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Maximera hemmets boyta genom smart
förvaring
Det är inte alltid möjlighet att flytta till ett större boende när familjen växer
eller ens prylar börjar ta över ens hem. Att hushålla och nyttja varje
centimeter av sin boyta kan därför vara avgörande för att få plats med alla
prylar. Här nedan kommer 5 tips som kan hjälpa dig när du behöver maximera
din boyta!
1. Förvara högt och lågt.
Ta ett varv i din bostad och spana efter outnyttjade utrymmen såsom under

sängen, bakom dörrar, oanvänt väggutrymme eller onödiga tomrum i förråd
eller garderober. Dessa platser är perfekta att använda för extra förvaring. Du
kan till exempel förvara lådor med kläder under din säng och använda dig av
hyllor på väggarna för att göra en större golvyta fri. Glöm inte att nyttja varje
centimeter när du sätter upp hyllor, gärna hela vägen upp till taket.
2. Måttanpassad förvaring

Måttanpassa din förvaring för att kunna nyttja så mycket av din boyta som
möjligt. Måttanpassad förvaring är särskilt effektivt när man vet vad man vill
använda sitt utrymme till, ska du till exempel använda ett utrymme i kontoret
där det ska finnas plats för pärmar och böcker så kan förvaringen enkelt
utformas utifrån detta. Utrymme under trappan kan du ta till vara på genom
platsbyggda hyllor. Platsbyggda hyllor är också användbart om du har sneda
tak och väggar hemma.
3. Möbler med flera funktioner
Bor du trångbott så kan du spara plats genom möbler med flera
funktioner, till exempel en puff eller en soffa med förvaringsutrymme,
stapelbara pallar eller varför inte ett slagbord. Möbler med fler funktioner
skapar flexibilitet för att kunna förändra ett utrymme utifrån sammanhanget.
4. Vakuumpaketering
Har du mängder av textiler, kuddar och täcken som tar onödig plats? Frigör
utrymme genom att vakuumpaketera det som endast används när gästerna
sover över eller som endast används vid säsong. Förvara vacuumpåsarna i
utrymmen som har minst åtkomst, till exempel högst upp i garderoben.
5. Utgå från ditt behov
När du planerar din förvaring så är det viktigt att utgå från ditt boende och
dina behov. Är det något rum där utrymmet inte används effektivt? Vad har
jag för behov? Vad vill jag ska vara lättillgängligt?

Förhoppningsvis har våra tips hjälpt dig att se ditt boende med nya ögon. Om
du fortfarande vill eller behöver frigöra lite extra plats i hemmet kan man
alltid hyra förråd hos oss på Instorage. Besök oss på www.instorage.se

