
Nasze doświadczenie Twoją gwarancją

Przechowywanie na lata. 
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Od ponad 65 lat opracowujemy, produku-
jemy i dostarczamy Państwu systemy do 
przechowywania. Chętnie podzielimy się  
z Państwem naszą wiedzą! Ponadczasowy 
skandynawski styl sprawia, że nasze pro-
dukty są wysoko cenione na całym świecie. 

Funkcjonalność i łatwość obsługi to podst-
awa, która umożliwia naszemu zespołowi 
opracowanie niepowtarzalnych produktów  
i systemów do przechowywania, co stano-
wi bezkonkurencyjne połączenie! 

Przez wszystkie lata produkty Elfy były 
wielokrotnie kopiowane, co stanowi dowód 
na to, że nasze produkty cieszą się dużym 
zaufaniem. Ale oryginał jest tylko jeden. 
Już w latach 50-tych XX wieku wypro-
dukowaliśmy pierwszą szufladę. Dzisiaj 
posiadamy w ofercie ponad 500 produktów, 
które razem dają nieskończone możliwości 
przechowywania. Przodujemy na rynkach 

nordyckich, a nasze produkty są dostępne 
na terenie Europy, Australii i w Stanach 
Zjednoczonych. 

Systemy do przechowywania są nam pot-
rzebne na co dzień. Pozwalają oszczędzać 
czas, a uporządkowane otoczenie daje 
większy komfort. Dzięki systemom Elfa 
możesz z łatwością uporządkować swoje 
rzeczy zmieniając koncepcje ich przechowy-
wania w miarę swoich zmieniających się 
potrzeb. Uważamy to za największy atut  
i oferujemy uporządkowane życie na co 
dzień!

Na przechowywaniu znamy się najlepiej.        
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Nie  uznajemy kompromisów w zakresie 
materiałów lub trwałości i dlatego nasze 
produkty są odporne na czynniki zew-
nętrzne i trwałe. Jesteśmy w stanie  
w pełni kontrolować nasze produkty dzięki 
współpracy pomiędzy działami rozwoju, 
zakupów, jakości i produkcją. 
 
Testy jakości 
Jakość naszych produktów jest dla nas 
bardzo ważna, dlatego przeprowadzamy 
regularne kontrole jakości takie jak funk-
cjonalne testy produktów, np. szuflad 
wysu wanych i drzwi przesuwnych. Kontrole 
jakości zapewniają trwałość i użyteczność 
produktów, dzięki czemu możemy zaofero-
wać naszym klientom 10-letnią gwarancję.

Jesteśmy dumni z jakości naszych 
produktów.
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Codzienne użytkowanie systemów Elfa 
naraża je na duże zużycie, dlatego wyko-
rzystywane surowce i praca włożona    
w przygotowanie muszą być najwyższej 
jakości, aby produkt wytrzymał długie lata 
użytkowania. Klienci otrzymują od nas 
10-letnią gwarancję obejmującą wszelkie 
wady materiałowe związane z normalnym 
użytkowaniem oraz wady funkcjonalne 
kółek w drzwiach przesuwnych, mecha-
nizmu lekkiego domyku, ram szuflad 
wysuwanych, drążka wysuwnego oraz 
pozostałych wysuwanych wewnętrznych 
elementów. Gwarancja obowiązuje od dnia 
zakupu.  
 
Reklamacje 
W przypadku wykrycia wady należy 
okazać dowód zakupu w placówce 
handlowej, która następnie zgłosi szkodę 
nam. Postaramy się odpowiedzieć jak 
najszybciej. Ważne jest, aby wada została 
zgłoszona jak najszybciej. Nie należy więc 

zwlekać z odpakowaniem i sprawdze-
niem produktów. Należy wykonać zdjęcie 
uszkodzonego produktu i przesłać je lub 
przynieść do pokazania w placówce hand-
lowej. Zalecamy zrobienie jednego zdjęcia 
z odległości 1 metra oraz jednego z małym 
przedmiotem (np. pudełkiem zapałek lub 
ołówkiem) obok wady do porównania  
w przypadku uszkodzenia powierzchni.

Ograniczenia 
Wierzymy, że będą Państwo dbali o 
zakupione produkty w najlepszy możliwy 
sposób. Gwarancja nie obejmuje wad 
wynikających z niewłaściwej konser-
wacji lub niewłaściwego użytkowania, 
przechowywania lub montażu. Gwarancja 
nie obowiązuje w przypadku wad zew-
nętrznych zgłoszonych po dostarczeniu 
produktów. Więcej na temat gwarancji na 
stronie www.elfa.com.

10 lat gwarantowanego zadowolenia.
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Zakup produktów Elfa to inwestycja na 
wiele pokoleń. Sądzimy, że  świadczy 
to o naszej trosce o środowisko. Jest to 
oferta w zakresie jakości na lata. Troska 
o środowisko jest bardzo ważna, dlatego 
Elfa uwzględnia ten aspekt podczas opra-
cowywania nowych technologii i wyboru 
materiałów.

Lakierowanie proszkowe  
Większość produktów Elfa wykonanych 
jest ze stali lub drutów stalowych, których 
powierzchnie po obróbce poddawane są 
procesom wykończeniowym nadającym im 
ostateczny wygląd. Elfa wybrała lakiero-
wanie proszkowe zapewniające dodatkowe 
korzyści oprócz ładnego wyglądu. Jest 
to również metoda przyjazna środowisku 
generująca o 30% mniej CO2 niż metoda 
oparta na zastosowaniu rozpuszczalnika. 

Gdybyśmy mogli wszystkie powłoki wyko-
nywane na bazie rozpuszczalnika zastąpić 
produktami lakierowanymi proszkowo, to 
zredukowalibyśmy poziom CO2 o 15 mi-
lionów ton. Wybierając produkty Elfa przy-
czyniają się Państwo do tej redukcji CO2.

Transport i środowisko 
Abyście mogli się Państwo cieszyć naszy-
mi produktami musimy je dla Państwa 
dostarczyć co stanowi dużą część naszego 
ogólnego wpływu na środowisko. Zawsze 
dbamy o rozsądne pakowanie. Zwracamy 
również  szczególną uwagę na 
dokładne zaplanowanie trans-
portu.

Nieszkodliwe ekologicznie systemy do 
przechowywania na lata. 



Wymagania klienta 
Nasze wysiłki idą w kierunku przy-
czyniania się do tworzenia zrówno-
ważonego społeczeństwa i dlatego 
interesują nas Państwa opinie. Nie 
możemy spełnić każdej Państwa su-
gestii, ale jest to doskonały sposób, 
aby kontynuować naszą pracę na 
rzecz środowiska i pozwala nam dos-
tosować się do przepisów prawa, re-
gulacji i certyfikatów, które są przes-
trzegane przez naszych kluczowych 
klientów. Respektujemy wszystkie 
przepisy UE. Zadbaliśmy również   
o to, aby większość naszych produk-
tów była zgodna z restrykcyjnymi 
normami w zakresie środowiska 
obowiązującymi w Kalifornii, USA.
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Systemy wnętrz Elfa są łatwe w montażu, 
można dodawać do nich nowe elementy   
i zmieniać w miarę upływu czasu. Oznacza 
to, że inwestujecie Państwo w system, 
który zawsze można zabrać ze sobą przy 
przeprowadzce lub wykorzystać w innym 
miejscu w domu wraz ze zmieniającymi 
się potrzebami. Najistotniejsze jest to, że 
do montażu nie potrzeba prawie żadnych 
narzędzi.

Unowocześnij swój system 
Cały czas pracujemy nad nowymi rozwiąza-
niami i funkcjami, aby móc sprostać 
przyszłym wymaganiom i trendom. Nawet 
jeżeli zakupiliście Państwo nasz produkt 
dawno temu, można odświeżyć zastoso-
wane wcześniej rozwiązania wprowadzając 
najnowsze rozwiązania innowacyjne i funk-
cje systemów Elfa.

Przechowywanie na lata.
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Elfa oferuje elastyczność i łatwość obsługi, 
jak również bezpieczeństwo w przechowy-
waniu. Nasze systemy wyposażono w kilka 
wbudowanych rozwiązań zapewniających 
bezpieczeństwo, które umożliwiają bez-
pieczny montaż przyścienny lub stabilne 
umieszczenie ich na podłodze. Oczywiście 
ważny jest wybór odpowiedniej śrubki do 
zamocowania na wybranej ścianie, po-
prawny montaż systemu oraz postępowa-
nie zgodnie z naszymi zaleceniami. Bez 
względu na to, ile razy złożycie i rozłożycie 
Państwo nasz system do przechowywania, 
funkcje bezpieczeństwa pozostają takie 
same.

Folia ochronna 
Wszystkie drzwi przesuwne z lustrem lub 
kolorowym szkłem wyposażono w folię 
ochronną umieszczoną z tyłu. Folii nie 
należy zdejmować, ponieważ umieszczono 
ją tam dla Państwa bezpieczeństwa. W 

przypadku uszkodzenia, folia ta uniemożli-
wia odłamkom szkła na rozsypanie i zmniej-
sza ryzyko urazów.

Hartowane szkło 
Nasze hartowane szkło nie jest chro-
nione folią. Proces produkcji hartowa nego 
szkła wywołuje jego naprężenie, przez 
co jest ono mocniejsze niż zwyk  łe szkło. 
W przypadku pow stania ciśnienia, które 
eliminuje naprężenie, szkło rozsypuje się 
na małe kawałeczki zamiast na większe od-
łamki, co zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

Pytania dotyczące montażu 
W przypadku braku jakiejkolwiek instrukcji 
lub w przypadku pytań w zakresie montażu, 
prosimy odwiedzić naszą stronę interne-
tową www.elfa.com, gdzie znajdą Państwo 
instrukcje montażu do pobrania lub gdzie 
będą Państwo mogli skontaktować się  
z naszym działem obsługi klienta. 

Bezpieczne przechowywanie.
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Poniżej przedstawiamy kilka porad  
w zakresie konserwacji produktów. 

Porady dotyczące systemu do wnętrz
• Wszystkie systemy wnętrz można 

przecierać wilgotną ściereczką i łagod-
nym detergentem, nawet półki Décor, 
chociaż należy pamiętać, aby ściere-
czka była dokładnie wyciśnięta.                     

• Odciski palców na platynowych po-
wierzchniach najlepiej usuwać przy 
użyciu oleju lub wody mineralnej.                                

• Nie należy używać rozpuszczalników, 
acetonu lub podobnych substancji, po-
nieważ mogą one uszkodzić powierzch-
nie i niektóre plastikowe elementy.

Porady dotyczące drzwi przesuwnych
• Dolną szynę należy regularnie odku-

rzać, ponieważ kurz może doprowadzić 
do zużycia kółek.                                                            

• Powierzchnie fornirowane i duże 
powierzchnie drewniane są porowa-
te, należy stosować wyłącznie lekko 
wilgotną, miękką ściereczkę, po czym 
przecierać powierzchnię suchą ściere-
czką. Nie należy używać rozpuszczalni-
ka do usuwania plam.                                                   

• Lustra i szkło najlepiej czyścić zwykłym 
detergentem odpowiednim do rodzaju 
powierzchni, np. do mycia okien. Uwa-
ga! Nie używać szorstkiej gąbki.                                                 

• Wszelkie ślady kleju na lustrze lub 
szkle można usunąć żyletką.                                                                                                      

• Profile najlepiej wyczyścić lekko wilgot-
ną ściereczką.                     

• Naoliwionych powierzchni nie czyścić 
olejem, użyć wilgotnej ściereczki  
z odrobiną mydła. Dokładnie osuszyć.

Dbaj o swój zakup a on będzie dbał o Ciebie.





16

Zamawiając produkty Elfa to Państwo 
decydujecie o sposobie dostawy. Opcje 
dostawy można omówić w placówce hand-
lowej, w której dokonano zakupu.    
W przy padku gdy produkty do wnętrz 
znajdują się w magazynie, można je zabrać 
od razu do domu. Tym sposobem można od 
razu rozpocząć montaż własnego systemu 
do przechowywania.

Dostawa do domu 
Można zamówić produkty z dostawą 
bezpośrednio do domu. W takim przypadku 
przewoźnik skontaktuje się z Państwem 
przed dostawą, aby umówić się na konkret-
ny termin dostawy.

Czas dostawy 
Wszystkie drzwi przesuwne wykonujemy 
zgodnie z wymiarami podanymi przez 
Państwa, dlatego dostawa produktu 
może potrwać kilkanaście dni. Dostawa 

elementów wnętrz trwa 5 dni roboczych. 
Dostawa drzwi przesuwnych lub drzwi   
i elementów wewnętrznych trwa 10-15 dni 
roboczych. Czas dostawy niektórych modeli 
drzwi przesuwnych jest czasem dłuższy. 
W okresach promocji czas też może się 
wydłużyć. 

Uszkodzenia w transporcie 
W momencie dostawy ważne jest 
sprawdzenie towaru oraz opakowania i po-
danie wszystkich ewentualnych uszkodzeń 
w liście przewozowym. Należy również 
policzyć ilość paczek i zanotować brak 
ja kiejkolwiek z nich. W przypadku uszko-
dzenia należy również zrobić jego zdjęcie 
i zgłosić takie uszkodzenie w placówce 
handlowej, w której zakupiono towar,  
w ciągu 48 godzin.

Decyzja o sposobie dostawy należy 
do Ciebie.
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Dzięki drzwiom przesuwnym i wewnętrz-
nym elementom można do maksimum 
wykorzystać przestrzeń od ściany do ściany 
i od podłogi do sufitu. Wydajność naszych 
systemów w porównaniu z systemami 
modułowymi lub standardowymi gar-
derobami jest ogromna. 

Dokonując pomiarów powierzchni przed 
zamówieniem drzwi przesuwnych należy 
zawsze zmierzyć wysokość od podłogi do 
sufitu w trzech miejscach. Należy zmierzyć 
miejsce, w którym będą znajdować się 
drzwi, a nie tuż przy ścianie. 

Różnica pomiędzy najniższym a najwyż szym 
miejscem może wynosić 12 mm.  
W przypadku większej różnicy radzimy skon-
taktować się z biurem obsługi lub    
z naj   bliż szą pla cówką handlową. Należy 
wziąć pod uwagę głębokość miejsca,  
w którym zamontowany zostanie nasz sys-
tem. Właściwa głębokość dla systemu Elfa    

z drzwiami przesuwnymi to 685 mm.  
Przy użyciu naszego narzędzia do plano-
wania, które dostępne jest na stronie   
www.elfa.com, można z łatwością zapla-
nować własny system do przechowywania 
z drzwiami przesuwnymi i elementami do 
wnętrz.

Zmierzymy za Ciebie.





Mamy nadzieję, że po zamontowaniu systemu Elfa 
Państwa życie stanie się łatwiejsze i będziecie Państ-
wo bardziej zrelaksowani. Bo kiedy nasi klienci są 
szczęśliwi, to i my jesteśmy szczęśliwi! Praco wnicy 
obsługi klienta są do Państwa dyspozycji w razie 
jakich kolwiek pytań, udzielą wskazówek lub porad.   
W przypadku reklamacji prosimy zgłosić się do 
placówki handlowej, w której zakupiono produkt.   
Tam również udzielą Państwu wskazówek i porad.

Elfa Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Obsługa klienta:
 tel. +48 42-611-6401
fax. +48 42-611-6402
E-mail: biuro@elfa.com
www.elfa.com

Nie spoczniemy dopóki 
Państwa nie zadowolimy.
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