Everything can
be organized
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Nytt från Elfa
I år presenterar vi nyheter som tilltalar både ögat och intellektet. Nya skjutdörrar, nätta melaminhyllor, som
man ”klickar” på plats och fler smarta funktioner för trånga utrymmen, för att nämna några.
Vi låter oss ständigt inspireras av aktuella och kommande trender och just nu ser vi trä överallt i inredningssammanhang. I ”nordic sense”, en av våra nya färgkollektioner för skjutdörrar, har vi samlat våra favoriter
och hos de nya skjutdörrarna utan ram, Scenic, ger teak och ask ett elegant och smakfullt intryck.
Årets mest spännande nyhet är dock, utan tvekan, vårt samarbete med en av Sveriges mest hyllade och
erkända formgivare, Hanna Werning. Hon har skapat fem fantastiska mönster för vår andra nya skjutdörrsserie Linear - alla med inspiration hämtad från Elfas historia.
Mycket nöje!

Skjutdörrar Linear
med fyllning mimic.

Designade linjer
Som gästdesigner i vårt nya skjutdörrsprojekt, Linear, hittade
Hanna Werning inspiration i linjerna, mönstren och formerna

hos våra produktklassiker från 50- och 60-talet. Resultatet
blev Elfas historia, berättad genom en serie stilrena, taktila
mönster som tilltalar med såväl utseende som känsla.

De fyra mönstren av Hanna Werning, ingår också i den nya färgkollektionen “shaping history”.

HANNA WERNING,
FORMGIVARE
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GRAVITY

ZACK

FLOW

MIMIC

REFLECT

En lek med det klassiska
Harlequinmönstret,
med inspiration från
Elfas klassiska trådback.

Ett zick-zack motiv –
utan zick – en modern
twist på traditionell
träpanel.

Ett romantiskt fritt fall
av droppar och löv,
inspirerat av Elfas
meshmönster.

Med inspiration av det
klassiska rutmönstret
hos några av Elfas
mest kända klassiker.

En infälld retroformad spegel som
ger extra karaktär.

Som konstverk utan ram!
Med sina rena, obrutna linjer adderar de nya skjutdörrarna
en välkomnande elegans till ditt rum.
Dörrarna tillverkas på beställning, helt efter dina mått,
för att passa perfekt i just ditt utrymme. Självklart finns
även populära tillval som mjukstängning och integrerad
LED-belysning.

Mer information om de nya produkterna
hittar du på www.elfa.com eller
hos din återförsäljare.

Med en dörr utan ram får du
en diskret och stilrent intryck
– en fröjd för ögat.

Få kontroll i kaoset – en smal sak
Du behöver egentligen bara en 36 cm djup vägg, med
Elfa är det fullt tillräckligt för att skapa en komplett
hallförvaring. Våra nya utdragbara backar i Classic
30-sortimentet gör att du snabbt hittar och kommer
åt dina mössor, vantar, koftor, gympapåsar eller annat
som behöver rymmas i just din hall.
De nya utdragbara funktionerna för skor gör det
möjligt att få plats med allt från dansskor till
arbetskängor. Full överblick - utan att de står i vägen.
Skjutdörrar utan ram minimerar
störande visuella inslag och skapar
rum som känns lika bra som de ser ut.

Det säger bara “klick”
Den nya klick-in melaminhyllan ger en snygg finish, plan
yta och passar perfekt ihop med övriga Classic-produkter.
Klick-in melaminhyllan finns, liksom resten av Classicserien, i olika bredder och djup. Hyllan är designad för
att ge dig maximal flexibilitet när du vill mixa och matcha
funktioner från hela Classic-sortimentet.
Med nya grundare backar,
skohyllor och -ställ kan du
organisera grunda utrymmen.

Integrerade fästen gör att du klickar hyllan på plats
i en konsol på nolltid. Hyllan kan dela konsol med
utdragbara funktioner, så att du får ännu större
möjlighet att mixa, matcha och skapa din optimala
förvaringslösning.
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Välkommen hem till Elfa
Ingenting slår känslan av att komma hem när allt är i ordning och
varje sak är på rätt plats. Det ger dig lugn och ro att njuta av livet
med dina nära och kära.
Välkommen hem till Elfa, där allt är organiserat.
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Skjutdörrar Artic trio med kristallvit
glasfyllning och vit ram.

Vår historia
I mer än 65 år har vi utvecklat, tillverkat och
levererat förvaringslösningar. Är det något vi kan
så är det förvaring och den erfarenheten vill vi dela
med oss av.
Elfa har genom åren blivit kopierad otaliga gånger
vilket vi ser som ett tecken på en uppskattad och
framgångsrik produkt. Men det finns bara ett original
- och det är Elfa!
Redan på 50-talet satte vi första trådbacken i
produktion. Idag erbjuder vi över 500 produkter, som
tillsammans skapar oändliga förvaringsmöjligheter.

Sovrum

6

Dressing room
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Hall
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Vardagsrum
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Våra produkter

40
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Alla har olika behov…

Skjutdörrar Linear med fyllning gravity.
Hängssystem med Classic i vitt.
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…det är därför vi har så många
lösningar för ditt sovrum
Med en drömgarderob blir det inte bara lättare att hitta kläderna,
hela ditt sovrum blir rymligare, bekvämare och lyxigare.

Skjutdörrar Artic trio center med fyllning i
innocent birch och kristallvitt glas.
Vit ram. Hängssystem med Decor i björk.
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Decor i björk.
Nedan: Utility i vitt.

Skjutdörrar Linear med fyllning mimic.
Hängsystem med Classic i platinum.
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Mydressing room..

Inredning Classic i platinum.
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Ett dressing room som passar din livsstil…

Hängsystem med
Classic och Utility i vitt.
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Hängsystem med Classic, Decor och Utility i vitt.
Freestanding med Decor i vitt.
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…in i minsta detalj
Förvandla en bortglömd vrå till ett riktigt drömrum,
anpassat för just dig och ditt liv! Med Elfas flexibla
design kan du utforma det precis som du vill.

Freestanding
med Decor i vitt.

Hängssystem med Classic i platinum.
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Oavsett vilken
stil du har…

Hängsystem med Decor
i valnöt och Utility i vitt.
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NYHET!
Skjutdörrar Vista med
gult/kristallvitt glas och vit profil.
Inredning Classic i vitt.
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Hängsystem med Classic i vitt.
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…är en välkomnande och
funktionell hall alltid på modet
Hallen ska vara både praktisk och välkomnande. Med våra smarta, funktionella system är det lätt
ordnat. Vill du dölja dina prylar kompletterar du med skjutdörrar i din stil.

Utility door and wall rack i vitt.

Hängsystem med Classic i vitt. Skjutdörrar
Estetic plain med vit ram och fyllning i humble ash veneer.

Hängsystem med
Classic i vitt.
Utility i platinum och backsystem i vitt.

NYHET!
Skjutdörrar Scenic med
fyllning i tasteful teak.
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Skapa plats för livet…
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Skjutdörrar Artic trio center med fyllning i vit
högglansmelamin och gråtonat härdat glas.
Ram i sanded black.
Hängsystem med Classic i platinum.
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Skjutdörrar Artic trio center med fyllning i grå avola
och poppy field. Matt silverram.
Hängsystem med Classic i platinum.
Utility och Decor i vitt.
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…och få ett levande hem
Med våra smarta förvaringslösningar tar dina saker mindre plats så
att du får större ytor att leva och umgås på.

Decor i vitt och
Utility i platinum.

Decor i vitt.
Nedan: Skjutdörrar Artic trio center med fyllning i
grå avola och poppy field. Matt silverram.
Decor och Utility i vitt.
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Ett smakfullt kök…

22

Skjutdörrar Vista plain med fyllning i tarragon,
vit slät melamin, kristallvitt glas och fresh
pistacchio.Vit ram. Hängsystem med Classic i vitt.
Utility i vitt.
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...ger trivsamma middagar
Skapa plats och ge ditt kök en personlig touch med öppna
hyllor för favoritporslinet. Allt annat gömmer du enkelt
undan bakom eleganta skjutdörrar. Med Elfa-inredning
får du plats med alla köksprylar, stora som små!

Skjutdörrar Artic duo low med fyllning i full moon blue,
nordic lime stone och vit slät melamin.
Ram i sanded black. Hängsystem med Classic i vitt.
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Utility i vitt.

Utility door and wall rack i vitt.

Hängsystem med Classic i platinum.
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Släpp loss kreativiteten...
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Skjutdörrar Vista plain med fyllning i full moon blue, blueberry
milk, clear sky blue och happy plum. Matt silverram.
Hängsystem med Classic i platinum.
Utility och Utility door and wall rack i platinum.
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Skjutdörrar Vista plain med fyllning i meadow linen,
autumn chestnut, stoneware grey och milky limed oak.
Matt silverram. Hängsystem med Classic i platinum.
Utility och Utility door and wall rack i platinum.
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Hängsystem med
Utility i platinum

Utility door and
wall rack i platinum.

...genom att låta var sak ha sin plats
Barnens behov av förvaring tycks ändras från år till år. Då är det extra smart med en
flexibel förvaringslösning. Hyllor, klädstänger, förvaringstavlor och backar kan enkelt
flyttas runt allt eftersom barnen växer, vilket gör det smidigt att anpassa förvaringen
efter barnens skiftande behov – och intressen.

Hängsystem med Classic i vitt.
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Sluta leta efter dina prylar…
… och få mer tid för det som är viktigt. Skapa en smart,
funktionell arbetshörna med förvaringstavlor, krokar, hyllor
och boxar som håller ordning på alla dina kontorsprylar. Våra
grunda hyllor passar perfekt för förvaring ovanför skrivbordet.
Allt du behöver, exakt där du behöver det.
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Freestanding med
Decor i vitt.

Utility i platinum.

Utility i vitt.

Hängsystem med Utility i platinum.

Utility door and wall rack i platinum.
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Tvätta aldrig mer…
… i ett stökigt rum. En välplanerad tvättstuga med luftiga hyllor, förvaringsbagar,
torkhyllor och utdragbara backar gör jobbet mycket roligare.

Utility door and wall rack i vitt.

Classic i platinum med tygback.

Hängsystem med Utility i vitt.
Backsystem i vitt.
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Rätta verktyget för jobbet...
…är så mycket enklare att hitta när allt är organiserat. I många hem är garaget
så fullt av prylar att bilen inte ens får plats. Om så är fallet är det dags att frigöra
golvyta med hjälp av praktisk och effektiv förvaring. Se till att äntligen få
ordning på alla skruvmejslar, tänger och andra redskap och verktyg.

Utility door and wall rack i platinum.

Utility i platinum.

Hängsystem med
Utility i platinum.
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Behåll kontrollen…
...även när familjens olika intressen och alla måsten hotar att ta över i vardagen.
Att få plats med en hel familjs sportutrusning och att hitta en bra plats för
källsorteringen kan vara en riktig tuff utmaning. Genom att utnyttja
väggarna optimalt skapar du plats för att sortera, förvara och hålla
ordning på alla prylar.

Hängsystem med
Utility i platinum

Hängsystem med Classic i vitt
och Utility i platinum.
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Hängsystem med
Utility i platinum

Hängsystem med
Classic i platinum.
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Elfa har lösningen...
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Skjutdörrar Linear med fyllning mimic.
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...i vårt breda system av måttanpassade skjutdörrar.
- det finns en favorit för alla smaker och behov.

Skjutdörrar Scenic med fyllning i adorable ash.
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Rumsavdelande skjutdörrar Artic trio
med fyllning i klart härdat glas. Vit ram.

Skjutdörrar Estetic duo och Estetic trio center, med fyllning
i stone ware grey och natural clay. Ram i sanded grey.
Hängsystem med Classic i platinum.

Skjutdörrar Linear med fyllning reflect och plain.

Snedkapade skjutdörrar Artic trio center med fyllning i
genuine walnut veneer och frostat härdat glas.
Vit ram. Hängsystem med Decor i björk.
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Elfas värld

40

41

Backsystem i vitt.
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Fyra sätt att göra rätt
Alla har olika förvaringsbehov. Därför har vi skapat extremt
flexibla lösningar som du kan anpassa efter just dina behov.
Välj mellan två väggbaserade och två fristående system.

Hängsystem.

Freestanding.

Väggskenor.

Backsystem.
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Allt hänger på
bärlisten
Bärlisten är hjälten i vårt intelligenta förvaringssystem,
den bärande idén som gör Elfa så flexibelt. När den är
monterad kan du släppa skruvdragaren. Hängskenor
och valfria tillbehör hängs enkelt upp på bärlisten. Flytta
sedan om och komplettera efter behov.

Hängsystem med Classic i vitt.

Bärlisten är det enda som
skruvas fast i väggen.
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Väggskenan - en äkta klassiker
Det här är originalet som så många andra försöker kopiera. Vår väggskena
är lika smart och flexibel som den är tidlös – en perfekt lösning för små och
svårinredda utrymmen. En klassiker som består!

Väggskenor med
melaminhyllor.

Väggskenor monteras
med skruvar i väggen.
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Freestanding med Decor i vitt.

Freestanding står upp för sig själv
Freestanding monteras utan verktyg och lämnar inga skruvhål i väggen.
Ändå är det stabilt nog för att förvara allt du önskar och kan placeras där du vill.

Vänster: Freestanding med Classic och Decor i vitt.
Höger: Freestanding med Classic i platinum.
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Backsystem för
varje ändamål
Våra backsystem är stabila, stilrena och smarta.
De finns i flera storlekar och kan kombineras för
att fylla alla förvaringsbehov.

Backsystem i vitt.

Backsystem i platinum
med toppskiva i melamin.

Välj mellan fötter eller hjul.

Kroklist för montering
på sidan av backstativet.
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Förvaring i världsklass bygger på
en stabil grund – Classic
Har du använt Elfa förut vet du säkert redan vad som gör oss så unika. Varje detalj är viktig,
vi kompromissar inte med material eller hållfasthet. Det är därför vi kan erbjuda förvaring
i världsklass, som håller i generationer.

Hängskena
Hänger på bärlisten. I dessa
monteras valfria tillbehör.

Klick-in konsol
Med konsoler i hängskenan
monteras inredningen.

Konsolavslut
Kompletterar
konsolen visuellt.

Dubbelhängare
Hängare för t.ex.
sjalar eller tidningar.

Utdragbar klädhängare
Perfekt i trånga utrymmen.
Kan dras ut till dubbel längd.

Slips- och bälteshängare
Rymmer både skärp och slipsar.
Utdragbar för bra överblick.

Konsolbricka
Smart tillbehör som håller
ordning på småsakerna.

Avdelare för trådhyllkorg
Används i varje kant och/eller
för att dela upp hyllkorgen
i sektioner.

Trådhyllkorg
Optimal förvaring för
en mängd prylar.

Utdragbar meshback
Perfekt för all typ av förvaring.
Finns i tre olika djup.
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Konsolkroklist

Skoställ

Smart detalj för halsband,
sjalar, skärp och dylikt.

Radar upp skorna
snyggt och prydligt.

Trådhylla
Luftig förvaring för
i princip allting.

Garantin omfattar material- och tillverkningsfel vid
normalt hemmabruk för trådhyllor, skenor, konsoler,
backar och stativ samt för rörliga detaljer i skjutdörrar
och inredningens utdragsfunktion.

Avdelare för trådhyllor
Gör det enkelt att organisera
dina prylar enligt behov.

Bärlist
Allt hänger på bärlisten, det
enda som skruvas i väggen.

Fäst en allkrok i trådhyllan,
där den behövs.

Täcklist
Döljer skruvhuvuden och
ger en snyggare helhet.

Klädstångshållare
Monteras i en klick-in konsol
och fäster klädstången
i systemet.

Allkrok
Sätt en extra krok där
du behöver den.

Klädhängare
Perfekt för hängande
förvaring i grunda
utrymmen.

Klädstång

En konsolbricka hjälper dig att
hålla ordning på småprylar.

För hängande förvaring.
Finns i olika längder.

Dörr- och väggkorg
Skapar yta där det
egentligen inte finns någon.

Utdragbar byxhängare
Ger bra överblick över
byxor och kjolar.

Utdragbar trådback
Perfekt förvaring för det
mesta. Finns i tre olika djup.

Etiketthållare
Fästes på backar och
trådhyllor/-korgar för att
snabbt hitta rätt.

Utdragbart skoställ
Det perfekta valet
för klackskor.

Utdragbar skohylla
Det perfekta valet
för skor med platt sula.

Klick-in melaminhyllor
skapar en plan yta för
all typ av förvaring.
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Lyxa till det med Decor
Decor ger ditt förvaringssystem en lyxig finish. Eleganta trädetaljer
och intelligenta funktioner skapar en stilren och effektiv förvaring
för alla dina saker och gör ditt hus till ditt hem.

Slips och bälteshängare
Smart funktion som rymmer
många slipsar och bälten.

Konsolkroklist
Skapar extra plats för t.ex.
sjalar och halsband.

Decorlist
Ge den befintliga trådhyllan
en exklusiv känsla
med en kantlist i trä.

Accessoarbricka
En plats att organisera smycken,
sytillbehör eller andra småsaker.

Utdragbar backram
Utdragbar ram i trä
för dina backar.

Decorhylla
Ger förvaringslösningen en känsla
av lyx. Extremt stark konstruktion
med en yta av äkta träfaner.

Utdragbar byxhängare
Utdragbar byxhängare
med träram.
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Hängsystem med Classic
i platinum och Decor i vitt.

Freestanding med
Decor i björk.

Decor i valnöt.

Hängsystem med
Decor i vitt.

51

18

20
2

3
1

14

8

4

9

12
16
11

15

10

13

4
7
13

14

9

6
10

17

11
15

6

12

1

16

2

3

5

5
7
8

1. Förvaringstavla
2. Förvaringslist
3. Vändbar hylla
4. Liten hylla
5. Dubbelhängare
6. Låg box
7. Hög box
8. Djup box
9. Rektangulär box
10. Baskrok
11. Rundad krok
12. Kort krok
13. Cirkelkrok
14. Lång krok
15. Liten baskrok
16. Fyrkantig box

52

19

1. Verktygstavla
2. Kroklist
3. Bred redskapskrok
4. Rak redskapskrok
5. Tillbehörskrok
6. Redskapshållare
7. Rund redskapskrok
8. Förvaringsbag
9. Förvaringslåda
10. Vertikal cykelhållare

11. Multihållare
12. Verktygskrok 65 mm
13. Rund krok 65 mm
14. Verktygskrok 35 mm
15. Ringkrok
16. Prylkopp
17. Hållare verktygsnycklar
18. Konsolinsats
19. Konsolinlägg för däck
20. Bygelkrok

Hängsystem med
Utility i platinum.

Från smart till genialiskt med Utility
Även det minsta utrymmet kan organiseras. För att skapa en funktionell och inspirerande
förvaring på platser som annars lätt glöms bort är Utility lösningen. Produkterna har en
slimmad design utan att kompromissa med kvalitet eller hållfasthet. Briljant helt enkelt!

Utility i platinum.

Utility och Decor i vitt.
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Dölj med stil
Även när dina saker är i ordning är det skönt
att kunna dölja dem. Med Elfas breda sortiment
av skjutdörrar finns lösningar för varje rum
och smak. Dörrarna måttanpassas för att du
ska kunna använda hela ytan bakom dem för
praktisk förvaring.
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Takskena

Ger ett snyggt avslut mot
taket, alltid i samma färg
som profilerna. Om LEDbelysning valts till, sitter
den monterad i takskenan.

LED-belysning

Ger ett mjukt, behagligt ljus.
Energisnål lösning med
lång hållbarhet gör att inga
lampor behöver bytas ut.

Mjukstängning

Dold funktion som sitter
monterad i takskenan. Gör att
skjutdörren stängs mjukt, tyst
och säkert.

Snedkapslösning

För att du ska kunna utnyttja
utrymmet optimalt även i rum
med snedtak.

Fyllningar

Finns i flera olika material,
stilar och färger. Använd
samma fyllning eller
kombinera olika fyllningar
i samma skjutdörr.

Vägghängd takskena

Golvskena

Golvskenan bär upp
skjutdörrarna och
styr dem rätt .

Lämpligt då skjutdörren ska
användas som rumsavdelare
eller där en traditionell dörr
kräver ett större utrymme.
Alternativt vid stor takhöjd.

Avdelare

Delar upp fyllningen på ett
trevligt sätt. Kan användas för
att dela upp samma fyllning
i fält eller för att kombinera
två olika fyllningar i samma
skjutdörr.

Ram

Ramar in den valda fyllningen.
Finns i olika modeller, färger
och material.

Trespårslösning

Ett praktiskt tillval om du har
tre dörrar och vill maximera
öppningsbredden.
En- och tvåspårslösningar
finns också tillgängligt.

55

Färgkollektioner 2016/2017

NORDIC SENSE

TASTEFUL TEAK

Färgkollektioner för
skjutdörrar 2016/2017

SENSIBLE OAK

Vi har skapat våra färgkollektioner för dig
som vill hänga med i, eller ligga steget före
inredningstrenderna. Fyllningar som matchar
i mönster, färger och material för att inspirera
såväl inredningsproffs som noviser. Som tillägg
till våra klassiska färgkollektioner presenterar
vi den här säsongen tre nya unika kollektioner,
baserade på kommande trender.

HUMBLE ASH
VENEER

Hämta broschyren “Colour Collections
skjutdörrar 2016-2017” hos din Elfaåterförsäljare. I den hittar du alla våra
kollektioner och fler förslag på hur
du kan kombinera olika fyllningar.

Av trycktekniska skäl kan variationer i färger förekomma.

56 Färgprover finns hos din Elfa-återförsäljare.

GENUINE WALNUT
VENEER

ADORABLE ASH

På nästa sida hittar du höstens tre nya
kollektioner och flera förslag på kombinationer.
Mixa och matcha fram dina egen favorit.

INNOCENT BIRCH

NORDIC SENSE - NY!
SHAPING HISTORY

Trä, trä, trä – överallt i inredningssammanhang ser vi trä just nu.
I denna kollektion har vi inspirerats
av den skandinaviska skogen och låtit
naturens färger och lugn flytta inomhus.

SHAPING HISTORY
- NY!

MIMIC

Denna unika kollektion har
skapats i samarbete med en
av Sveriges mest erkända
formgivare, Hanna Werning.
Med inspiration hämtad från
klassiska Elfa-produkter har
Hanna skapat linjära mönster,
som på ett modernt och
stilrent sätt illustrerar vår
historia.

GRAVITY

SIMPLY WHITES
SATIN WHITE
ZACK

VIT SLÄT
MELAMIN

ZACK

FLOW

NORDIC LIME STONE

SIMPLY WHITES - NY!
Vitt i all ära - den vita trenden är ständigt lika aktuell,
men ändå skiftande. Denna kollektion innehåller en
mix av olika nyanser och ytor, inspirerad av naturens
egna vita toner.

RIME FROST OAK

FROSTING WHITE

KRISTALLVITT
GLAS

VITT GLASS

Bilderna visar enbart ett urval
av de möjligheter som finns att
kombinera olika fyllningar och
ramar. På elfa.com och i prislistan hittar du hela sortimentet.

Skjutdörrar och kombinationer, exempel
Linear

Fyllning: Gravity

Estetic

Design: Plain
Ram: Vit
Fyllning: Humble
ash veneer

Scenic

Enkelhet utan ram –
med unika mönster av Hanna Werning

Fyllning: Mimic

Fyllning: Zack

Fyllning: Flow

Robust and funktionellt greppvänlig–
varsamt designad

Design: Trio expand
Ram: Vit
Fyllning: Sensible oak

Design: Trio high
Ram: Vit
Fyllning: Avola vit,

nordic lime stone

Fyllning: Reflect (spegel)

Vista

Solid, tidlös, utan ram
- inspirerad av naturen

Fyllning: Adorable ash Fyllning: Tasteful teak

Minimalistiskt tunn –
låter fyllningarna glänsa

Design: Plain
Design: Trio
Ram: Vit
Ram: Vit
Fyllning: Innocent birch Fyllning: Vitt glas

Artic

Original

Vår klassiker
med stålram

Design: Plain
Ram: Artic silver
Fyllning: Klar spegel

Design: Plain
Ram: Brons
Fyllning: Vit slät melamin

U-formad och strikt– med skandinavisk lätthet

Design: Plain
Ram: Brons
Fyllning: Genuine
walnut veneer

Design: Duo high
Ram: Matt silver
Fyllning: Weathered
grey oak

Design: Duo low
Ram: Vit
Fyllning: Satin white
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Ingen kan förvaring
bättre än vi
Det finns alltid nya saker som behöver organiseras
och det finns alltid nya Elfa-tillbehör att upptäcka.
Och de är smarta, stilrena och enkla att montera.
Klädstångshållare stativ/stativ.
Med hjälp av ett stativfäste monterar
du klädstången på backsystemet. Finns
även för stativ/vägg och vägg/vägg.

Sidokorg. Korg som kan monteras
i gavlarna på Elfas backsystem eller
direkt på väggen.

Universalglidlist. Med hjälp av den
smarta universalglidlisten kan du placera
backar i köksskåp och andra utrymmen.

Hjulsats. Sätt hjul på din förvaring,
så blir den mer flexibel och lättare
att flytta.

In/utstop. Hindrar backen från att dras
ut för långt.

Clips. Bredda din förvaring genom
att sätta trådhyllor mellan backstativen.

Konsoltäcklist. Döljer konsolen mellan
två utdragbara funktioner och ger en
ännu snyggare finish.

Konsolavslut. Få en ännu snyggare
förvaringslösning genom att montera
konsolavslut vid sidan av trådhyllorna.

Avdelare för trådhyllkorg. Använd
avdelarna i ytterkant och/eller flera
avdelare för att dela upp hyllkorgen
i mindre sektioner.

Avdelare för trådhylla. Håller allt som
du staplar åtskiljt, som högar av tröjor,
handdukar, sänglinne eller väskor.

Door and wall rack. En platsskapande
förvaring som sitter på plats utan att
skada dörren.

Konsolbricka och -kroklist. Montera på
kanten av en klick-in konsol och förvara
nycklar, telefon, halsband och väskor.

NYHET!

Bokstöd. Få kontroll på dina böcker med
våra olika bokstöd. Välj det bokstöd som
bäst passar dina behov.
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Klick-in melaminhylla. Placera bredvid
övriga Classic-produkter och skapa en
plan förvaringsyta.

NYHET!

Utdragbar klädstång. Bra vid grund
förvaring. Häng upp dagens outfit eller
låt blöta ytterkläder torka.

Utdragbar back 30-djup. Optimerar
begränsade och grunda utrymmen.

Utdragbar byxhängare. Ger överblick
och gör att byxorna håller sig snygga.

Allkrok. Liten krok med många
användningsområden.

Klädstång. Monteras under konsolen
så att du slipper ta bort hyllan om du vill
flytta klädstången.

Klädhängare. Häng upp skjortor och
jackor även i en grund förvaring eller visa
upp dina favoritkläder.

Solid utdragbar back. Använd med lock för sluten förvaring, som håller dina
kläder och prylar i utmärkt skick till nästa säsong.

Etiketthållare. Organisera ännu mer
genom att sätta etiketthållare på backar,
trådhyllor och hyllkorgar.

Djup/grund hyllkombination. Montera Skoförvaring. Gör det enkelt att hitta rätt skor. Välj lämpliga skoställ/-hyllor
en djupare hylla längst ner så får du
och skapa en lösning som passar just din skosamling.
plats att ställa dina stövlar.
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Planera din förvaring och hitta fler smarta
förvaringslösningar på www.elfa.com.
På vår hemsida hittar du svar på frågor vi ofta får om förvaring. Där kan du
också planera din egen unika förvaringslösning i vårt ritprogram. Skriv sedan
ut en inköpslista och ta med till närmsta Elfa-återförsäljare, som också kan
ge tips och råd om din förvaring. Välkommen till ditt nya, organiserade liv!
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