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Porady na temat przechowywania  
w różnych domowych pomieszczeniach  
 
Zastanawiasz się, jak najlepiej zorganizować miejsce na zabawki w pokoju dziecięcym, 
wygospodarować jak najwięcej miejsca na szafę w przedpokoju, zorganizować pralnię lub 
wyposażyć garderobę? Firma Elfa zebrała na stronie internetowej elfa.com najbardziej 
praktyczne porady pozwalające na lepsze uporządkowanie domowej przestrzeni. Sprawdźcie 
sami. 
 
Atmosfera sprzyjająca zabawie w pokoju dziecięcym 
 
Biurko dostosowane do wzrostu dziecka 
Regulowane biurko, którego blat przesuwa się w górę 
kiedy dziecko rośnie, stworzysz za pomocą półki – 
najlepiej sprawdzają się drewniane lub melaminowe. 
Zamontujesz ją w prosty sposób na tradycyjnych 
wspornikach, które są umieszczane na szynach 
ściennych. W ten sposób możesz szybko przesuwać blat 
biurka w górę lub w dół, dzięki czemu może służyć 
zarówno czterolatkowi bawiącemu się klockami lego, 
jak i nastolatkowi odrabiającemu lekcje.  
 
Kącik na dziecięce drobiazgi na małej powierzchni 
Wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć kącik na dziecięce 
drobiazgi, to 60 cm szerokości i 15 cm głębokości. Zaczep 
przezroczyste, odporne na zarysowania pudełka firmy Elfa na 
tablicy, dzięki czemu będzie dobrze widać drobiazgi, długopisy i 
inne przechowywane tam zabawki. Poprzez sprytne umieszczenie 
tego zestawu na ścianie stworzysz miejsce na wiele dodatkowych 
szuflad, a jednocześnie oszczędzisz miejsce na stole. 
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System przechowywania do przedpokoju  
 
Jedna półka/kosz dla każdego  
Podziel półkę/kosz, tak by każdy członek 
rodziny miał własną przegródkę, do której 
może wkładać rękawice i czapki. Oznacz 
przegródki etykietkami z imionami – zimą w 
korytarzu będzie panował porządek. 
 
 
Szybkie sprzątanie dzięki ażurowej półce na buty 
Nieważne, czy rodzina jest duża czy mała – buty 
często zajmują w przedpokoju dużo miejsca. Jeśli 
postawisz buty na półce nieco ponad podłogą, 
piasek i żwir spadnie na podłogę, którą będzie 
łatwo posprzątać. Warto zamontować na samym 
dole szerszą półkę. Będzie można na niej ustawić 
kozaki, których cholewki będą wystawać ponad  
półkę zamontowaną wyżej. 
 

 Dobrze zorganizowana pralnia 
 
Zamontuj kółka do stojaka na kosze 
Ustaw w stojaku kosze w różnych rozmiarach. 
Dzięki zamontowanym pod spodem kółkom 
możesz z łatwością przesunąć cały system, by 
szybko i sprawnie przełożyć brudne ubrania do 
pralki, czy już uprane, powiesić na sznurkach. Jeśli 
na koszach umieścisz etykietki z imionami, 
zdejmując pranie ze sznurka, od razu możesz 
wkładać je do kosza danego członka rodziny. 
Niewielką przestrzeń roboczą na składanie i 
segregowanie prania uzyskasz, nakładając na 
zestaw koszy półkę. 
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System przechowywania w pralni 
Wykorzystaj maksymalnie przestrzeń w pralni dzięki półkom i drążkom firmy Elfa. Stalowe 
elementy systemu są malowane proszkowo - nie martw się o rdzę. Na nasze elementy jest 
10-cio letnia gwarancja.  
 
– Na naszej stronie internetowej zebraliśmy 
najlepsze wskazówki i pomysły pozwalające na 
wprowadzenie porządku w różnych domowych 
pomieszczeniach. Dzięki prostym, sprytnym 
rozwiązaniom możesz zaoszczędzić na co dzień 
zarówno czas, jak i pieniądze, a przecież prawie 
wszyscy chcą mieć ich więcej – mówi Christine 
Dahlman, dyrektor ds. PR w firmie Elfa. 
 
Odwiedź stronę internetową firmy Elfa, gdzie 
znajdziesz więcej porad dotyczących 
przechowywania: 
http://pl.elfa.com/site/pl/pol/wskazowki-
inteligentnego-przechowywania 
 
Więcej informacji:  
 
Małgorzata Braszka 
Tel. kom. +48 512 476 746 
e-mail: malgorzata.braszka@elfa.com 
 
Ewelina Ciuchta 
Tel. Kom. +48 508 338 267 
e-mail: e.ciuchta@konkretpr.pl 
 
 
Zdjęcia w dużej rozdzielczości są dostępne w firmie Elfa w części przeznaczonej dla prasy: 
http://pl.elfa.com/site/pl/pol/obsluga-klienta/materialy-marketingowe 
 
 
Elfa International AB to spółka-matka koncernu Elfa, który składa się z 4 jednostek produkcyjnych i 8 biur 
sprzedaży w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Francji, Niemczech i Polsce. Koncern posiada trzy marki: elfa, 
Lumi i Kirena. Firma została założona w 1948 r. i stała się jednym z wiodących, światowych dostawców w 
segmencie rozwiązań „na miarę” w zakresie przechowywania. Asortyment produktów składa się z systemów 
koszy i półek wykonanych ze stali i drewna oraz drzwi przesuwnych „na miarę” w wielu różnych wersjach. 
Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty głównie za pośrednictwem większych sieci detalicznych i domów 
towarowych z branży meblarskiej, materiałów budowlanych i innych specjalistycznych produktów na ok. 
25 rynkach poprzez własne biura lub niezależnych dystrybutorów. Koncern zatrudnia 623 pracowników, a jego 
obrót wynosi ok. 905 mln koron. 
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