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Witamy w naszym wiecie, gdzie 
wszystko jest uporz dkowane. Od dzi ,
dzi ki inteligentnym systemom Elfa 
wszystko b dzie na swoim miejscu. 
Nasz elastyczny szwedzki system 
z 10-letni  gwarancj  to ponadczasowe 
rozwi zanie, które pomaga utrzyma
porz dek. Co wa ne, zabudow  mo na 
atwo dostosowa  do swoich potrzeb. 
Od ponad 65 lat opracowujemy 
i dostarczamy Pa stwu rozwi zania 
w zakresie przechowywania. W ofercie 
posiadamy ponad 500 produktów, które 
daj  niesko czone mo liwo ci zabudowy 
garderoby, kuchni, azienki, pokoju 
dzieci cego, gara u, spi arni i wielu 
innych pomieszcze .

SZYNA POZIOMA BL
– SOLIDNA PODSTAWA
Jest to podstawowy produkt zapewniaj cy 
elastyczno  rozwi za  z atwym 
monta em. Szyna pozioma BL mocowana 
jest przy pomocy kilku otworów. Na niej 
wieszamy szyny pionowe H, które pomagaj
stworzy  kompletn  aran acj  wn trza. 
To jedyne wiercenie przy monta u
systemów Elfa.
SYSTEM SZYN PIONOWYCH V 
MOCOWANYCH DO CIANY 
– PRAWDZIWA KLASYKA
Wystarczy przykr ci  szyny pionowe V do 
ciany i ju  mo na zawiesza  inne elementy. 

Pó ki cienne oraz kosze s wietnym 
rozwi zaniem na zagospodarowanie ma ej 
przestrzeni.

SYSTEM KOSZY NA KA D  OKAZJ
Systemy koszy, wykonanych ze stali 
nierdzewnej s  dost pne w ró nych 
wielko ciach. Mo na je ustawia  w zestawach 
obok siebie lub jedne na drugich, aby 
zaoszcz dzi  cenn  przestrze .
ELFA DÉCOR – ODROBINA LUKSUSU
Wariant Décor to ekskluzywna linia premium. 
Eleganckie drewniane wyko czenia 
wyst puj ce w trzech kolorach oraz 
wyrafinowane detale dodaj  przestrzeni 
luksusowego wyrazu.
MIEJSCE, W KTÓRYM PASJE 
PRZYJMUJ  TAKIE ROZMIARY…
… e przestaj  si  mie ci . Je eli czujesz, 
e nadszed  czas, aby pozby  si  twórczego 

ba aganu, mo esz powierzy  to zadanie 
nam. Przy u yciu systemu Utility 
z haczykami, mocowaniami i ró nej wielko ci 
koszykami, stworzymy funkcjonalne oraz 
inspiruj ce miejsce nawet w ma ej 
przestrzeni.
STYLOWE DRZWI NA MIAR
Oferujemy równie  drzwi przesuwne 
w kilkudziesi ciu ró nych wariantach. Nawet 
gdy wszystkie rzeczy s  ju  pouk adane, 
czasem mamy ochot  je ukry . Nasz szeroki 
asortyment spe nia te oczekiwania. 
Wszystkie drzwi przesuwne wykonujemy 
na miar , aby jak najefektywniej wykorzysta
ka d  woln  przestrze .

FREESTANDING, CZYLI SAMODZIELNA 
ZABUDOWA WOLNOSTOJ CA
Nasz system wolnostoj cy jest 
wystarczaj co wytrzyma y, aby pomie ci
wszystko, co nale y przechowa .
Do monta u nie potrzebujesz adnych 
narz dzi. Mo esz go ustawi , gdzie
tylko chcesz.
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