Everything can
be organized
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Nyhed fra Elfa
I år giver vi dig nyheder som både vil give dine øjne og dit sind en oplevelse. Nye rammeløse skydedøre, slanke
click-in melaminhylder og endnu smartere funktioner til smalle steder, bare for at nævne nogle.
Vi kigger løbende efter i de kommende trends for inspiration, og i dette års indretnings trends, handler det om træ.
Det er indlysende i vores nye farvekollektion af træ fyldninger ”Nordic sense”, såvel også i vores nye spændende
rammeløse skydedør, Scenic.
Men den mest spændende nyhed for i år, er uden tvivl vores samarbejde med en af Sveriges mest annerkendte og
roste designere, Hanna Werning. Med inspiration fra Elfa´s historie, har hun skabt fem fantastiske mønstre til vores
nye rammeløse skydedør, Linear.
God fornøjelse!

Skydedøre Linear
med fyldning mimic.

Design på linje
Designer Hanna Werning skulle ikke kigge langt
efter inspiration til mønstrene og formerne til
vores nye skydedør Linear. Hanna gik tilbage til
klassikerne, og fandt hendes idéer til mønstre
og former ud fra de ikoniske Elfa løsninger som
går mere end 70 år tilbage i tiden. Resultatet?
I det store hele Elfa historien, fortalt igennem en
eksklusiv række af kompositioner der appelerer
til både øjnene såvel som til sindet.

De fem Hanna Werning designede mønstre i serien er også inkluderet i
vores nye farve kollektion “shaping history”.

HANNA WERNING,
SVENSK DESIGNER
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GRAVITY

ZACK

FLOW

MIMIC

REFLECT

Optisk legesyg i det
kendte harlequin
mønstre fra en Elfa
trådkurv.

Et zig zag motiv—
minus zig—
for et moderne tvist
på et traditionelt panel.

Et romantisk frit fald
af dråber og blade,
mønstret på en Elfa
mesh kurv.

Inspireret af grund
mønstret der kendetegnes fra nogle af
Elfa’s mest genkendte
klassikere.

Med inviterende indlagt
spejl som giver uderligere karakter.

Rammeløs og elsker det!
Med deres rene og uforstyrrede kanter, byder rammeløse skydedøre
velkommen med en tone af elegant ro i hvert et rum.
Vores nye rammeløse serier er fuldt ud måltilpassede. De fås også med
de populære integrerede muligheder som findes til vores indrammede
skydedørs serie, så som integreret LED lys og soft close.

For mere information omkring vores nye
produkterog funktioner, besøg venligst
www.elfa.com eller din lokale forhandler.

Rammeløse skydedøre har en ren og
diskret ramme som ændrer følelsen og
og giver en rolig stil der er en fornøjelse
at leve sammen med.

Der er ingen “smalle” steder
Alt du i virkeligheden behøver er en dybde på
36 cm fra væggen—med Elfa er det rigeligt for at
få funktionen af en klassisk skabsløsning i din entré.
Vores nye Classic 30 udtræksbare kurve giver plads
til hatte, handsker, eller alt andet som du kan putte
i kurven og gør det nemt at trække ud og komme til.
Og det nye skoudtræk til høj eller lav hæl gør at alt lige
fra dansesko til arbejdsstøvler er organiseret og til at
komme til men alligevel gemt væk.
Rammeløse kanter giver et mere
roligt udseende og giver rummet
en fantastisk følelse.

Opbevaring du falder i hak med
Vores nye click in melamin hylder ser godt ud, føles
solide, og passer fuldt ud med vores Classic system.
De nye click in melamin hylder kommer i en bred vifte
af bredder og dybder. De er designet til at give dig maksimal fleksibilitet når du mikser og matcher med alle de
andre smarte funktioner fra Classic systemet.
De nye smalle udtræksbare
kurve, skostativ og skohylde
hjælper med at organisere
dine trænge steder.

Med integrerede beslag klikkes den i en Elfa konsol på
et øjeblik. Hylden kan dele konsol med udtræksbare
funktioner, hvilket giver dig endnu større fleksibikitet til
at mikse og matche de funktioner der passer dig.
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House of Elfa
Intet skaber en mere velkommen følelse end et organiseret hjem.
Fordi når alt ligger på sin rette plads, kan du koncentrere dig om
at gøre de ting du kan lide med dem du elsker.
Velkommen til Elfa huset, hvor alt er organiseret.

4

Skydedøre Artic Trio med krystal
hvidt glas fyldning og hvid ramme.

Den originale i over 65 år
Hos Elfa har vi udviklet, produceret og leveret
opbevaringsløsninger i over 65 år. Vi kender opbevaring.
og der er intet vi nyder mere end at dele vores erfaring
med dig!
Igennem årene, har andre kopieret vores løsninger
utallige gange. For os, er det et bevis på et succesfuldt
og værdsat varemærke. Alligevel, der er kun én original
– Elfa! Vi producerede vores første kurv helt tilbage i
1950´erne. I dag tilbyder vi mere end 500 produkter der
tilsammen skaber endeløse opbevaringsmuligheder.

Soveværelse

6

Påklædningsværelse
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Entré
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Stue
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Køkken
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Børneværelse
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34

Vores produkter
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5

6

Vi har alle forskellige behov…

Skydedøre Linear med fyldning gravity.
Hængesystem hvid Classic.
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…derfor tilbyder vi så mange
løsninger til soveværelset.
Et drømmeskab gør ikke kun livet enklere. Det gør hele dit soveværelse
mere behageligt, luksuriøst og åbent.

Skydedøre Artic trio center med fyldningerne
innocent birch og krystal hvidt glas.
Hvid ramme. Hængesystem med birk Décor.
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Birk Décor.
Nedenfor: Hvid Utility.

Skydedøre Linear med fyldning mimic.
Hængesystem med platin Classic.
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Mydressing room..

Inredning Classic i platinum.
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Dit værelse skal passe til dit liv …

Hængesystem med
hvid Utility
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Hængesystem med hvid Décor og Utility.
Freestanding med hvid Décor.
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…i hver en detalje
Ved at basere hele designet ud fra dine specifikke behov, bliver dit
påklædningsværelse så meget mere end bare et rum. Det bliver en
forlængelse af dig og din personlighed.

Hvid Utility.
Nedenfor: Freestanding med hvid Décor.

Hængesystem med platin Classic.
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Uanset hvilken
stil du har…

Hængesystem med valnød Décor
og hvid Utility.
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NYHET!
Skjutdörrar Vista med
gult/kristallvitt glas och vit profil.
Inredning Classic i vitt.
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Hængesystem med hvid Classic.
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…en indbydende og funktionel
entré går aldrig af mode
Entréen skal på samme tid både være praktisk og indbydende. Med vores smarte, funktionelle
systemer, kan du nemt holde styr på det hele. Hvis du ønsker at gemme det hele væk, skal du
bare vælge skydedøre efter din smag. Det giver prikken over i´et.

Hvid Utility door and wall rack.

Hængesystem med hvid Classic. Skydedøre
Estetic plain med fyldning humble ash veneer.

Hængesystem med
hvid Classic.
Platin Utility og hvidt kurvesystem.

NYHET!
Skydedøre Scenic
med fyldning tasteful teak.
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Gør plads til at leve…
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Skydedøre Artic med fyldningerne hvid højglans
melamin og gråtonet hærdet glas.
Sort ramme. Hængesystem med platin Classic.
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Skydedøre Artic med fyldning grå avola melamin
og poppy field. Mat sølv ramme.
Hængesystem med hvid Décor og Utility.
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…og gør din stue
til dit yndlingssted
Med vores smarte opbevaringsløsninger tager dine ting mindre
plads og derved giver dig mere plads til hygge og afslapning.

Hvid Décor.
Hvid Décor
og Utility.

Nedenfor: Skydedøre Artic med fyldningerne grå
avola melamin og poppy field. Mat sølv ramme.
Hvid Décor og Utility.
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Et køkken med god smag…
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Skydedøre Vista Plain med fyldningerne tarragon,
hvid glat melamin, krystal hvidt glas og fresh
pistacchio.Hvid ramme. Hængesystem med hvid
Classic og Utility.
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...lover mad der smager godt
Skab plads og giv køkkenet et personligt udtryk med åbne
hylder til dit bedste service. Alt andet kan nemt gemmes
væk bag de elegante skydedøre. Vores produkter sikrer at
der er plads til hver en lille ting!

Skydedøre Artic Duo med fyldningerne full moon blue,
nordic lime stone og hvid glat melamin.
Sort ramme. Hængesystem med hvid Classic.
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Hvid Utility.

Hvid Utility Door and Wall rack.
Hængesystem med platin Classic.
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Lad kreativiteten få frit spil...
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Skydedøre Vista Plain med fyldningerne full moon blue, blueberry milk, clear sky blue og happy plum. Mat sølv ramme.
Hængesystem med platin Classic.
Platin Utility og Utility Door and Wall rack.
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Skydedøre Vista Plain med fyldningerne meadow
linen, autumn chestnut, stoneware grey og limed oak.
Mat sølv ramme.
Hængesystem med platin Classic.
Platin Utility og Utility Door and Wall rack.
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Hængesystem med
Platin Utility

Platin Utility
door and wall rack.

...ved at holde det grundlæggende organiseret
Når hver en lille ting er på plads, får din fantasi mere plads. Børns opbevaringsbehov
synes at ændres år efter år. Super fleksible opbevaringsløsninger er svaret. Når hylder,
bøjlestænger, Utility tavler og kurve kan ændres i takt med at børnene vokser, er det
nemt at tilpasse opbevaringen til deres skiftende behov og interesser.

Hængesystem med hvid Classic.
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Led mindre efter
penne og papir…
…hvilket giver dig mere tid til det der er mere vigtigt.
Vælg vores smalle hylder til at skabe den perfekte plads
til opbevaring over dit skrivebord. Anvend også hylde
kroge, bokse, bogstøtter til at opbygge et smart,
funktionelt hjemmekontor – alt hvad du behøver,
præcist hvor du har brug for at det er.
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Freestanding med
hvid Décor.

Platin Utility.

Hvid Utility.

Hængesystem med platin Utility.

Platin Utility Door and Wall rack.
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Aldrig mere vaske igen…
…i et rum der er rodet. Når du organiserer dit bryggers med tørrestativer,
opbevaringsposer og et smart kurvesystem, vil arbejdet blive meget sjovere.

Hvid Utility Door and Wall rack.

Platin Classic.

Hængesystem med hvid Utility.
Hvidt kurvesystem.
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Det rigtige værktøj til jobbet...
…er lettere at finde når alt er organiseret. Mange familier har en garage så fyldt af
ting, at der ikke er plads til bilen. Når dette er tilfældet, er det tid til at rydde pladsen
ved hjælp af praktisk, effektiv opbevaring. Alle skruetrækkere, tænger og andet
værktøj kan nu blive smukt organiseret.

Platin Utility Door and Wall rack.

Platin Utility.

Hængesystem
med platin Utility.

33

Kom over toppen…
...når familiens interesser og hverdagssysler overtager hele huset. At finde plads til alle
fritidsinteressernes udstyr som familien bruger, kan være en større opgave end du lige
går og tror. Brug væggene optimalt og lav en opbevaringsplads til alle dine ting..

Hængesystem
med platin Utility.

Hængesystem med hvid Utility.
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Hængesystem
med platin Utility.

Platin Classic.

35

Elfa dækker alt...
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Skydedøre Linear med fyldning mimic.
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...da vi tilbyder et bredt sortiment måltilpassede skydedøre
- du kan helt sikkert finde din favorit.

Skydedøre Scenic med fyldning adorable ash.

38

Rumdelende skydedøre Artic trio
med klart hærdet glas fyldning og hvid
ramme.

Skydedøre Estetic duo og Estetic trio
center, med fyldningerne stone ware grey,
natural clay. Sanded grey ramme.
Hængesystem med platin Classic.

Skydedøre Linear med fyldningerne plain og reflect.

Skråskårede døre Artic trio center med fyldningerne genuine walnut finér og frostet glas.
Hvid ramme. Hængesystem med birk Décor.
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Elfas verden

40

41

Hvidt kurvesystem.

42

Fire måder at gøre det rigtigt på
Du er unik og det samme er dine opbevaringsbehov. Det er derfor vi har skabt så fleksible
opbevaringsløsninger. Du kan vælge mellem to vægsystemer og to gulvsystemer.

Hængesystem

Freestanding

Vægskinne

Kurvesystem
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Alt hænger
i bærelisten
Hvis vi nogensinde skulle overveje at ændre navnet på
dette product ville det hedde “helten”. Dette er det
produkt der gør Elfa så fleksibel. Og det er super nemt
at installere. Fastgør bærelisten på væggen med kun få
skruer. Hængeskinnerne hænges derefter bare i den.

Hængesystem med hvid Classic.

Topskinnen er det eneste som
skal monteres på væggen.
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Vægskinnen – den originale
Mange har prøvet at kopiere vores design, men dette er originalen. Det er lige
så smart som det er holdbart. Vægskinner giver en fantastisk mulighed for at
organisere unikke steder og mindre områder. Og det vil forblive en klassikker
i mange årtier fremover.

Vægskinner med
melamin hylder.

Vægskinner er monteret
direkte på væggen.
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Freestanding med hvid Décor.

Freestanding står for sig selv
Vores freestanding system er robust nok til alt hvad du har behov for at opbevare og
det giver dig uendelige muligheder. Måske det bedste af det hele er, at du intet værktøj
behøver for at samle det!

Venstre: Freestanding med Décor hvid.
Højre: Freestanding med Classic platin.
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Et kurvesystem
til enhver lejlighed
Kurvesystemet fra Elfa er stabilt, elegant og smart.
Kurvene findes i mange forskellige størrelser.

Hvidt kurvesystem.

Platin kurvesystem
med melaminhylde på toppen.

Vælg mellem fødder eller hjul.

Krogrække placers
på siden.
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Verdensklasses opbevaring starter
med en smart og stabil base – Classic
Hvis du nogensinde har anvendt Elfas produkter før, har du virkelig opdaget hvad der gør os unikke.
Vores produkter er lavet med sans for enhver detalje. Den holdbare og robuste konstruktion
garanterer dig opbevaringsløsninger der er helt i top.

Hængeskinne
Hænger i topskinnen.
Er støtten i hele
hængesystemet.

Click in konsol
Hvor du monterer
alle funktionerne.
Monteres i hængeskinnen.

Støvliste
Giver en flot afslutning
på konsollen.

Dobbelt holder
Holder til f.eks.
magasiner og tørklæder.

Udtræksbar bøjlestang
Perfekt hvis du har lidt plads.
Udtrækkes til dobbelt længde.

Slipse –og bælteudtræk
Smart løsning så du kan
opbevare mange slips/bælter.

Konsol hylde
Et smart tilbehør til
alle dine småting.

Rumdeler til hyldekurv
Anvend en i hver ende og/eller
som inddeling af flere rum.

Hyldekurv
Til optimal opbevaring
af forskellige ting.

Udtræksbar mesh kurv
Perfekt til al opbevaring.
Tre forskellige højder.
Et flot alternativ til tråd kurv.
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Konsol knagerække

Skostativ – enkelt

Smart tilbehør til at opbevare
tørklæder, halskæder m.m.

Giver et godt overblik
over dine sko.

Trådhylde
Luftig trådhylde. Perfekt
til næsten al opbevaring.

Denne garanti dækker materiale- og konstruktionsfejl ved normal
brug i hjemmet af trådhylder, konsoller, stativer, hængeskinner,
kurve, rammer og bevægelige dele på skydedøre.

Opdeler til trådhylde
Gør det nemt at organisere
dine ting efter dine behov.

Bæreliste
Alt hænger på bæreliste.
Dette er den eneste del
du skal skrue fast på væggen.

Placér en multikrog på en
trådhylde hvor der er brug for det.

Cover til bæreliste
Dækker skruerne i
bærelisten hvilket giver
dig en pæn afslutning.

Bøjlestangsholder
Monteres under konsollerne
og holder bøjlestangen på
plads.

Multi krog
Placér ekstra kroge hvor
du har behov for det.

Tværgående
bøjlestang
Perfekt til bøjletøj
hvor pladsen er trang.

Bøjlestang

En konsol hylde er et smart
tilbehør til alle dine småting.

Til bøjletøj i forskellige
længder.

Door and wall
rack kurv
Kurv i tre forskellige størrelser.
Monteres på hænge –eller
vægskinne.

Bukseudtræk
Kan anvendes til bukser,
nederdele og meget andet.

Udtræksbar trådkurv
Perfekt til alt opbevaring.
Findes i tre forskellige
højder.

Etiket holder
Klikkes på trådkurv. Så
kan du skrive hvad der skal
være i kurven.

Udtræksbar
skostativ
Et perfekt valg til dine
højhælede sko.

Udtræksbar skohylde
Et perfekt valg til dine flade
sko.

Click in melamin hylder
skaber en solid overflade til
blandet opbevaring eller nips.
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Tilføj noget luksus med Décor
Décor giver din opbevaringsløsning et mere eksklusivt udtryk. Elegante trædetaljer
og intelligent design giver et raffineret udtryk som gør dit hus til dit hjem.

Slipse –og bælteudtræk
Smart løsning så du kan
opbevare mange slips/bælter.

Konsol knagerække
Smart tilbehør til at opbevare
tørklæder, halskæder m.m.

Décor liste
Giv din trådhylde et mere
eksklusivt udtryk med en
Décor liste i træ.

Tilbehørsskuffe
Et sted hvor du kan opbevare
dine smykker, sy sager
eller andre småting.

Udtræksbar
kurveramme
Udtræksramme
i træ til dine kurve.

Décor hylde
Giver din indretning et meget
eksklusivt udseende.
Stærk hylde med overflade i finér.

Bukseudtræk
Udtræk med træramme.
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Hængesystem med hvid Décor.

Freestanding med
birk Décor.

Valnød Décor.

Hængesystem med
hvid Décor.
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1. Opbevaringstavle
2. Opbevaringsliste
3. Vendbar hylde
4. Hylde/bakke til opbevaringstavle
5. Dobbelt holder
6. Lav tavle boks
7. Høj tavle boks
8. Høj boks
9. Rektangulær boks
10. Basis krog
11. Tavlekrog bue
12. Tavlekrog kort
13. Tavlekrog cirkel
14. Tavlekrog lang
15. Smal krog
16. Firkantet boks
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19

1. Værktøjstavle
2. Utility liste
3. Bred redskabskrog
4. Lige redskabskrog
5. Tilbehørskrog
6. Redskabsholder
7. Rund redskabskrog
8. Opbevaringspose mesh
9. Opbevaringsboks
10. Lodret cykelholder

11. Multi holder
12. Tilbehørskrog
13. Rundkrog lille
14. Værktøjskrog lille
15. Ringkrog
16. Cylinder
17. Holder til fastnøgler
18. Konsolindsats
19. Konsolindlæg til dæk
20. Bøjlekrog

Hængesystem med
platin Utility.

Tilføj genial opbevaring med Utility
Selv den mindste plads kan organiseres. Du kan med Utility skabe et funktionelt og inspirerende
miljø selv når pladsen er trang. Produktet har et slank design men lever alligevel på til vores strenge
kvalitetskrav. Hvis det ikke er genialt, hvad er så?

Platin Utility.

Hvid Utility og Décor.
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Luk af med stil
Selv om alting er organiseret, vil du
måske alligevel dække det til. Vores
brede og fleksible udvalg af skydedøre
gør præcist det. For at kunne udnytte
din plads effektivt, er alle vores skydedøre lavet efter dine specifikke mål.
De passer både til din stil og til dit rum.
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Topskinne

Laver en flot afslutning mod
loftet og er altid i samme
farve som sideprofilen.
Indbygget LED lys findes
som tilbehør og er monteret
fra fabrikken.

LED-lys

Giver et flot og blødt lys.
Energi besparende
med lang levetid.

Soft close

Indbygget funktion som er
monteret i topskinnen. Bevirker
at skydedørene lukker blødt og
trækker sig helt tæt til væggen.

Skråskåret løsning

Vi tilbyder skydedøre som er skråskåret så du har mulighed for at
udnytte din plads optimalt.

Fyldninger

Findes i mange forskellige
materialer og udseender.
Vælg en hel fyldning eller
kombinér flere forskellige i
den samme dør.

Vægmonteret skydedør

Bundskinne

Bundskinnen styrer
skydedøren og bærer
alt vægten fra døren.

Anvendes som dør eller som
rumdeler hvor en almindelig
dør ville have optaget mere
plads.Eller hvor der er meget
højt til loftet.

Sprosse

Sprossen skaber en pæn
opdeling af fyldningen. Kan
bruges til at opdele samme
fyldning eller til at kombinere
to forskellige fyldningsmaterialer i samme dør.

Ramme

Indrammer den valgte fyldning, findes i flere forskellige
desinger, materialer og farver.

Tresporsskinne

En funktionel løsning hvis
du har tre døre og gerne
vil have maksimal åbning.
Der er også mulighed
for enkeltsporet og
dobbeltsporet skinne.
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Colour collections 2016/2017

NORDIC SENSE

TASTEFUL TEAK

Colour collections for
skydedøre 2016/2017

SENSIBLE OAK

“Colour collections” er for alle som vil følge
med og være på forkant med trenderne
indenfor hjemme dekoration. Den indeholder
farver, materialer og mønsterkoordinerede
opdelinger af fyldninger og andre elementer
som vil inspirere både garvede og nybegyndere. Du kan finde alle Elfa´s klassikere
og nyhederne for denne sæson, tre unikke
kollektioner baseret på fremtidens trends.

HUMBLE ASH
VENEER

GENUINE WALNUT
VENEER

WINTRY HAZEL

WEATHERED
GREY OAK

Se de seneste kollektioner og kombinationsforslag på næste side. Mix og match for at
skabe din egen favorit kombination.

Kig efter vores brochure “Colour
Collections for skydedøre 2016-2017”
hos din lokale forhandler. Der vil du
finde vores prøver og flere forslag på
kombinationer.

Fyldningerne i denne brochure vises ikke præcist
pga. printningen. Besøg venligst din lokale
forhandler for at se farveprøver.
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INNOCENT BIRCH

NORDIC SENSE - NYHED!
SHAPING HISTORY

Det handler om træ. I denne
kollektion, hylder vi den fortsatte
trend af grænseløs overgang mellem
ude og inde med inspiration fra de
Skandinaviske skove.

SHAPING HISTORY NYHED!

MIMIC

Denne unikke palette er resultatet af samarbejdet med en
af Sveriges mest annerkendt
mønster designere, Hanna
Werning. Med inspiration
fra klassiske Elfa løsninger,
bruger Hanna linære mønstre
til at illustrere Elfa´s historie på
en gribende måde.

GRAVITY

SIMPLY WHITES
SATIN WHITE
ZACK

WHITE SMOOTH
MELAMINE

ZACK

FLOW

NORDIC LIME STONE

SIMPLY WHITES - NYHED!
Hvid og alle dets herligheder. Den hvide trend er konstant stærk
men skifter hele tiden. Denne kollektion indeholder et mix af
nuancer og overflader som er inspireret af naturens egne hvide.

RIME FROST OAK

FROSTING WHITE

CRYSTAL
WHITE GLASS

WHITE GLASS

Dette er kun en lille del ud af
mange fyldninger, rammer
og fyldningskombinationer.
For det komplette program,
se venligst i prislisten eller
besøg elfa.com.

Døre og kombinationer, eksempler
Linear

Fyldning: Gravity,

af Hanna Werning

Fyldning: Mimic,

af Hanna Werning

Fyldning: Zack,

af Hanna Werning

Estetic

Robust og funktionel gribevenlig
– nænsom designet

Design: Plain
Ramme: Hvid
Fyldning: Humble

Design: Trio expand
Ramme: Hvid
Fyldning: Sensible oak

ash finér

Scenic

Ren og rammeløs –
med unikke mønstre af Hanna Werning

Fyldning: Flow,

af Hanna Werning

Design: Trio high
Ramme: Hvid
Fyldning: Hvid avola,

Nordic lime stone

Fyldning: Reflect (mirror),
af Hanna Werning

Vista

Fyldning: Adorable
ash

Minimalistisk slank –
lader fyldningen træde frem

Design: Plain
Design: Trio
Ramme: Hvid
Ramme: Hvid
Fyldning: Innocent birch Fyldning: Hvidt glas

Solid, tidløs og
rammeløs - inspireret af naturen

Fyldning: Tasteful
teak

Artic

Original

Vores stålrammede
klassiker

Design: Plain
Ramme Arktisk sølv
Fyldning: Klart spejl

Design: Plain
Ramme: Bronze
Fyldning: Hvid glat

U-formet og stringent med en Skandinavisk lethed

Design: Duo high
Design: Plain
Ramme: Mat sølv
Ramme: Bronze
Fyldning: Genuine wal- Fyldning: Weathered
nut finér

melamin

grey oak

Design: Duo low
Ramme: Hvid
Fyldning: Satin white
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Ingen kender
opbevaring bedre
Du kan altid finde nye ting som skal organiseres.
Og du kan altid stole på at Elfa har tilbehøret du
har brug for. Smart, stilrent og nemt at samle.
Bøjlestangsholder stativ/stativ.
Bøjlestangen passer til kurvesystemet
ved at bruge disse holdere. Findes også i
varianten stativ til væg.

Side kurv. Kurven kan sættes på siden
af dit elfa kurvestativ eller direkte på
væggen.

Kurvestop. Forhindrer dine kurve i
at blive trukket for langt ud. Findes
til tråd-, mesh- og solid kurve.

Klips til trådhylde. Gør din opbevaring bredere ved at sætte trådhylder
mellem kurvestativerne.

Universal glideliste. Ved at bruge den
smarte universal glideliste kan du sætte
kurve i køkkenskabet og andre steder.

Hjulsæt. Sæt hjul på din
opbevaring. Gør det nemt at
flytte med.

Støvliste midt. Dæk konsollen
mellem to udtræks funkrioner for et
mere færdigt udseende.

Støvliste. Få en endnu pænere indretning Rumdeler til hyldekurv. Anvend en
ved at montere støvlister på konsollerne
i hver ende og/eller som inddeling af
for enden af hylderne.
flere rum.

Opdeler til trådhylde. Holder
alt hvad du stabler adskildt. Sikrer at
stabler af tøj, håndklæder, tasker og
spil ikke vælter.

NYHED!

Bogstøtte. Få styr på dine bøger med
vores forskellige bøgstøtter. Vælg den
bogstøtte der passer til dit behov.
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Click in melamin hylde. Placér ved siden
af hvilket som helst Classic produkt og
skab en solid opbevaringsoverflade.

Door and wall rack. Et praktisk
opbevaringssystem som holdes på plads
uden at skade døren.

Konsolhylde og knagerække.
Monteres for enden på en konsol.
Du kan opbevare nøgle, din telefon,
halstørklæder og tasker.

NYHED!

Udtræksbar bøjlestang. Hæng
morgendagens tøj klar eller brug den
til at hænge f.eks. børnenes overtøj
til tørre på.

Udtræksbare kurve 30 dybde.
Optimerer dine begrænsede og
smalle steder.

Bukseudtræk. Skab nem adgang og
hold dine bukser i fin form.

Multikrog. En lille krog med mange
anvendelsesmuligheder.

Bøjlestangsholder. Designet betyder
at du ikke behøver at fjerne hylden for
at ændre placeringen af bøjlestangen.

Tværgående bøjlestang. Bruges til at
hænge trøjer og jakker på hvis pladsen
er træng i dybden. Kan også bruges til at
fremhæve dit favorit tøj.

Udtræksbar solid kurv. Forsegl dine ting i en solid kurv med låg
og hold dine ting i godt opbevaret til næste sæson.

Etiketholder. Giver overblik over
dine opbevarede ting. Findes i forskellige størrelser til kurve, hylder
og bokse.

Dyb hylde/smal hylde. Montér en
dybere hylde i bunden og så du kan få
plads til dine støvler.

Skoopbevaring. Få nem adgang til alle dine sko. Tilpas din løsning efter
hvilke sko du har.
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Planlæg din opbevaring og opdag
flere geniale løsninger på www.elfa.com.
På vores hjemmeside finder du de fleste svar på dine spørgsmål der omhandler
opbevaring. For at hjælpe din med at designe din egen unikke Elfa løsning, kan du
bruge vores 3D planlægningsværktøj. Når du er færdig med planlægningen, print
tegningen ud og tag den med dig til din nærmeste Elfa forhandler.
Velkommen til et mere organiseret liv.

60

