
PRESSMEDDELANDE 
Stalas nya produktfamilj Wood Rack erbjuder en elegant lösning för att transportera och förvara vedträn 
 
Stala är känt för sina kvalitetslösningar på vardagliga utmaningar i hemmet. I höst lanserar Stala en ny 
modellserie med vedställ, utvecklad i samarbete med den finländska designbyrån Pentagon Design. Wood 
Rack-seriens produkter är avsedda som en elegant del av inredningen både hemma och i fritidshuset – 
överallt där man använder och förvarar vedträn. 
 
Den tidlösa och moderna designen har fått fina erkännanden i Finland; på Habitare-mässan belönades den 
av inredningsjournalisterna med priset ”Journalists’ dozen” och tidigare i våras fick Wood Rack ett 
hedersomnämnande av Plootu Fennica i kategorin formgivning. Domarna blev förtjusta i Wood Rack-
produkternas multifunktionalitet och det eleganta utomhusstället med sitt praktiska huvskydd är mycket 
omtyckt.  
 

 
 
I produktfamiljen Wood Rack ingår tre olika vedställ, avsedda för olika typer av bruk. Grundidén bakom alla 
tre är att ta veden på ett smidigt sätt dit där den behövs – nämligen nära eldstaden. I produktfamiljen 
Wood Rack går genomtänkt design hand i hand med praktisk användbarhet – precis som i Stalas övriga 
produkter. 

- Utgångspunkten för Stalas produkter är alltid att de ska vara praktiska. Med Wood Rack ville vi 
erbjuda en lösning för hela transportkedjan när det gäller hanteringen av ved, säger Stalas 
modellchef Jari Peltonen. 

 
Wood Rack 360 fungerar som en tillfällig lagringsplats för ved på gården, i carporten eller exempelvis på 
altanen. Den praktiska huvan ger vedstället ett städat och snyggt utseende och håller veden torr i alla väder 
– även under bar himmel. Stället passar även inomhus. Det rymmer upp till 360 liter ved. Rekommenderat 
pris från 1 990 kr / ställ, 1 290 kr / huvskydd. 
 
Wood Rack 40 är en vedkorg avsedd för att bära in veden inomhus. Handtaget i trä gör korgen behaglig att 
bära. Den smäckra vedkorgen framhäver samtidigt vedträna som en del av inredningen och fungerar även 
utmärkt som tidningsställ. Rekommenderat pris 990 kr. 
 
Wood Rack 120 är ett vedställ avsett för elegant förvaring av ved inomhus. På den praktiska mellanhyllan 
kan man förvara t ex tändmaterial eller tändstickor. Längs sidorna finns plats för eldverktyg. Detta enkla 
och eleganta ställ fungerar även utmärkt som t ex nattduksbord, tidningsställ eller liten bokhylla. 
Rekommenderat pris 1 490 kr. 
 
Wood Rack-produkterna finns hos Hornbach-kedjans varuhus samt i Stalas webbutik. Gå in på 
Stala.se/woodrack för att bekanta dig närmare med modellerna. 
 
Tryckupplösta bilder: http://stala.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/10423700/664763/en 
 

http://stala.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/10423700/664763/en


Ytterligare uppgifter: Pasi Kallio, försäljnings- och marknadsföringsdirektör, +358 44 750 8444, 
pasi.kallio@stala.com 
Merja Piirainen, marknadsföringssamordnare, +358 40 519 4901, merja.piirainen@stala.com 
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