
SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ

Wall-U

Ritilähyllyt, korit ja muut järjestystä helpotta-
vat osat täydellisen säilytysjärjestelmän ko-
koamiseen niin varastoon kuin vaatehuonee-
seenkin!

Yläkiskon avulla säilytysjärjestelmän asenta-
minen on nopeaa ja helppoa! Tarvitset vain po-
ran, ruuvivääntimen ja vatupassin sekä seinääsi 
sopivat ruuvit. 

Kun yläkisko on asennettu halutulle korkeudel-
le vaakatasoon, saa säätölistat vain asetettua 
paikalleen ja hyllyt ja korit tulevat taatusti suo-
raan.

Voit koota juuri sellaisen säilytysjärjestelmän 
kuin tahdot.

Wall-U järjestelmän perusrungot ja hyllynkan-
nattimet on saatavilla sekä valkoisena että har-
maansävyssä, ritilähyllyt ja korit kannattimi-
neen valkoisena.

Saatavilla oleva väri on merkitty tuotteen  
yhteyteen.

Pituudet 100 cm
200 cm

Pituudet 50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm

Yläkisko

Ensin asennetaan yläkis-
ko. Kiskon kiinnityksessä on 
huomioitava vain, että kis-
ko tulee oikealle korkeudel-
le ja vaakatasoon. 

Asennukseen tarvitset po-
ran, ruuvivääntimen ja va-
tupassin sekä seinääsi so-
pivat kiinnikkeet. 

Säätölistat

Säätölista asetetaan ylä-
kiskoon listassa olevan 
hahlon avulla.

Listat asetetaan yläkis-
koon valitun varustevälin 
mukaan; 60 cm, 90 cm ja 
120 cm.

Asennus

Värit

Wall-U säilytysjärjestelmä

Pisla viimeistelee kotisi.



Peruskannakkeet ovat 
saatavilla valkoisina ja 
harmaina ja niitä on useita 
pituuksia. Pisimmät niistä 
on vahvistettuja malleja. 
Peruskannakkeet soveltu- 
vat hyllylevyille*, eikä 
niissä ole lovia ritilähylly-
jen kiinnitystä varten. 

Kannakkeet

Kun säätölistat on asetet-
tu paikoilleen, painetaan 
kannakkeet kiinni sää-
tölistaan haluituille kor-
keuksille. 

Kannakkeita on kahden-
laisia. Ritilähyllyille, ko-

reille ja vaatetangoille on 

omat kannakkeensa. 

Ritilähyllyt

Ritilähyllyjä on kolme eri 
syvyyttä kahdessa levey-
dessä.

Hyllyt asennetaan pai-
namalla ne kannakkeiden 
loviin, joissa ne pysyvät 
tiukasti paikallaan. 

Jokainen hylly tarvitsee 
kaksi kannaketta. Samaan 
kannakkeeseen voi asen-
taa myös koukun vaate-
tankoa varten.

Ulosvedettävät korit

Ulosvedettävät korit sopi-
vat syvyytensä puolesta 
43,5 cm kannakkeeseen. 

Lisäksi korille tarvitaan liu-

kukisko, joka asennetaan 
kannakkeiden päälle.

Vaatetanko &  

koukku tangolle

Jos tahdot asentaa kan-
nakkeisiin myös vaatetan-
gon, laita kannakkeeseen 
vaatetangon koukut ennen 
ritilähyllyn asentamista. 

Varusteet
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Syvyydet 15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
35 cm
40 cm

45 cm

50 cm

55 cm

Syvyydet 33,5 cm
43,5 cm
53,5 cm

Pituudet 60 cm
90 cm

120 cm

Koot 53 x 45 x 15 cm
53 x 45 x 25 cm

Koot 30 x 60 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
30 x 90 cm
40 x 90 cm
50 x 90 cm

*hyllylevyt 
hankitaan 

erikseen


