
Everything can be organized
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Elfa – nasz dom
Nie ma nic przyjemniejszego niż zorganizowana 
przestrzeń w domu. 

Kiedy wszystko jest na swoim miejscu, możemy 
zająć się tym, co nas cieszy, z tymi, których kochamy. 

Witamy w naszym świecie, gdzie wszystko jest  
uporządkowane. 
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Drzwi przesuwne Artic z  
wypełnieniem z krystalicznego  
szkła z białym profilem.

Od ponad 65 lat opracowujemy, produkujemy  
i dostarczamy Państwu rozwiązania w zakresie 
przechowywania. Na przechowywaniu znamy  
się jak nikt inny, chętnie więc podzielimy się naszą 
wiedzą! Przez lata produkty Elfa były wielokrotnie 
kopiowane, co tylko dowodzi, że  nasza marka 
cieszy się wielkim powodzeniem i szacunkiem. 
Ale oryginał jest tylko jeden – Elfa! Już w latach 50 
poprzedniego stulecia wyprodukowaliśmy nasz 
pierwszy kosz. Dzisiaj posiadamy w ofercie ponad 
500 produktów, które razem dają nieskończone 
możliwości przechowywania.

Przedpokój 4 Sypialnia 8

Salon 16

Pokoje dziecięce 24

Pralnia 29

Nasze produkty 34 Wskazówki 50

Kuchnia 20

Garderoba 12

Biuro 22

Hobby 26

Kompletne rozwiązania         30 

Nasza historia
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Nieważne jaki 
jest twój styl… 

Zabudowa ścienna typu  
Décor w kolorze orzech.



NYHET!
Skjutdörrar Vista med  
gult/kristallvitt glas och vit profil.

Inredning Classic i vitt.
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Zabudowa ścienna typu  
Classic w kolorze białym. 



NYHET!
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…gościnny i funkcjonalny przedpokój 
nigdy nie wychodzi z mody. 
Przedpokój powinien być funkcjonalny, a jednocześnie gościnny. Nasz inteligentny  
i funkcjonalny system ułatwia doskonałe zagospodarowanie tej przestrzeni, w 
której wszystko jest na swoim miejscu. A jeśli zechcesz ukryć to wszystko, wstaw 
tylko drzwi przesuwne według swojego gustu, a dopełnią one całości. 

Biały Classic
Niżej: Białe Utility.  

Biały Classic.
Niżej: Białe Utility.  
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Każdy z nas ma inne potrzeby… 
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Drzwi przesuwne Artic z wypełnieniem ze szkła w 
kolorze kremowym ze srebrnym, matowym profilem.    
Zabudowa ścienna typu Classic w kolorze białym. 
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…dlatego oferujemy tak wiele 
różnych rozwiązań do sypialni. 
Wymarzona garderoba nie tylko ułatwia życie, ale również sprawia, że Twoja sypialnia 
jest bardziej komfortowa, luksusowa i przestronna. 

Biały Classic.
Niżej: Décor w kolorze brzozy.

Décor w kolorze brzozy.
Niżej: Białe Utility.
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Drzwi przesuwne Artic z wypełnieniem z forniru 
lakierowanego w kolorze brzozy i krystalicznego 
białego szkła. Profil biały. Décor w kolorze brzozy. 



Inredning Classic i platinum.

Mydressing room.. 
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Mydressing room.. 
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Twoja garderoba powinna odpowiadać 
Twojemu trybowi życia…

System Classic  
w kolorze białym. 
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Zabudowa ścienna Décor i Utility w kolorze białym. 
Zabudowa Freestanding oraz Décor w kolorze białym.
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…w najdrobniejszym szczególe.
Gdy dostosujesz cały wystrój do swoich szczególnych potrzeb, Twoja 
garderoba stanie się czymś znacznie więcej niż tylko pomieszczeniem 
do przebierania się. Będzie odzwierciedlać Ciebie i Twoją osobowość. 

Freestanding oraz Décor 
 w kolorze białym.

Utility w kolorze białym
Niżej: Utility i Décor w kolorze białym.
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Zapewnij sobie przestrzeń do życia…
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Drzwi przesuwne Ample z wypełnieniem 
ze szkła hartowanego w kolorze szarym. 
Wnętrze, Classic w kolorze Platinum
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Drzwi przesuwne Artic z wypełnieniem 
ze szkła w kolorze pomarańczowym oraz 
melamina w kolorze zebrano. Profil srebrny. 
Wnętrze, Decor w kolorze białym.



19

…żeby twój salon stał się  
Twoim ulubionym miejscem. 
Przy pomocy naszego inteligentnego systemu przechowywania 
Twoje rzeczy zajmą mniej miejsca i dzięki temu powstanie więcej 
przestrzeni do zabawy i spotkań z przyjaciółmi. 

Biały Décor i Utility.

Biały Décor.
Niżej: Drzwi przesuwne Artic z wypełnieniem ze 
szkła w kolorze pomarańczowym oraz  melamina w 
kolorze zebrano. Profil srebrny. Biały Décor i Utility



20

…kojarzy się z wyśmienitymi potrawami. Stwórz przestrzeń  
i nadaj swojej kuchni osobisty styl montując w niej otwarte półki 
na kolekcję Twojej najlepszej porcelany. Całą resztę można  
z łatwością schować za eleganckimi przesuwnymi drzwiami.

Kuchnia ze smakiem…

Drzwi przesuwne Grace z wypełnieniem 
melamina biała. Wnętrze, biały Décor.
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Drzwi przesuwne Grace z 
wypełnieniem melamina biała. 
Profil srebrny. Biały  Décor. 

Classic w kolorze platinum.

Biały  Décor.
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Mniej rozglądania się za 
długopisami i kartkami…
… masz więcej czasu na sprawy ważne. Wybierz 
nasze specjalne płytkie półeczki, aby stworzyć idealne 
miejsce do przechowywania nad twoim biurkiem.  
Użyj haczyków i pudełek, aby stworzyć funkcjonalne 
domowe biuro z pomysłem i mieć wszystko czego 
potrzebujesz w jednym miejscu.

Freestanding oraz Décor  
w kolorze białym. 
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Drzwi przesuwne Grace z 
wypełnieniem z białego szkła 
i srebrnym profilem.  

Utility w kolorze platinum.

Biały Décor. 
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…ponieważ przechowywanie w pokoju dziecięcym zmienia się nieustannie. 
Super elastyczny system przechowywania jest najlepszym rozwiązaniem. 
Kiedy można zmieniać położenie haczyków i półek wraz ze wzrostem dziecka, 
łatwiej jest dostosować się do jego zmieniających się potrzeb.

Pożyczamy tylko na chwilkę…

Utility i Décor  
w kolorze białym. 
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Platinum Classic.

Drzwi przesuwne Artic z wypełnieniem 
jasnoczerwonego i pomarańczowego  
szkła i lustrem. Profil szary matowy.  
Classic w kolorze białym.  
Décor  w kolorze białym.

Platinum Classic.



26

Miejsce, w którym pasje 
przyjmują takie rozmiary…
…że przestają się mieścić. Jeżeli czujesz, że 
nadszedł czas, aby posprzątać podłogę w garażu 
albo pozbyć się twórczego bałaganu i stworzyć 
przestrzeń,  możesz nam powierzyć to zadanie. 
Zaproponujemy Ci praktyczne i jednocześnie 
efektowne rozwiązanie, którego potrzebujesz. 

Platinum Utility.

Zabudowa ścienna Utility w kolorze platinum.

Zabudowa ścienna Utility  
w kolorze platinum.
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Zabudowa ścienna Utility  
w kolorze platinum.

Zabudowa ścienna Utility  
w kolorze białym.
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Utility w kolorze białym.

Zabudowa ścienna Utility  
w kolorze białym. 
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Zapomnij o praniu…
… w bałaganie. Kiedy zorganizujesz pralnię, w której znajdą się półki/
kosze, kosze materiałowe do przechowywania oraz sprytny system 
koszy wysuwnych, to praca stanie się o wiele przyjemniejsza. 

Zabudowa ścienna Utility w kolorze białym. 
System koszy w kolorze białym.

Utility w kolorze białym.

System koszy w kolorze białym.
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Elfa zakryje wszystko
Oferujemy zarówno wyposażenie jak i drzwi przesuwne, 
proponując jednocześnie wybór wielu sprytnych możliwości 
zagospodarowania pokoi. 

Drzwi przesuwne Artic z wypełnieniem 
z białego krystalicznego szkła i szarym 
matowym profilem.  



Drzwi przesuwne Grace z wypełnieniem z  
szarego szkła i szarym matowym  profilem. 
Zabudowa ścienna Classic w kolorze platinum. 

Drzwi przesuwne Grace z wypełnieniem z żółtego 
i krystalicznie białego szkła, z białym profilem.  
Zabudowa ścienna Classic w kolorze białym. 
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Drzwi przesuwne Artic mocowane do ściany z 
wypełnieniem z białego szkła i srebrnym profilem. 

Drzwi przesuwne Artic z wypełnieniem z  
czerwonego i kremowego szkła i lustrem. Biały profil.  
Zabudowa ścienna Classic w kolorze białym. 
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Drzwi przesuwne Artic ze skosem z 
wypełnieniem ze szkła oszronionego oraz 
melamina w kolorze orzecha. Biały profil.  
Zabudowa ścienna Décor w kolorze brzozy.
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Dzielące pokój drzwi przesuwne Artic z 
wypełnieniem ze szkła i białym profilem. 

Drzwi przesuwne Artic z wypełnieniem  
z szarego szkła i szarym profilem. 
Zabudowa ścienna Classic w kolorze platinum.

Drzwi przesuwne Artic z wypełnieniem  
ze szkła białego oraz białym profilem. 
Zabudowa ścienna Classic w kolorze platinum.

Drzwi przesuwne Grace z wypełnieniem z bezbarwnego 
lustra, białą melaminą oraz białym profilem. 
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Świat Elfy
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System koszy w kolorze białym. 
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Cztery trafne rozwiązania 
Jesteś niepowtarzalny i takie też są Twoje potrzeby. Dlatego stworzyliśmy 
tak elastyczne formy przechowywania. Do wyboru są dwie opcje ścienne i 
dwie opcje podłogowe.  

System szyn pionowych  
V mocowanych do ściany.

System wieszany na 
szynie poziomej BL.

System Freestanding. System koszy.
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Gdybyśmy kiedykolwiek chcieli zmienić nazwę tego produktu, 
nazwalibyśmy go ‘bohaterem’. Jest to podstawowy produkt 
zapewniający elastyczność rozwiązań. I do tego jeszcze super 
łatwo go zainstalować. Przymocuj szynę poziomą BL przy 
pomocy zaledwie kilku otworów.

Wszystko opiera się  
na szynie poziomej BL.

Szyna pozioma BL jest jedynym  
produktem montowanym do ściany. 

Classic w kolorze białym. 
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System szyn pionowych V mocowanych  
bezpośrednio do ściany – prawdziwa klasyka.
Produkty Elfa były wielokrotnie kopiowane, ale oryginał jest tylko jeden. Systemy Elfa są sprytne, 
trwałe oraz stylowe. Półki ścienne są świetnym rozwiązaniem na zagospodarowanie małej przestrzeni  
i stworzenie wyjątkowego miejsca.  Nasze systemy są ponadczasowe.  

Szyny pionowe V.

Szyny pionowe V montuje  
się bezpośrednio do ściany. 
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Samodzielna zabudowa wolnostojąca
Nasz system wolnostojący jest wystarczająco wytrzymały, aby pomieścić wszystko co należy 
przechować i dzięki temu daje nieskończenie wiele możliwości.  Można uznać, że jest to najlepszy 
system ze wszystkich, ponieważ do montażu nie są potrzebne żadne narzędzia. 

Zabudowa Freestanding oraz  
Décor w kolorze białym. 

Z lewej strony: Freestanding oraz Décor w kolorze białym. 
Z prawej strony: Freestanding oraz Classic w kolorze platinum. 
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Systemy koszy Elfa są stabilne, eleganckie oraz 
sprytne. Kosze są dostępne w różnych wielkościach.  

System koszy  
na każdą okazję. 

System koszy w kolorze białym. 

System koszy  
w kolorze platinum.

Do wyboru nóżki lub kółka.

Można przymocować  
wieszaki.
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Światowej klasy rozwiązania w zakresie 
przechowywania zaczynają się od inteligentnej  
i stabilnej podstawy - czyli Classic 

Szyna pionowa H
Wieszana na szynę poziomą BL. 

Podtrzymuje całą konstrukcję 
wiszącą na ścianie. 

Wspornik 
Do którego montujesz elementy 

spełniające wszystkie funkcje. 
Montowany w systemie wieszanym. 

Nakładka na wspornik
Nadaje ostateczny  

wygląd wspornikowi. 

Podwójny wieszak
Umożliwia powieszenie np. 

apaszek, szali.

Wieszak półki ażurowej
Doskonały w  

wąskiej przestrzeni.

Półka/ kosz
Optymalne przechowywanie 

dla rozmaitych rzeczy. 

Półka ażurowa
Przewiewna, ażurowa 
półka, która nadaje się do 
przechowywania prawie 
wszystkiego. 

Wieszak boczny
Sprytna funkcja do przechowywania  

apaszek, naszyjników i wielu innych rzeczy. 

Pojemnik boczny
Sprytna funkcja do 

przechowywania akcesoriów. 

Wysuwany kosz mesh
Idealny do przechowywania. 

Dostępny w trzech różnych 
wysokościach. Alternatywa 

dla kosza tradycyjnego.

Wieszak na krawaty
Sprytna funkcja, umożliwiająca 

przechowywanie  
pasków i krawatów. 

Przegroda półki/ kosza
Użyj na końcach i/lub  

podziel na sekcje. 

Drążek na buty  
pojedyńczy

Widzisz doskonale  
swoje buty.

Jeżeli kiedykolwiek wcześniej korzystałeś z produktów Elfa, z pewnością doskonale wiesz, co sprawia, że jesteśmy 
wyjątkowi.  Nasze produkty są wykonywane precyzyjnie, ponieważ przykładamy wagę do najdrobniejszych detali. 
Stabilna i wytrzymała konstrukcja gwarantuje możliwości przechowywania najwyższej klasy. 
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Przesuwne funkcje  
wspomagają małą przestrzeń. 

Półka boczna pomaga zapanować  
nad małymi przedmiotami. 

Umieść dodatkowy haczyk  
wszędzie, gdzie tego potrzebujesz.  

Szyna pozioma BL
Wszystko jest zawieszone na 
szynie poziomej BL. To jest 
jedyny element całej konstrukcji 
mocowany do ściany. 

Wysuwany wieszak  
na spodnie
Wysuwany wieszak na spodnie.

Kosz na szynę pionową
Tworzy przestrzeń, której  
po prostu nie było. 

Wieszak półki ażurowej 
Idealny do zawieszenia 
przechowywanych przedmi-
otów w wąskich przestrzeniach. 

Maskownica szyny 
poziomej BL
Maskuje śruby, nadając  
szynie ostateczny wygląd. 

Przegrody do  
półek ażurowych
Ułatwiają organizacje  
przedmiotów według potrzeb. 

Wysuwany kosz  
ażurowy
Idealny na wszystkie 
przechowywane przedmioty. 
Dostępny w trzech różnych 
wysokościach. 

Uchwyt drążka do 
wspornika VS
Umożliwia przymocowanie 
drążka na ubrania do systemu.

Haczyk do półki  
ażurowej 
Umieść dodatkowy haczyk 
wszędzie, gdzie potrzebujesz.  

Drążek na ubrania
Służy do wieszania różnej 
długości ubrań. 

Wysuwana półka 
na buty
Idealna opcja dla butów 
na płaskim obcasie. 

Ramka na etykietę
Z opisem zawartości  
do umieszczenia na  
ażurowej półce.

Wysuwana  
drążek na buty 
Idealna opcja dla butów 
na wysokim obcasie.

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów, dlatego 
udzielamy 10 lat gwarancji na wszystkie ruchome części.
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Wariant Décor nadaje Twoim systemom przechowywania ekskluzywny wygląd. 
Eleganckie drewniane detale oraz inteligentny zamysł dodają wyrafinowanego 
wyglądu, który sprawia, że czujesz się dobrze w swoim domu. 

Otocz się odrobiną luksusu  
wprowadzając Elfa Décor

Wieszak na krawaty  
Sprytna funkcja, umożliwiająca 

przechowywanie pasków i krawatów.

Wieszak boczny
Umożliwia przechowywanie  

apaszek, naszyjników itd. 

Nakładka
Umożliwia wykończenie półki ażurowej 

o ekskluzywny drewnopodobny ele-
ment wykończeniowy. 

Półka na akcesoria 
Miejsce do przechowywania 

biżuterii, materiałów do szycia oraz 
innych małych przedmiotów. 

Półka pełna Décor
Dodaje systemowi przechowywania 
odrobinę luksusu. Niezwykle silna 
struktura plastra miodu z lakierowa-
nym wykończeniem z prawdziwego 
drewna. 

Wysuwana rama kosza
Wysuwana rama kosza  

wykonana z drewna

Wysuwany wieszak  
na spodnie

Wysuwany wieszak na  
spodnie z drewnianą ramą.
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Décor w kolorze białym.

Freestanding oraz  
Décor w kolorze brzozy. 

Décor w kolorze orzecha.

Décor w  
kolorze białym.
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1. Organizator
2. Organizator
3. Półka dwustronna 
4. Półka do organizatora 
5. Podwójny wieszak
6. Pudełko niskie do organizatora
7. Pudełko wysokie do organizatora
8. Pudełko wysokie 
9. Pudełko prostokątne 
10. Haczyk organizatora podstawowy 
11. Haczyk organizatora zakrzywiony
12. Haczyk organizatora krótki
13. Haczyk organizatora okrągły
14. Haczyk organizatora długi
15. Haczyk wąski 
16. Pudełko kwadratowe

1. Organizator na narzędzia
2. Szyna garażowa
3. Hak na drabinę 
4. Hak prosty na narzędzia 
5. Haczyk szyny garażowej 
6. Uchwyt na narzędzia
7. Hak na wąż/ kabel 
8. Torba mesh 
9. Pojemnik uniwersalny  
 do organizatora 
10. Hak rowerowy 

11. Wieszak na śrubokręty
12. Haczyk okrągły duży
13. Haczyk okrągły mały
14. Haczyki na narzędzia 
15. Haczyk okrągły
16. Pojemnik na śrubokręty 
17. Haczyki na kombinerki
18. Nakłądka na wspornik VS42
19. Nakładka na wspornik K27 do felg 
20. Haczyk na narzędzia 
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Dodaj odrobinę blasku używając  
systemu przechowywania typu Utility

Utility w  
kolorze platinum. 

Biały Décor z Utility.Utility w kolorze platinum.

Nawet najmniejsza przestrzeń może być dobrze zorganizowana. Przy użyciu naszego systemu Utility 
możesz stworzyć funkcjonalne oraz inspirujące miejsce w ograniczonej przestrzeni.  Nasze produkty są 
eleganckie oraz spełniają standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Jeśli takie zorganizowanie przestrzeni 
nie dodaje jej blasku, to co jeszcze innego można zrobić?
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Światła LED 
Dają delikatne oraz piękne 

światło. Są energooszczędne 
oraz bardzo wydajne – nie 

będzie trzeba ich wymieniać. 

Ukryte w doskonałym stylu

Szyna dolna 
Szyna dolna stanowi  

prowadnicę dla drzwi i  
utrzymuje cały ciężar drzwi. 

Wypełnienia 
Dostępne są w wielu różnych 

materiałach oraz w różnych  
stylach. Można zastosować 

jedno wypełnienie bądź 
połączyć ze sobą kilka w tych 

samych drzwiach  
przesuwnych. 

Nawet gdy wszystkie rzeczy są już poukładane, to czasem mamy  
ochotę je ukryć. Nasz szeroki oraz elastyczny asortyment drzwi  
przesuwnych spełnia te oczekiwania.  Wszystkie nasze drzwi przesuwne 
są wykonywane na miarę, aby jak najefektywniej wykorzystać każdą 
wolną przestrzeń. Będą pasować zarówno do Twojego stylu jak i pokoju. 

Rozwiązanie pod skos 
Oferujemy drzwi przesuwne 
ze skosem, aby wykorzystać 
każdą wolną przestrzeń.

Funkcja cichego zamykania 
Ukryta funkcja zamontowana w szynie 
górnej. Sprawia, że drzwi zamykają się 
delikatnie, cicho oraz bezpiecznie.

Rozwiązanie w postaci 
szyny potrójnej 

Wygodne rozwiązanie, 
kiedy posiadasz trzy pary 

drzwi przesuwnych i chcesz, 
uzyskać otwarcie na  

maksymalną szerokość .

Drzwi przesuwne ścienne  
Odpowiednie jako drzwi lub  
przegroda pokojowa tam, gdzie nie 
ma wystarczająco dużo miejsca na 
zwykłe drzwi, albo tam, gdzie sufit 
jest bardzo wysoko. 

Boczne ramy z profili 
Ramy dostępne są w różnych  
stylach, rozmiarach, materiałach 
oraz kolorach. 

Szyna górna 
Sprawia, że wykończenie jest 

niezwykle stylowe. Jest zawsze 
w tym samym kolorze co boczne 
profile. W szynie górnej zamon-

towano światła LED.

Szpros 
Szpros tworzy ciekawy dodatek  
do wypełnienia. Może być wyko-
rzystywany do podziału wypełnienia, 
lub do łączenia dwóch wypełniających 
materiałów w tych samych drzwiach. 
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Przykłady Ample:

Przykłady Artic:

Przykłady Grace:

To jest tylko część wszystkich 
naszych dostępnych  wypełnień, 
profili oraz kombinacji. Jeśli 
chcesz zapoznać się z całym 
naszym asortymentem, spójrz 
na cennik lub odwiedź naszą 
stronę: www.elfa.com

Ample 
Srebrny profil z wypeł- 
nieniem ze szkła w kolorze 
jasnoczerwonym (5%, 
85%) oraz szkła w kolorze 
szarym (10%)

Ample 
Brązowy profil z wypeł- 
nieniem ze szkła w kolorze 
szarym (5%x2), lustrem 
(10%x2), lakierowanego  
forniru w kolorze 
orzecha(15%x2), olejowa-
nego forniru w kolorze dębu 
(20%), lakierowanego forni-
ru w kolorze brzozy (20%)

Ample 
Czarny profil z wypełnieniem 
ze szkła w kolorze żółtym 
(25%) oraz gładką melaminą 
w kolorze białym (75%)

Ample 
Biały profil z wypełnieniem 
ze szkła w kolorze żółtym, 
czerwonym, pomarańc-
zowym i jasnoczerwonym  
(10% każdy), szkła w 
kolorze krystaliczno białym 
(10%x4) oraz melaminy 
w kolorze szarego dębu 
(10%x2)

Grace 
Srebrny profil z wypeł- 
nieniem z melaminy 
w kolorze jesionu 
(36%,36%), ze szkła w 
kolorze pomarańczowym 
(6%,6%) oraz w kolorze 
jasnoczerwonym (16%)

Grace 
Brązowy profil z wypeł- 
nieniem z gładkiej  
melaminy w kolorze 
białym. 

Grace 
Czarny profil z wypeł- 
nieniem ze szkła w kolorze 
szarym (33%, 33%) oraz 
hartowanego szkła w 
kolorze szarym (33%)

Grace 
Biały profil z wypełnieniem 
ze szkła w kolorze poma-
rańczowym (25%,25%) 
oraz przyciemnianego 
szkła (25%,25%)

Artic 
Srebrny profil z wypeł- 
nieniem z  matowego  
hartowanego szkła (50%) 
oraz lakierowanego forniru 
w kolorze brzozy (50%)

Artic 
Brązowy profil z wypeł- 
nieniem ze szkła w kolorze 
krystalicznej bieli (10%, 
10%, 10%, 10%) oraz 
forniru w kolorze orzecha.  
(20%, 20%, 20%)

Artic 
Czarny profil z wypeł-
nieniem ze szkła w 
kolorze czarnym. 

Artic 
Biały profil z wypełnieniem 
z gładkiej melaminy w 
kolorze białym (15%, 50%, 
15%) oraz szkłem w kolorze 
żółtym (10%, 10%)
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Rozsuwany drążek na ubrania. 
Doskonały w wąskiej przestrzeni. 
Umieść dzienne ubrania lub wysusz 
wierzchnie ubrania dzieci na drążku.

Zaślepka drążka. Zaślepki nadają 
ostatni szlif drążkowi. Wystarczy 
nałożyć zaślepkę na koniec drążka.

Stopki. Chronią podłogę przed  
zarysowaniem. 

Górna półka. Gładka, biała półka,  
która pokrywa szuflady i tworzy kolejne  
użyteczne miejsce do przechowywania. 

Blokady koszy. Zapobiegają zbyt  
dalekiemu wysuwaniu się koszy. 

Prowadnice uniwersalne. Szafki 
kuchenne i inne przestrzenie mogą być 
zagospodarowane przy użyciu wygod-
nych uniwersalnych prowadnic do 
koszy, aby zoptymalizować przestrzeń.

Kosz wieszany. Koszyk, który można 
zamontować do boku systemu szuflad-
owego lub na ścianie.

Uchwyt na drążek do ubrań.
Drążek pasuje do systemu szuflad  
z zastosowaniem uchwytu do ramy. 
Dostępna jest także wersja ścienna.

Wysuwana półka na buty. Potrójna 
półka sprawia, że masz łatwy dostęp 
do swoich butów. Zmieści się na niej  
9 par butów. 

Klipsy do półek. Powiększ swoje 
miejsce przechowywania poprzez 
założenie półek Elfa pomiędzy 
ramami szuflad. 

Uchwyt drążka. Konstrukcja sprawia, 
że nie trzeba wyjmować całej półki, 
kiedy chcesz zmienić położenie drążka. 

Zestaw kółek.  Kółka sprawią, że 
meble będą uniwersalne oraz łatwe  
do przestawienia. 

Zawsze znajdą się nowe przedmioty, które trzeba poukładać. W takich przypadkach 
zawsze możesz polegać na akcesoriach Elfa. Stylowych i prostych w montażu. 

Nikt nie zna się na przechowywaniu  
lepiej niż my! 
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Maskownica szyny poziomej BL. 
Wsuwa się łatwo w rowek szyny  
i zakrywa otwory śruby.

Uchwyt na etykietę. Zorganizuj 
więcej rzeczy. Umieszczając uchwyt 
na etykietę na półkach metalowych 
oraz koszykach.

Przegroda do półek metalowych. 
Oddziela od siebie przedmioty:  
swetry, ręczniki, bielizna pościelowa, 
torebki, itd. 

Przegroda do półki/kosza. Użyj na 
końcach i/lub podziel koszyki na półce 
na mniejsze części.  

Nakładka na wspornik. Nadaje 
rozwiązaniu ładniejszy wygląd po 
umieszczeniu jej na brzegu wspornika. 

Wysokie buty. Zamontuj głębszą 
półkę u dołu,  a będziesz miał miejsce 
na wysokie buty. 

Wsporniki na książki. Spróbuj ustawić 
swoje książki używając różnego typu 
wsporników.

Półka boczna. Mocowana na brzegu wspornika. Odpowiednia do 
przechowywania kluczy, telefonu, biżuterii i torebek. 

System ażurowych półek drzwiowych 
i ściennych. Praktyczny system koszy, 
którego mocowanie nie zniszczy drzwi 
oraz który pasuje do każdego wnętrza. 
Jest dostępny w różnych rozmiarach. 

Haczyk półkowy. Mały haczyk o  
wielu zastosowaniach. 

Ramka na etykietę do szuflad. Widzisz 
co przechowujesz w szufladach. Można 
ją zamontować zarówno na szufladach 
metalowych jak i materiałowych
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Zaplanuj swoją przestrzeń i zorganizuj  
ją przy pomocy www.elfa.com 
Na naszej stronie internetowej znajdziesz odpowiedzi na większość swoich pytań 
dotyczących przechowywania. Aby pomóc Ci zaplanować swoje własne rozwiązanie 
przy pomocy naszego wyjątkowego systemu Elfa, posłuż się naszym narzędziem 
planowania w 3D. Po zakończeniu etapu planowania, wydrukuj swój plan i zgłoś się 
do najbliższej placówki handlowej Elfa. Witamy w nowym zorganizowanym świecie!


