekin esineelle juuri oikeanlaisen korin.
Valittavanasi on suuri valikoima erikokoisia koreja
erilaisista materiaaleista, joten voit olla varma, että
löydät parhaan ratkaisun omille tavaroillesi.

Kannellinen Elfa laatikko. Tämä laatikko on
kaikkea sitä, mistä olet koreissa aina pitänyt,
mutta nyt muovisena. Huolehdi tavaroistasi
vuodenaikojen vaihtuessa.

UUTTA!

Kannelliset Elfa laatikot voi pinota. Pinoa laatikot ja
saat tilaa tavaroille, joita käytät päivittäin. Sopivat
täydellisesti 40 cm syville lankahyllyillemme.

VUODENAIKOJEN VAIHTUESSA

Vaihtuvat
vuodenajat
-muunneltavat
säilytysratkaisut

TALVI

Vuodenajat vaihtuvat. Kun paksut villapaitasi ovat lomalla samaan aikaan kun
kesäpuserosi kylpevät auringonpaisteessa,
on aiheellista pohtia, kannattaako niitä
säilyttää yhdessä?
Hyödyntämällä kannellisia laatikoitamme
saat tilaa juuri niille tavaroille, joita tarvitset nyt. Ja kun vuodenajat vaihtuvat, voit
mukautua muutokseen. Näin helpolla et
ole ennen päässyt!

Läpinäkyvistä laatikoista löydät etsimäsi helposti
ja kannet pitävät pölyn poissa.

KESÄ

Kaikki korit ja laatikot
sopivat koritelineisiin ja
omiin säilytysratkaisuihisi.
Lankakori. Ilmava säilytysratkaisu kookkaammille tavaroillesi. Tämä alkuperäinen Elfa kori
suunniteltiin vuonna 1948.

Meshkori. Sopii lähes kaikille tavaroille.
Meshkorin sisältö on helppo nähdä, mutta
pienemmätkään tavarat eivät pääse putoamaan.

Kangaskori. Kun keräät pyykkisi
kangaskoriin, vältyt ikäviltä
kasoilta lattialla.

KUUKAUSITTAIN

Päästä itsesi
vähemmällä!

TÄYDENNÄ

Ensin kannat tavaroita kotiisi. Paljon tavaroita.
Sitten lajittelet, laitat kaappeihin, kulutat... sitten
lajittelet ja varastoit tyhjät pakkaukset ja kannat
ne lopulta ulos.
Loputon täydentämisen ja kierrättämisen kehä,
jossa aikaasi kuluu varastointiin, kantamiseen ja
järjestelyyn. Päästä siis itsesi vähemmällä! Voit
tehdä arjestasi paljon helpompaa, kun asennat
seinällesi kätevän kierrätysjärjestelmän. Yhdistele
erilaisia koreja, laatikoita ja hyllyjä ja luo juuri sellainen
ratkaisu, joka soveltuu omiin kierrätystarpeisiisi.
Lanka- ja meshkorit ovat käteviä kierrätyspaperin,
aikakauslehtien ja pahvin keräämiseen, kun taas
kannelliset laatikot sopivat hyvin tölkeille ja tyhjille
pulloille.

Kannellinen laatikko on täydellinen ratkaisu
kierrätykseen. Kun se on täynnä, vedä se ulos
kiskoiltaan, tyhjennä ja puhdista.

KIERRÄTÄ
Monikäyttöinen kangaskori, jossa on kädensijat.
Täydellinen pyykkikoriksi tai vaikkapa rantakassiksi.

PÄIVITTÄIN

Jatka leikkiä
Mikä on paras keino saada lapset keräämään
lelut pois leikin jälkeen?

JÄRJESTELE
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Tee siitä leikki! Järjestely voi olla hauskaa,
kun tehtävänä on löytää pikkuautoille, liiduille,
Lego-palikoille tai nukeille juuri oikea paikka lanka- tai meshkori tai laatikko. Kun lapsesi
huoneessa on säilytysjärjestelmä, jokainen
arvokas esine löytää oman, satumaisen
paikkansa.
Laatikoita ja koreja on helppo siirtää huoneesta
toiseen, ja leikin loputtua lelut on helppo laittaa
omille paikoilleen.

Näppärät muoviset
korinpysäyttimet estävät
korin liukumisen liian ulos
ja sen putoamisen. Kaikki
laatikot ja korit on kuitenkin
helppo irrottaa telineistään
ja viedä sinne, missä lapsesi
kulloinkin seikkailee.

Muoviset laatikot estävät
nesteiden leviämisen ympäri
lattiaa. Ja ne on helppo

LEIKI

Yhdistämällä kaksi koritelinettä
vaatetangolla saat helposti
luoduksi pienen komeron.

puhdistaa kostealla liinalla,
kun leikit on leikitty.

UUTTA!

Laatikot koritelineisiin
Koritelineisiin sopivat laatikot tekevät
järjestelystä paljon helpompaa.
Yhdistelemällä niitä lanka-ja meshkoreihimme löydät täydellisen
säilytysratkaisun kaikille tavaroillesi.
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Löydät lisää loistavia
säilytysratkaisuja
osoitteesta www.elfa.com

