
 

 

Grästorp, 17:e september 2012 
 

Gelia hjälper dig att förvara och hantera kablar på ett smidigt sätt  
 
Upphängningskrok för förlängningssladd/kabel (StoA Opphengskrok) 
Gelia har nu denna upphängningskrok som används för att hänga upp förlängningssladd och kabel på ett 
enkelt och säkert sätt. Den minskar trassel, risken att man snubblar över liggande kablar och brott på 
kabeln vilket kan ge strömstöt eller leda till brand. Kroken är tillverkad i högkvalitativt, starkt och hållbart 
glasfiberarmerat plastmaterial. Upphängningskroken passar bra på byggställningar och 
användningsområdena är många. Bara fantasin sätter gränserna! 
Kroken kan kompletteras med väggfästen för enkel upphängning. 
Art nr: Krok (2-pack) 40 1391 4913, Väggfäste (10-pack) 40 1391 9413    
Ungefärligt pris i handeln: Krok 129,-, Väggfäste 169,- 

 
 

Kabeluppsamlare med väggfäste (StoA Cable Tidy) 
Även denna nya kabeluppsamlare för förvaring och hantering av förlängningssladd och kabel har Gelia i 
sitt sortiment. Kabeln matas enkelt upp på kabeluppsamlaren för förvaring och när kabeln ska användas 
drar man utan trassel ut den kabellängd som man behöver. Det finns ingen risk för överhettning av kabeln. 
Passar kabel upp till 35 m. Kabeluppsamlaren har bärhandtag som gör kabeln smidig att bära med sig. Den 
är perfekt för alla som löpande använder förlängningssladdar, så som snickare, elektriker och rörmokare 
men även för hemmafixaren. Uppsamlaren levereras med svängbart väggfäste 180°. Komplettera gärna 
med extra väggfäste för att kunna använda förlängningssladden/kabeln på kabeluppsamlaren på flera 
ställen. 
Art nr: Uppsamlare med fäste 40 1390 2613, Extra väggfäste 40 1390 3313 
Ungefärligt pris i handeln: Uppsamlare med fäste 289,-, Extra väggfäste 159,- 

 



 

 

 
Detta pressmeddelande hittar du tillsammans med högupplösta bilder på vår hemsida 
www.gelia.se under Produkter/Press. På tillverkarens hemsida www.stoanorge.no/presse hittar du 
mer information och bilder om båda produkterna, samt en instruktionsfilm som visar 
kabeluppsamlarens användningsområden. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Tommi Ilo, Produktchef Gelia 
Mail: tommi.ilo@ahlsell.se 
 
Om Gelia 
Gelia som är Ahlsell’s GDS division (Gör-Det-Själv), är ett expansivt affärsområde inom 
Ahlsellgruppen. Verksamheten vänder sig mot GDS-marknaden inom Norden med huvudsaklig 
representation inom järn-, bygg- och elfackhandeln. För mer information se vår hemsida 
www.gelia.se  


