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Seinät voi valjastaa säilytystilaksi muutenkin kuin hyllyillä 

Loppusyksystä varastoissa on tunkua, kun säilytyspaikkaa etsitään 
puutarhakalusteille, polkupyörille ja harrastusvälineille. Samaan aikaan moni 
haluaa jättää käden ulottuville sukset, luistimet, lumityövälineet ja muut talviset 
tavarat. Varaston kaaosta voi helpottaa järkevillä säilytysratkaisuilla. Seinät saa 
valjastettua tehokkaasti säilytystilaksi Pislan varastokoukkujen avulla. Kun 
tavarat löytävät oman paikkansa, ne on helpompi ottaa käyttöön. Myös 
kulkeminen helpottuu, kun lattiatilaa vapautuu. Koukkujen avulla järjestystä voi 
tuoda myös kellarikomeroon, vaatehuoneeseen tai vaikka taloyhtiön 
pyöräkellariin. 

– Monessa varastossa tavaroita säilytetään laatikoissa ja röykkiöissä. Niiden käyttö voi jäädä
vähemmälle, jos pelkkä tavaroiden löytäminen on kovin työlästä. Säilytystiloja voi selkiyttää 
erilaisten varastokoukkujen avulla. Kun sukset, mailat ja matkalaukut nostetaan seinälle, ne on 
helppo ottaa käyttöön. Polkupyöränkin saa seinälle vaikka polkimesta ripustaen, vinkkaa 
rakentamisen ja sisustamisen tuotteisiin erikoistuneen Pisla Oy:navainasiakaspäällikkö Marko 
Paananen. 

Tarkoituksenmukaiset säilytysratkaisut voi räätälöidä omaan tilaan ja tarpeisiin sopivaksi. 
Esimerkiksi runsaasti tilaa vievien polkupyörien säilytykseen on useita vaihtoehtoja. Monille tuttuja 
ovat erilaiset seinäkoukut, joihin pyörä nostetaan joko renkaasta tai ohjaustangosta roikkumaan. 
Pislan valikoimista löytyy lisäksi seinään kiinnitettävä polkupyörätelineen taittomalli, johon kaksi 
pyörää voi nostaa rinnakkain rungostaan. Kun teline ei ole käytössä, taittuvat tangot voi nostaa ylös 
pois tieltä. Uutuutena pyöränsäilytykseen on tarjolla seinäkiinnitteinen teline, joka kannattelee 
pyörää polkimesta kiinni pitäen. 

– Koukkuja voi sijoittaa seinälle moneen eri tasoon ja vaikka lomittain. Näin seinätilan käytön saa
optimoitua tehokkaasti. Pislalta löytyy eri muotoisia ja kokoisia varastokoukkuja, joihin voi ripustaa 
vaikka tikkaat tai usemman puutarhatuolin. Koukkujen kantavuus on kiinnitystavasta ja mallista 
riippuen jopa 30–100 kiloa. Niihin voi siis ripustaa kaikenlaista, kunhan seinämateriaali vaan sen 
kestää, Paananen huomauttaa. 
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Varastokoukut sopivat erityisen hyvin harrastusvälineiden ja -kassien säilytykseen. Uutena 
valikoimassa on pieni suksiteline, joka pitää nipussa yhden suksiparin ja sauvat. Koko perheen 
mailat saa säilöttyä kookkaisiin tuplavarastokoukku XXL -telineisiin, joissa mailat voi pujottaa varsi 
alaspäin kahden muotoillun tangon väliin. Pituudeltaan 75 senttimetrin mittaisen taittokoukun saa 
puolestaan käännettyä seinää vasten, kun sitä ei tarvita. Niillä saa nostettua seinälle vaikka 
suksiboksin. 

– Varastojen ja autotallien lisäksi Pislan koukut sopivat esimerkiksi kellarikomeroiden,
siivouskaappien ja vaatehuoneiden järjestämiseen. Työkaluille löytyy erilaisia pitimiä ja kiskoja. 
Niistä saa koottua muutamalla kympillä vaikka persoonallisen äijäpaketin isänpäivälahjaksi tai 
varaston järjestystä edistävän joululahjan, josta on iloa koko perheelle, Paananen sanoo. 



PISLA OY, Teollisuustie 6-8 44500 Viitasaari, puh. 010 843 210, etunimi.sukunimi@pisla.fi, y-1934519-9 
www.pisla.fi 

Member of PISLA GROUP 

Tuotetiedot: 

Pisla polkupyöräteline taittomalli, suositushinta 38 € 
Pisla polkupyöräteline poljinmalli, suositushinta 10,50 € 
Pisla polkupyöräteline säädettävä, suositushinta 32,90 € 
Pisla polkupyöräkoukku, suositushinta 10,50 € 
Pisla XXL tuplapolkupyöräkoukku, suositushinta 21,50 € 

Pisla suksiteline, suositushinta 17,50 € 
Pisla tuplavarastokoukku XXL, kantavuus max. 90 kg, suositushinta 17,50 € 
Pisla taittokoukku, pituus 75 cm, kääntyvä, kantavuus max. 30 kg, suositushinta 28,50 € 
Pisla soikea U-koukku, eri kokoja, kantavuus max. 40–50 kg, suositushinnat 11,90–19,50 € 
Pisla varastokoukku XXL, eri kokoja, kantavuus max. 40–90 kg, suositushinnat 9,50–15,50 € 
Pisla työkalukisko, suositushinta 10,50 € 
Pisla magneettikisko työkaluille, suositushinta 14,90 € 
Pisla työkalupidin, 2 kpl, 4,50 € 

Lisätietoja: 
www.pisla.fi 

Jälleenmyynti:  Rautakaupat ja hyvin varustellut tavaratalot 

Kuluttajatiedustelut: Pisla Oy, puh. 010 843 2111 

Pisla Group Oy on vuonna 1976 perustettu yritys, jonka pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. 
Pisla Group -konserniin kuuluvat tytäryritykset Opa Muurikka Oy Suomessa, Vertex S.A. Puolassa, 
Vertex CZ s.r.o. Tsekin tasavallassa ja Pisla O.O.O. Venäjällä. Yhtiö työllistää noin 250 alan 
ammattilaista ja liikevaihto on noin 31 miljoonaa euroa. Pisla palvelee rautakauppoja ja tavarataloja 
rakentamiseen ja sisustamiseen liittyvissä asioissa Suomessa, Skandinaviassa, Baltian maissa, 
Venäjällä, Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa ja Saksassa. Yhtiöllä on omaa tuotantoa Suomessa ja 
Puolassa. 

Pislan yritysvideoon pääset tästä linkistä! 

http://pisla.mail-epr.net/go/473106-865353-66861269
http://pisla.mail-epr.net/go/473106-865353-66861269
http://pisla.mail-epr.net/go/473108-371431-66861269
http://pisla.mail-epr.net/go/473108-371431-66861269
mailto:Marko.paananen@pisla.fi
mailto:heini.kantala@rianno.fi
http://pisla.mail-epr.net/go/473107-85435-66861269
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