
Kreatywny System 
Przechowywania





Od wielu lat Elfa funkcjonuje 

na rynku jako nowatorski lider 

w dziedzinie przechowywania 

odzieży, artykułów codziennego 

użytku i sprzętu. Firma ma  

wieloletnie doświadczenie i  

nieustannie pracuje nad  

udoskonalaniem swoich  

produktów. Elfa oferuje stylowe, 

funkcjonalne i uniwersalne sposoby 

przechowywania, które można 

dostosować do każdego wnętrza i 

indywidualnych potrzeb.



Garderoba
elfa® umożliwia posiadanie własnej, wygodnej garderoby. 

elfa® to wielofunkcyjny system przechowywania odpowiadający 

zapotrzebowaniom współczesnego społeczeństwa, którego 

czas i przestrzeń są ograniczone, a które jednocześnie ceni 

oryginalność rozwiązań.
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Z pomocą systemu elfa® décor (od niedawna dostępnego 

również w kolorze eleganckiej bieli) z łatwością można opanować 

bałagan, uzyskując efekt estetycznej, nieskazitelnej prostoty.  

A wszystko to bez konieczności skomplikowanego montażu.





Pomysłowy projekt i funkcjonalność zagwarantują każdej rzeczy 

odpowiedni sposób przechowywania. Stalowa szyna pozioma i 

innowacyjny system montażu zapewnią maksymalna stabilność 

konstrukcji. Dodatkowo, dzięki szynom pionowym, każda  

kombinacja jest możliwa.
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System rozwiązań w stylu garderoby umożliwiający 

przechowywanie butów, garniturów, swetrów i spodni, 

gwarantuje łatwy dostęp do wszystkiego.

Sypialnia





Jeśli wcześniej rządził chaos, teraz zapanuje porządek dzięki 

inteligentnym rozwiązaniom elfa®. Produkty z serii biały décor 

nadają wyrazistego charakteru i świeżości garderobie, którą 

można dostosować do indywidualnych potrzeb. 



F: blue or 
grey filling 
in the doors



Kuchnia

Przybycie gości nie musi wywoływać dyskomfortu  

spowodowanego bałaganem w kuchni, który da się ukryć za 

przesuwnymi drzwiami. Podobnie można odizolować domowe 

biuro czy sypialnię. Półki ażurowe elfa® pozwolą na odpowiednie 

rozdzielenie przestrzeni za takimi drzwiami.
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System elfa® zaprojektowano tak, by w nowoczesny, modny 

i funkcjonalny sposób zorganizować przestrzeń oraz zmieścić 

i zabezpieczyć przedmioty należące do współczesnego 

użytkownika.



F: another color 
of filling, for 
instance red



Salon
Posiadanie niepowtarzalnego salonu jest możliwe dzięki 

rozwiązaniom elfa® classic i elfa® décor, które gwarantują 

możliwość adaptacji do każdego wnętrza.





Nareszcie można dopasować każde, przeznaczone do 

przechowywania miejsce do ogólnego charakteru domu. 

Elegancki styl elfa® décor doskonale pasuje do współczesnego 

europejskiego trendu łączenia naturalnych walorów drewna i stali.





Elfa® oferuje również szeroki asortyment funkcjonalnych  

akcesoriów, umożliwiających racjonalne zagospodarowanie 

przestrzeni.

Akcesoria





www.elfa.com
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Twój dystrybutor:




