Everything can
be organized
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Nyheter fra Elfa
I år gir vi deg nyheter som tiltaler øyet like mye som intellektet. Nye profilløse skyvedører, smidige
click-in melaminhyller og nye enda smartere løsninger for de smale områdene hjemme.
Vi leter alltid blant nye trender etter inspirasjon, og i år handler alt om tre. Det vil du se tydelig i vår
nye fargekolleksjon med trefyllinger som vi har kalt ”Nordic sense”, i tillegg til i lanseringen av vår
nye profilløse skyvedør, Scenic.
Men vår mest spennende nyhet er uten tvil vårt samarbeid med en av Sveriges mest anerkjente
designere, Hanna Werning. Med inspirasjon i Elfas historie har hun utviklet fem fantastiske mønstre
til vår nye profilløse skyvedør, Linear.
Se og nyt!

Linear skyvedører
med fylling Mimic.

Linjært design
Da designer Hanna Werning ble spurt om å være
gjestedesigner for våre nye skyvedører, Linear, behøvde
hun ikke lete langt etter inspirasjon. Blant klassiske
Elfa-produkter fant Hanna former og linjer som har vært
ikoniske for Elfa siden 60-tallet. Resultatet kan beskrives
som Elfas historie, beskrevet gjennom produkter med et
design som tiltaler øyet like mye som intellektet.

De fem mønstrene i kolleksjonen designet av Hanna Werning,
finner du også i vår nye fargekolleksjon “Shaping history”.

HANNA WERNING,
SVENSK DESIGNER
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GRAVITY

ZACK

FLOW

MIMIC

REFLECT

Optisk lek med det
klassiske Harlequinmønsteret. Inspirert
av skyggene fra Elfas
trådkurver.

Et sikksakk-motiv
med en moderne tvist
på tradisjonelt trepanel.

Et romantisk regn av
dråper og løv, inspirert
av mønsteret i Elfas
meshkurver.

Med inspirasjon
fra det klassiske
rutemønsteret i Elfas
produkter.

Med innfelt retroformet
speil for ekstra karakter.

Fri og fullkommen uten profil!
Rene og svale skyvedører uten profil tilfører ethvert rom
eleganse og ro. Våre to nye skyvedørsmodeller, Scenic og
Linear er uten profil og produseres etter dine mål. Du får
dem selvsagt med det samme populære tilbehøret som
våre skyvedører med profil, slik som LED-belysning og
softclosing.

For mer informasjon om våre nye produkter,
kan du besøke www.elfa.com eller din
nærmeste Elfa-forhandler.

Skyvedører uten profil har et delikat
og moderne uttrykk som tar sin
naturlige plass i rommet.

Orden i gangen - en smal sak
Du trenger faktisk bare en 35 cm dyp vegg — med
Elfa er det nok til å lage en oppbevaringsløsning
til gangen med full funksjonalitet. Våre nye
uttrekkbare kurver i Classic 30-sortimentet, gjør at
du kjapt finner og får tak i vanter, luer, treningstøy
og alt annet du oppbevarer i gangen. Og den nye
uttrekkbare skohyllen og skostativet, gjør at du har
full oversikt over alt fra dansesko til gummistøvler,
uten at de er i veien.
Sømløse overganger gir mindre
visuell støy, og gjør at rommet
føles like bra som det ser ut.

Oppbevaring du vil klikke med
Våre nye click-in melaminhyller ser bra ut, kjennes solide
ut, og passer til resten av vårt Classic-sortiment.
Click-in hyllene kommer som resten av hyllene våre i
mange dybder og bredder. De er designet for å gi deg
maksimal fleksibilitet ved at du kan mikse og matche
med resten av Classic-sortimentet.
De nye grunne kurvene,
skostativet og skohyllen hjelper
deg å holde orden i smale rom.

Med integrerte fester klikkes hyllen enkelt på Elfaknektene. Hyllen kan dele knekt med uttrekkbare
funksjoner, noe som gir deg enda større valgfrihet
og flere muligheter til å skape den perfekte
løsningen for dine behov.
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Velkommen hjem til Elfa
Et ryddig og velorganisert hjem føles alltid godt å komme inn i.
For når alt står på sin faste plass, kan du bruke tiden din på tingene
du liker og dem du er glad i.
Velkommen hjem til Elfa, der hvor alt har sin plass.
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Skyvedører Artic Trio med
krystallhvitt glass og hvit profil.

Vår historie
I mer enn 68 år har vi utviklet, produsert og levert
oppbevaringsløsninger. Er det noe vi kan så er det
oppbevaring, og vi deler gjerne våre erfaringer med deg!
I årenes løp har Elfa blitt forsøkt kopiert utallige ganger,
noe vi anser som et tegn på at Elfa har verdsatte og
fremgangsrike produkter. For det er bare én original
- og det er Elfa!
Allerede på 1950-tallet produserte vi vår første trådkurv.
I dag tilbyr vi over 500 produkter, som til sammen gir
uendelige oppbevaringsmuligheter.

Soverom
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Garderobe

10

Gang
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Stue
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Kjøkken

22
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26
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30
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Garasje
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Bod

34

Våre produkter
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Vi har alle forskjellige behov…

Skyvedører Linear med fylling Gravity.
Vegghengt innredning i hvitt.
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…det er derfor vi har så mange
løsninger til soverommet ditt.
En drømmegarderobe gjør ikke bare livet enklere, den gjør hele
soverommet mer komfortabelt, romslig og luksuriøst.

Skyvedører Artic Trio center med fyllinger i
Innocent birch og med hvit profil. Vegghengt
innredning med Décor i bjørk.
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Décor i bjørk.
Under: Utility i hvitt.

Skyvedører Linear med fylling Mimic.
Vegghengt innredning i platinum.
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Mydressing room..

Inredning Classic i platinum.
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En garderobe som passer din livsstil…

Hvit innredning
med Utility.
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Hvit innredning med Décor og Utility.
Hvit Freestanding med Décor.
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…ned til hver minste detalj
Du kan forvandle det forsømte roterommet til å bli ditt nye drømmerom,
tilpasset deg og livsstilen din. Med Elfas fleksible design kan du få det
akkurat som du vil!

Hvit Utility.
Under: Freestanding med hvit Décor.

Vegghengt innredning
i platinum.
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Uansett hvilken
stil du har…

Vegghengt hvit innredning med
Décor i valnøtt og Utility i hvitt.
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NYHET!
Skjutdörrar Vista med
gult/kristallvitt glas och vit profil.
Inredning Classic i vitt.
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Hvit vegghengt innredning.
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…går aldri en innbydende
og funksjonell entré av moten
Entréen skal være praktisk og innbydende på en gang. Med vårt smarte og funksjonelle
system kan du enkelt gi alt sin faste plass. Hvis du ønsker å dekke til det hele, kan du
bare legge til skyvedører i materialer og farger som passer din stil.

Utility Door and wall rack i hvitt.

Hvit innredning. Skyvedører Estetic Plain med
fylling Humble ash finér.

Vegghengt hvit
innredning.
Utility i platinum og hvitt kurvsystem.

Skyvedører Scenic
med fylling Tasteful teak.
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Gjør plass til å leve…

18

Skyvedører Artic Trio center med fylling i hvit
høyglansfolie og gråtonet herdet glass.
Svart profil. Innredning i platinum.
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Skyvedører Artic Trio center med fyllinger i
grå avola og Poppy field. Profil i matt sølv.
Vegghengt innredning i platinum med hvit
Décor og Utility.
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…og få et levende hjem
Med våre smarte oppbevaringsløsninger vil tingene dine oppta minimalt
med plass og gi deg mer plass til hygge med familie og venner.

Hvit Décor.
Hvit Décor
og Utility.

Under: Skyvedører Artic Trio center med fyllinger
i grå avola og Poppy field. Profil i matt sølv.
Hvit Décor og Utility.
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God smak på kjøkkenet…

22

Skyvedører Vista Plain med fyllingene Tarragon,
hvit slett melamin, krystallhvitt glass og Fresh
pistacchio. Hvit profil. Hvit innredning med Utility.
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... gir forventning om gode smaker
Skap plass og gi kjøkkenet et personlig uttrykk med åpne
hyller til de fineste tingene dine. Resten kan du skjule bak
lekre skyvedører som gir en glatt og ryddig avslutning.
Våre produkter sørger for at det er plass til hver minste lille ting!

Skyvedører Artic Duo low med fyllingene Full moon
blue, Nordic limestone og hvit slett melamin.
Profil Sanded black. Hvit innredning.
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Hvit Utility.

Hvit Utility Door and wall rack.

Innredning i platinum.

25

La kreativiteten blomstre...
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Skyvedører Vista Plain med fyllinger Full moon blue,
Blueberry milk, Clear sky blue og Happy plum.
Matt sølvprofil. Innredning i platinum.
Platinum Utility og Utility Door and wall rack.
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Skyvedører Vista Plain med fyllinger Meadow linen,
Autumn chestnut, Stoneware grey og kalket eik.
Matt sølvprofil. Innredning i platinum.
Platinum Utility og Utility Door and wall rack.
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Vegghengt innredning med
Utility i platinum.

Platinum Utility
Door and wall rack.

...ved å la hver ting ha sin plass
Barnas behov for oppbevaring endres fra år til år. Da er det ekstra smart med en
fleksibel oppbevaringsløsning. Hyller, stenger, oppbevaringstavler og kurver kan
flyttes rundt ettersom barna vokser. Slik kan du enkelt tilpasse oppbevaringen etter
barnas behov - og interesser.

Vegghengt innredning i hvitt.
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Mindre tid på jakt etter
penn og papir…
…gir deg mer tid til å få jobben gjort. Velg våre grunne hyller for
oppbevaring over arbeidsplassen. Kroker, bokser og bokstøtter
er bare noen av produktene du kan bruke for å lage det perfekte
og funksjonelle hjemmekontoret. Alt du vil ha – der du vil ha det.
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Freestanding
med hvit Décor.

Platinum Utility.

Hvit Utility.

Innredning i platinum med Utility.

Platinum Utility Door and wall rack.
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Aldri mer klesvask…
… på et rotete vaskerom. Lag orden på vaskerommet med tørkestativ,
tøykurver, luftige hyller og kurvstativer, så går jobben som en lek.

Hvit Utility Door and wall rack.

Platinum innredning med uttrekkbar
tøykurv med lokk.

Hvit innredning med
Utility og kurvstativ.
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Rett verktøy for jobben...
…er så mye lettere å finne når alt er organisert. I mange hjem er garasjen
så full at bilen ikke får plass. Da er det på tide å frigjøre gulvplass med
effektiv og praktisk oppbevaring.

Platinum Utility Door and wall rack.

Platinum Utility.

Innredning med
platinum Utility.
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Behold kontrollen…
...når familiens aktiviteter og hobbyer er i ferd med å ta over huset. Å finne plass til
sportsutstyr for en hel familie eller en god løsning for kildesortering, kan være en tøff
utfordring. Bruk veggplassen opptimalt, så får du god plass til å sortere, oppbevare og
holde oversikt over alt sammen.

Platinum innredning
med Utility.

Innredning med hvit Utility.
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Innredning med
platinum Utility.

Platinum innredning.
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Elfa gir deg løsningen...
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Skyvedører Linear med fylling Mimic.
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...med vårt brede utvalg av måltilpassede skyvedører.
Hos oss finner du garantert din favoritt.

Skyvedører Scenic med fylling Adorable ash.
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Skyvedører Artic Trio med klart glass og hvit profil,
brukt som romdeler.

Skyvedører Linear med fyllinger Plain og Reflect.

Skyvedører Estetic Duo og Estetic Trio
center, med fyllinger Stoneware grey og
Natural clay. Sanded grey profil.
Vegghengt innredning i platinum.

Skråkappede skyvedører Artic Trio center med
fyllinger Genuine walnut finér og frostet glass.
Hvit profil. Hvit innredning med Décor i bjørk.
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Elfas verden

40

41

Hvitt kurvsystem.
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Fire veier til målet
Du er unik og det er oppbevaringsbehovene dine også. Det er derfor
vi lager så fleksible oppbevaringssystemer. Du kan velge mellom to
veggbaserte og to gulvbaserte systemer.

Hengeskinne

Freestanding

Veggskinne

Kurvsystem
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Alt henger på
bærelisten
Skulle vi noen gang vurdere å endre navn på dette
produktet, kunne vi kalt det for «helten». For det er
bærelisten som gjør hele Elfas system så fleksibelt.
Og den er superenkel å montere! Bærelisten festes på
veggen med bare noen få skruer, og så kan du hekte på
hengeskinner og du alt du måtte ønske for å skape en
komplett oppbevaringsløsning.

Innredning med hengeskinner.

Bærelisten er det eneste du
trenger å skru fast i veggen.
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Veggskinner – en ekte klassiker
Mange har forsøkt å kopiere vår design, men det er dette som er originalen.
Den er like smart som den er solid og stilren. Veggskinner er et supert
alternativ når du skal lage løsninger for spesielle veggflater eller der det er
lite plass. En tidløs klassiker.

Veggskinner med melaminhyller.

Veggskinnene monteres
direkte på veggen.
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Freestanding med hvit Décor.

Freestanding står på egne ben
Vårt system Freestanding er robust nok til å tåle alt du måtte ønske å oppbevare og gir
deg endeløse muligheter. Og det beste av alt – du trenger ingen verktøy for å montere det!

Høyre: Freestanding med Décor i hvitt.
Venstre: Freestanding i platinum
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Et kurvsystem for
enhver anledning
Kurvstativer fra Elfa er stabile, stilrene og smarte.
De kommer i mange forskjellige høyder, dybder og
bredder for å dekke alle oppbevaringsbehov.

Hvite kurvsstativer i ulik utførelse.

Platinum kurvsystem
med topplate i melamin.

Velg mellom føtter og hjul.

Krokrekke festet på
siden av stativet.
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Oppbevaring i verdensklasse starter med
solide grunnkomponenter
Dersom du allerede har noen av Elfas produkter, vet du hvorfor vi er unike. Våre produkter er laget
med nøye hensyn til hver minste detalj. De stabile og sterke grunnkomponentene garanterer deg
den aller beste oppbevaringsløsningen.

Hengeskinne
Henger på bærelisten.
Fundamentet for hele
oppbevaringsløsningen.

Knekt
Denne brukes i montering av de
fleste komponenter. Hektes på
hengeskinnen.

Knektavslutter
Gir knekten et
komplett utseende.

Dobbelthenger
Smart hengefunksjon til for
eksempel magasiner eller skjerf.

Uttrekkbar
garderobestang
Perfekt i grunne oppbevaringsløsninger. Trekkes ut til dobbel
lengde.

Slips-og beltehenger
Gir smart oppbevaring til mange
slips eller belter.

Hylle for knekt
En liten hylle som gir ekstra
oppbevaringsplass til
mindre ting.

Avdeler for hyllekurv
Kan avslutte eller
dele inn hyllekurven.

Hyllekurv
Gir mange
oppbevaringsmuligheter.

Uttrekkbar mesh-kurv
Perfekt for alle typer oppbevaring.
Kommer i tre dybder.
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Krokrekke for knekt

Enkelt skostativ

Hekt en krokrekke på siden av
knekten, så har du perfekt oppbevaring
for skjerf, belter eller halskjeder.

Så har du alltid oversikt
over skoene dine.

Trådhylle
Perfekt oppbevaring
for det meste.

Garantien gjelder material- og produksjonsfeil ved
normal hjemmebruk av trådhyller, skinner, knekter,
kurver og stativ. I tillegg gjelder den for alle bevegelige
deler på våre skyvedører.

Avdeler for trådhylle
Enklere organisering
og oversikt.

Bærelist
Alt henger på bærelisten. Dette
er den eneste komponenten du
trenger å skru fast i veggen.

Universalkroken hektes enkelt på
en trådhylle.

Dekklist
Dekker skruehullene
på bærelisten.

Holder for
garderobestang
Hektes under knekten og gir
feste til garderobestangen.

Universalkrok
Disse krokene passer
nesten overalt i systemet
og gir masse ekstra
oppbevaringsplass.

Garderobestang
Bøyle som gir hengende
oppbevaring. Perfekt i
grunne oppbevaringsløsninger.

Garderobestang

Skap orden i småtingene med
en liten hylle på siden av knekten.

Garderobestang i krom
kommer i flere lengder og
kan henges i ulike høyder.

Dør- og hyllekurv
For maksimal utnyttelse
av løsningen din.

Uttrekkbar
buksehenger
God oversikt og krøllfri
oppbevaring av bukser og
skjørt.

Uttrekkbar trådkurv
Luftig og praktisk oppbevaringskurv for det
meste. Kommer i tre ulike
størrelser.

Etikettholder
Klips på etiketter for
enda bedre oversikt.

Uttrekkbart
skostativ
Perfekt for høyhælte sko.

Uttrekkbar skohylle
Tilgang og oversikt
over alle dine flate sko.

Click-in melaminhyller
gir en glatt flate til oppbevaring
eller dekorasjon.
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Tilfør litt luksus med Décor
Décor gir oppbevaringsløsningen din et eksklusivt uttrykk. Elegante
tredetaljer og smart design tilfører løsningen din eleganse og personlighet.

Slips-og beltehenger
Gir plass til mange belter og
slips og holder slipsene krøllfrie,
glatte og rene.

Krokrekke for knekt
Skap orden i tilbehøret, så er det
enklere å finne og holder seg pent
lenger.

Décor-list
Legg til en eksklusiv finish
på hyllen med en Décor-list.

Tilbehørsskuff
Bruk den som smykkeskrin eller
til sysaker og andre småting.

Uttrekkbar kurvramme
Kurvramme med tredetaljer.

Décor-hylle
Gir oppbevaringsløsningen
et eksklusivt utseende.
Ekstremt sterk konstruksjon
med overflate i ekte trefinér.

Uttrekkbar buksehenger
Med tredetaljer for en
mer eksklusiv finish.
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Platinum innredning
med hvit Décor.

Freestanding med
Décor i bjørk.

Décor i valnøtt.

Platinum innredning
med hvit Décor.
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1. Oppbevaringstavle
2. Oppbevaringslist
3. Hylle
4. Liten hylle
5. Dobbelthenger
6. Lav boks til tavle
7. Høy boks til tavle
8. Dyp boks
9. Rektangulær boks
10. Basiskrok
11. Rund krok
12. Kort krok
13. Sirkelkrok
14. Lang krok
15. Liten basiskrok
16. Firkantet boks
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19

1. Verktøytavle
2. Utility kroklist
3. Bred redskapskrok
4. Rett redskapskrok
5. Tilbehørskrok
6. Redskapsholder
7. Rund redskapskrok
8. Oppbevaringsbag
9. Oppbevaringsboks
10. Vertikal sykkelholder
11. Multiholder

12. Verktøykrok 65 mm
13. Rund krok 65 mm
14. Verktøykrok 35 mm
15. Ringkrok
16. Liten oppbevaringsboks
til verktøytavle
17. Holder for fastnøkler
18. Knektinnsats
19. Knektinnsats for bildekk
20. Bøylekrok

Platinum innredning
med Utility.

Fra smart til genialt med Utility
Alle kroker og kriker kan organiseres. Med Utility kan du skape inspirerende og funksjonelle
omgivelser selv på de minste steder. Produktene har et moderne design, men lever likevel opp
til våre strenge krav til kvalitet og holdbarhet. Hvis ikke det er genial oppbevaring, så vet ikke vi?

Utility i platinum.

Hvit Utility og Décor.
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Dekk til med stil
Selv om alt er organisert og ryddig,
kan det hende du ønsker å dekke det til.
Vårt brede skyvedørssortiment hjelper
deg med det. For at du skal få full utnyttelse av plassen, blir dine skyvedører
skreddersydd på dine mål. Slik passer
de både ditt rom og din stil.
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Takskinne

Takskinnen gir en elegant
avslutning opp mot taket
og leveres alltid i samme
farge som dørprofilen. LEDbelysning monteres
i takskinnen.

LED-belysning

Gir et mykt og behagelig lys.
Energieffektiv belysning med
lang levetid - ingen skifting av
lyspærer.

Softclosing-funksjon

Skjult funksjon som monteres
i takskinnen. Gjør at skyvedørene
lukkes stille, mykt og sikkert.

Skråkappet skyvedør
Vi tilbyr skråkappede
skyvedører slik at du kan
utnytte plassen maksimalt.

Fyllinger

Vi har fyllinger i mange
materialer og farger.
Velg én hel fylling
eller kombiner flere
fyllinger i samme dør.

Vegghengte skyvedører

Gulvskinne

Gulvskinnen holder
skyvedøren på rett plass og
bærer all vekten av dørene.

Passer som romdeler eller
der vanlige dører ville krevd
mer plass. Er det veldig høyt
under taket, kan dette være
en smart løsning.

Avdeler

Avdeleren deler skyvedøren
inn i felt. Enten en hel fylling
eller som overgang mellom
ulike fyllinger.

Profil

3-spors skinnesett

Profilen er rammen rundt
fyllingen og kan velges i
mange ulike design, tykkelser,
materialer og farger.

Det lønner seg å velge en
3-sporsløsning dersom du har
tre dører og ønsker
maksimal åpningsbredde.
Ett- og tosporsløsninger
er også mulig.
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Fargekolleksjoner 2016/2017

NORDIC SENSE

TASTEFUL TEAK

Fargekolleksjoner for
skyvedører 2016/2017

SENSIBLE OAK

Våre fargekolleksjoner er for deg som
liker å følge med på, og innrede etter, de
nyeste trendene innen interiør. Her har vi
satt sammen vakre paletter av materialer,
farger og mønstre til våre skyvedører, for å
inspirere både den konservative og vågale
interiør-entusiasten. Du finner flere av Elfas
klassiske fyllinger, samt sesongens nyheter
satt sammen i tre unike kolleksjoner, basert
på kommende trender. På neste side kan du
se våre forslag til fyllingskombinasjoner eller
du kan mikse og matche fritt for å lage din
favoritt-kombinasjon.

HUMBLE ASH
FINÉR
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GENUINE WALNUT
FINÉR

WINTRY HAZEL

WEATHERED
GREY OAK

Se etter vår brosjyre “Fargekolleksjoner for
skyvedører 2016-2017” hos din forhandler.
Der finner du alle våre kolleksjoner og
forslagt til kombinasjoner.

Fargene på fyllingene i brosjyren kan av trykktekniske årsaker
avvike fra virkeligheten. Besøk din Elfa-forhandler for å se
fyllingsprøver.

INNOCENT BIRCH

NORDIC SENSE - NY!
SHAPING HISTORY

Her handler alt om tre. I denne
kolleksjonen viderefører vi den
pågående trenden med sømløse
overganger mellom ute og inne, med
inspirasjon fra de skandinaviske skoger.

SHAPING HISTORY
- NY!

MIMIC

Denne unike kolleksjonen er
et resultat av samarbeidet
med en av Sveriges mest
annerkjente mønsterdesignere, Hanna Werning.
Med inspirasjon fra klassiske
Elfa-produkter har Hanna
designet lineære mønstre
som fanger Elfas historie på
fascinerende vis.

GRAVITY

SIMPLY WHITES
SATIN WHITE
ZACK

WHITE SMOOTH
MELAMINE

FLOW

ZACK

NORDIC LIME STONE

SIMPLY WHITES - NY!
Hvitt i all sin herlighet. Den hvite trenden er alltid aktuell,
men i stadig endring. Denne kolleksjonen gir deg en
sammensetning av nyanser og strukturer inspirert av
naturens egne hvitfarger.

RIME FROST OAK

FROSTING WHITE

CRYSTAL
WHITE GLASS

WHITE GLASS

Dette er bare et utvalg av
våre mange fyllinger, profiler
og farger. Du finner komplett
sortiment i vår prisliste eller på
elfa.com.

Dører og kombinasjoner, eksempler
Linear

Fylling: Gravity,
av Hanna Werning

Estetic

Design: Plain
Profil: Hvit
Fylling: Humble
ash finér

Scenic

Ren og uten profil –
med unike mønstre designet av Hanna Werning

Fylling: Mimic,

av Hanna Werning

Fylling: Zack,

av Hanna Werning

Fylling: Flow,

av Hanna Werning

Robust og gripevennlig –
eksklusiv design

Design: Trio expand
Profil: Hvit
Fylling: Sensible oak

Fylling: Reflect (speil),
av Hanna Werning

Vista

Design: Trio high
Profil: Hvit
Fylling: Hvit avola,
Nordic limestone

Fylling: Adorable ash

Minimalistisk og nett –
lar fyllingene skinne

Design: Plain
Profil: Hvit
Fylling: Innocent birch

Massiv, tidløs og uten profil
inspirert av naturen

Design: Trio
Profil: Hvit
Fylling: Hvitt glass

Fylling: Tasteful teak

Artic

Vår klassiker
med stålprofil

Design: Plain
Profil: Arktisk sølv
Fylling: Klart speil

Design: Plain
Profil: Bronse
Fylling: Hvit slett
melamin

U-formet og stram – med skandinavisk letthet

Design: Plain
Profil: Bronse
Fylling: Genuine
walnut finér

Original

Design: Duo high
Profil: Matt sølv
Fylling: Weathered
grey oak

Design: Duo low
Profil: Hvit
Fylling: Satin white
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Ingen kan mer om
oppbevaring
Du kan alltid finne flere ting å organisere og
du kan stole på at Elfa har det du trenger til
de beste løsningene. Smart, stilig og lett å
montere.
Garderobestangholder
Med holdere for garderobestang kan
du montere en garderobestang mellom
kurvstativene eller fra stativ til vegg.

Sidekurv. Kurv som kan monteres
i sidegavlene på kurvstativet
eller direkte på veggen.

Uttrekksstopp. Hindrer at kurven
trekkes for langt ut.

Hylleklips. Utvid løsningen ved å feste
hyller mellom stativene.

Universalglidelist. Med en universalglidelist kan du plassere Elfa trådkurver
i kjøkkenskap og andre slagdørsskap.

Hjul. Sett hjul på
kurvstativet, så blir det mer
fleksibelt og enklere å flytte.

Knektdeksel. Dekker knektene
mellom to uttrekkbare funksjoner og gir
en glatt og ryddig avslutning.

Knektavslutter. Få en enda finere og mer Avdeler for hyllekurv. Sett avdelerne i
komplett oppbevaringsløsning ved å sette ytterkant og/eller sett inn flere avdelere
på knektavsluttere.
for å dele hyllekurven inn i mindre
seksjoner.

Hylleavdeler for trådhylle. Holder
klesstablene dine adskilt.

NYHET!

Bokstøtte til skinne. Skap orden i
bokhyllen med bokstøtter. Flere varianter
å velge i.
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Click-in melaminhylle. Plassér den
ved siden av hvilket som helst av
våre Classic-produkter og lag en glatt
oppbevaringsflate.

Door and wall rack. Ekstra
oppbevaringsplass som enkelt festes
uten å lage hull i døren.

Hylle og kroklist til knekt. Monteres
på knekten og gir oppbevaringsplass
til mindre ting som nøkler, solbriller,
smykker, vesker og skjerf.

NYHET!

Uttrekkbar garderobestang. Super for
grunn oppbevaring. Heng opp dagens
antrekk eller tørk barnas yttertøy her.

Uttrekkbar kurv 30-dybde. Maksimal
utnyttelse av smale områder der du
trenger oppbevaringsplass med full
funksjonalitet.

Uttrekkbar buksehenger. God oversikt
og krøllfri oppbevaring av bukser og skjørt.

Universalkrok. Liten krok med store
anvendelig.

Holder for garderobestang. Monteres
under knekten og du trenger ikke flytte
hyllen for å flytte garderobestangen.
Stang og holder kan hektes av hyllen.

Bøyle. Heng klærne bak hverandre
på bøylen. Perfekt løsning for grunne
garderober.

Uttrekkbar boks med lokk. Med lukket oppbevaring unngår du støv og fuktighet.
Boksene er enkle å løfte ut av kurvrammen for oppbevaring andre steder som loft
og bod. Supert for sesongoppbevaring og kildesortering.

Etikettholder for kurv. Våre
etikettholdere gir oversikt og orden.
Passer både på tradisjonell trådkurv
og meshkurv.

Dype og grunne trådhyller. Montér en
dypere hylle nederst, så har du et sted å
sette de høye støvlene dine.

Sko-oppbevaring. Få full oversikt over alle skoene dine. Sett sammen en
løsning som passer de ulike skotypene du har. Vi har hyller for både flate sko
og høyhælte sko.
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Planlegg din oppbevaring og utforsk flere
geniale oppbevaringsløsninger på www.elfa.com.
På våre nettsider finner du svaret på de fleste spørsmål om oppbevaring. Prøv vårt
planleggingsverktøy som lar deg planlegge din oppbevaringsløsning i 3D. Når løsningen
din er ferdig, printer du enkelt ut handlelisten og tar med denne til din nærmeste Elfaforhandler. Velkommen til ditt nye, organiserte liv!
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