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Eteiseen on mukava tulla, kun kaikki on järjestyksessä. PUUPELIstä voit 
suunnitella niin pieneen, kuin avaraankin eteiseen sopivat ratkaisut. 
Vaatteet ja kengät saa piiloon tai näkyviin, hatuille ja hanskoille on 
laatikostot tai hyllyt, puhelimelle tai peilille löytyy tilaa. Ihan miten 
haluat. Säilytystilaa ei ole koskaan liikaa.

Kotimainen
tuote
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Minkälainen 
eteinen 
Sinulla on?
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PUUPELI kasvaa lastesi myötä 
vauvasta opiskelijaksi, olipa 
heidän tarpeensa mitä vain. 
Laatikostot, pöytätasot tai 
tietokoneen vaatimat kalusteet 
ovat helposti liitettävissä 
järjestelmään. Lelut, vaatteet ja 
harrastusvälineet saa pidettyä 
järjestyksessä. Anna lapsesi 
suunnitella oma huoneensa tai 
tilansa.

Kotimainen ja 
turvallinen

PUUPELIn pintakäsittely ei sisällä 
formaldehydiä. Siten tuotteet 
sopivat myös allergikoille.
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Lämmintä puuta, peiliovet lasia, puuta tai valkeaa pintaa, erkkereitä ja laatikostoja, 
kaappeja ja kirjahyllyjä. Video, televisio ja äänentoistolaitteet paikoilleen. Levyille, 
kaseteille, lehdille ja kirjoille sopivat ratkaisut hyllyineen, kulmineen ja pöytätasoineen.

Anna mielikuvituksesi 
lentää ja rakenna 
PUUPELIstä mieleisesi 
kokonaisuus, jossa on 
hyvä elää. Katsella, 
kuunnella, lukea tai 
vain olla.
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PUUPELIn raaka-aineena 
käytetään vain kotimaista 
korkealuokkaista mäntyä.
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Kesämökillä luonnonläheisyys sekä puun kauneus ja 
lämpö korostuvat. PUUPELIllä luot mökillesi mitä
parhaimmat puitteet. Järjestelmä muuntuu toiveittesi
mukaisiksi ratkaisuiksi niin keittiöön, tupaan, makuutiloihin
kuin saunankin yhteyteen. Ja nautit olostasi.
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PUUPELIn raaka-
aineena käytetään 
vain kotimaista 
korkealuokkaista 
mäntyä.
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Avotikas
• syvyydet 30, 40, 50 ja 60 cm
• korkeudet 49, 79, 109, 149, 189,
 209, 229 ja 249 cm

Umpitikas
• syvyydet 30, 40, 50 ja 60 cm
• korkeudet 49, 79, 109, 149, 189,
 209, 229 ja 249 cm

Hyllytaso
• pituudet 50, 80, 100 ja 120 cm
• syvyydet 30, 40, 50 ja 60 cm

Kulmataso
• koot 60 x 60 x 30 cm ja 
 60 x 60 x 40 cm
• 60 x 60 x 40/30 cm

Ulkoneva taso
• pituudet 50, 80 ja 100 cm
• syvyydet 40, 50, 60 cm

Vetotaso
• pituudet 50, 80 ja 100 cm
• syvyys 40 cm

Lehtitaso
• pituudet 50, 80 ja 100 cm
• syvyydet 33/30 ja 43/40 cm

Peiliovet
• korkeudet 40, 70, 100, 180 ja
 200 cm
• leveydet 40 ja 50 cm

Täytteet
• valkoinen, lasi, paneeli, 
 ja mäntyviilu

Pöytälevy
• 120 x 62 cm
• 150 x 76 cm
• 180 x 76 cm

Pöydän jalat
• korkeus 74 cm
• mäntyjalkapari, leveys 60 cm
• teräsputkijalka, valkoinen

Laatikosto
• koot 41 x 46 x 40 cm, 
 41 x 76 x 40 cm ja 74 x 40 x 54 cm
  
Laatikot hyllytasolle
• 13 x 38 x 29 cm
• 13 x 46 x 29 cm
• 13 x 48 x 29 cm

Laatikot liukukiskoilla
• 15 x 50 x 30 cm
• 15 x 80 x 30 cm
• 15 x 50 x 40 cm
• 15 x 80 x 40 cm
 
Jatkolevy
• koko 33 x 26 cm

Takalevy
• leveydet 50, 80, 100 ja 120 cm
• korkeudet 41, 71, 101, 141,
 181, 201, 221 ja 241 cm
• 1- puoleinen valkoinen,
 2- puoleinen valkoinen,
 mäntykuvio

Tukiristikot
• pituudet 90, 110 ja 140 cm

Peitelevy
• syvyydet 22, 32 ja 42 cm
• korkeudet 42 ja 72 cm

Peitelista
• pituudet 30, 40, 50 ja 60 cm

Sokkelilista
• pituudet 50, 80, 100 ja 120 cm

Vaatetanko
• pituudet 50, 80, 100 ja 120 cm

Levenevät tasot
• pituudet 50, 80 ja 100 cm
• syvyydet 40/30 cm

Näppäimistötasot
• pituudet 64 ja 74 cm
• syvyydet 40 cm

Kotimainen
tuote
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Iso konttori tai kotitoimisto, ei sillä väliä. PUUPELI on aina toimiva ratkaisu. 
Järjestelmän säätövara sallii jokaiselle erikseen ergonomisesti oikean ja viihtyisän 
työympäristön, missä jokaisella asialla on oma paikkansa ja tilansa. Papereille, 
mapeille ja toimistotarvikkeille ovat omat käytännölliset ratkaisunsa.

TEHOKAS JA 
TOIMIVA



Wood Play Oy
Särmääjänkatu 14, 15520 LAHTI

puh. 0108 367 400, fax 03-7832 546
www.puupeli.fi

Värimallit esitteessä eivät vastaa todellisuutta.

Valkolakattu LV 3

Tammi LV 18

Pyökki LV 506

Kirsikka LV 307

Palisanteri LV 21

Pähkinä LV 22

Wenge LV 1596
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