Uutuus!

Elfa-kaappi

– nopea ja helppo lukkoponttiasennus!

Nopea ja helppo
asennus Threespine™
lukkoponttimekanismin
ansiosta!

Toimivuus ja tyyli
kulkevat käsi kädessä
Elfan kaappi on tyylikäs. Kun alat käyttää kaappia,
huomaat toinen toistaan kätevämpiä yksityiskohtia.
Kaappi tehdään mittojesi ja tyylisi mukaiseksi. Asennat
kaapin lukkoponttien ansiosta helposti ja nopeasti.
Elfa-kaapeissa on maailmankuulu riippukiskojärjestelmä,
joka voidaan mukauttaa tarkalleen juuri sinun mieltymystesi
ja säilytystarpeidesi mukaan. Ja kun tarpeet muuttuvat, voit
hankkia lisäosia tai pistää kaapin osat uuteen järjestykseen!

Tehdään mittatilaustyönä
• Laaja valikoima erilaisia sisäosia
• Omaan tyyliisi sopivat liukuovet
• Nopea ja helppo koota
•

*

Omaan tyyliisi
sopivat liukuovet!

*Enimmäis- ja vähimmäismitat huomioitava

toimivuus ja tyyli kulkevat käsi kädessä

Kantokisko on ainoa ruuveilla kiinnitettävä
sisäpuolen osa. Kaiken muun voi ripustaa
tai napsauttaa kätevästi paikalleen – ja
vaikka järjestää uudelleen säilytystarpeiden
muuttuessa.

Kaapin rungon voi koota helposti
napsauttamalla osat paikalleen –
ilman työkaluja!

Liukuovet Estetic Duo, ovipintoina Nordic
lime stone ja Adorable Ash. Ovikehys white.

Nauti älykkäästä ratkaisusta
– päivästä toiseen
Elfa erottuu aidosti edukseen huippunäppärän riippukiskojärjestelmän
ansiosta. Tuotteet ja ominaisuudet on kehitetty huolellisesti ja viimeistä
yksityiskohtaa myöten juuri sinun säilytystarpeitasi varten.
Kantokisko on ainoa ruuveilla kiinnitettävä osa. Kaikki muut kaapin
sisätilan osat voi ripustaa tai napsauttaa paikalleen. Kaappia voi täydentää
myöhemmin lisäosilla. Säilytystarpeiden muuttuessa voit järjestää
sisäosat uusien tarpeidesi mukaisesti.
Tukeva ja kestävä kaappi kestää sukupolvelta toiselle.

Voiko säilytysjärjestelmä
olla enää näppärämpi?
• Tehdään mittatilaustyönä
• Työkaluja tarvitaan vain
kantokiskon asentamiseen
• Sisätilan osat ripustetaan tai
napsautetaan paikalleen
• Järjestettävissä uudelleen
tarpeiden muuttuessa

Kantokisko on ainoa osa,
jonka kiinnittämiseen
tarvitaan työkaluja.
Kaiken muun voi ripustaa
tai napsauttaa kätevästi
paikalleen!

• Tunnetusti pitkäikäinen ja laadukas

Elfa-tuotteita valmistettaessa kaikkiin yksityiskohtiin kiinnitetään tarkkaan huomiota. Ne ovat tukevia
ja kestäviä, joten saat ensiluokkaisen, huippulaadukkaan ja elinikäisen säilytysratkaisun.

Liukuovet Estetic Trio, ovipintoina arctic night.
Ovikehys sanded black.

Tämän päivän
asukokonaisuutesi.
#OOTD

Lankahyllyillä villapaidat
pääsevät hengittämään.

Säilytystarpeiden
muuttuessa voit
järjestää sisäosat
uusien tarpeidesi
mukaisesti.

Ulosvedettävä
asustelokerikko sopii
hyvin pikkuesineille,
kuten koruille ja
kalvosinnapeille.

On tyylisi mikä
hyvänsä...

....löydät varmasti tyyliisi sopivat liukuovet
ja kaapin sisäosat. Elfalla on useita erilaisia
ovimalleja. Ovipintavaihtoehtoja on yli 50
erilaista eri väreissä ja materiaaleissa.
Sisäosien värivaihtoehdot ovat valkoinen
ja platina sekä aitopuiset pähkinä, koivu
ja valkoinen.

Saat meiltä
viimeisimmät trendivinkit!
COLOUR

COLLECTIONS

RS 2017/2018

SLIDING DOO

Hae liukuovien Colour Collections 2017-2018
‑esite paikalliselta jälleenmyyjältä tai lataa
esite osoitteesta elfa.com.
Esitteestä löydät eri tyylisiä materiaalija värivaihtoehtoja joka makuun.

Lataa esitteitämme inspiraation
lähteeksi osoitteesta
elfa.com

Liukuovet Vista Plain, ovipintoina
stoneware grey. Ovikehys matte silver.

Soft closing ‑mekanismi (lisävaruste)
Liukuoven yläkiskoon kiinnitetty
mekanismi, jonka ansiosta liukuovet
sulkeutuvat pehmeästi.

LED-valot (lisävaruste)
Pehmeä ja kaunis valaistus.
Energiatehokkaat ja pitkäikäiset
lamput – ei vaihtotarvetta.
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Hinta alkaen

1

1 165 EUR
/ ratkaisu

Tilaa oma kaappi huolettoman helposti
Mittatilaustyönä tehtävä kaappi
Nopea ja helppo
asennus Threespine™
lukkoponttimekanismin
ansiosta!

Leveys: 985–2 520 mm
Korkeus: 2 048–2 488 mm
Syvyys: 675 mm
Kaapin materiaali: valkoinen melamiini (NCS-0502), paksuus 19 mm
Valmiiksi asennettu 50 mm korkea sokkeli (sisältyy kokonaiskorkeuteen). Kaappi valmistetaan haluamiesi mittojen mukaisesti.

Määritä kaapin koko

1

Saat kokonaissumman, kun lisäät
summaan haluamasi
sisätilan osien ja
ovien hinnan.

Tarvitsemasi kaapin korkeus ja leveys.
Vakiosyvyys on 675 mm.
Huomautus: Katon ja kaapin yläreunan väliin on
jätettävä 5 cm tilaa.

Hinta: 625 EUR
Leveys:

2

710 EUR

(985–1 999 mm)

(2 000–2 520 mm)

Valitse sisäosat

Suunnittele kaapin sisäpuoli itse laajasta sisätilan osien valikoimasta (syvyys 30 tai 40)* tai laadi suunnitelmat yhdessä
Elfa-jälleenmyyjän kanssa. Sisätilan osat tehdään mittatilaustyönä.
Hinta noin

Hinta noin

Hinta noin

330 EUR

400 EUR

825 EUR

Ulosvedettävä Décor-asustelokerikko.

Meshkorin jakaja.
Paikalleen naksautettavat
melamiinihyllyt.

Hintaesimerkki: sisätilan Hintaesimerkki: sisätilan
osat kaapille, jonka
osat kaapille, jonka leveys on
leveys on 1 145 mm
1 910 mm
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Hintaesimerkki: sisätilan osat kaapille,
jonka leveys on 2458 mm

Valitse liukuovet

Esimerkkejä näppäristä
täydentävistä tuotteista.

Hinta alkaen

390 EUR

Valitse ovien määrä (2, 3 tai 4) ja valitse jokin ehdotetuista ovipintayhdistelmistä tai valitse itse mieleisesi
materiaalit valikoimastamme.*

/ 2 ovea

Anna viimeinen silaus lisäämällä kaappiin LED-valot ja
soft closing -vaimenninmekanismi!

Esimerkkejä liukuovimalleista ja ovipintayhdistelmistä.

COLOUR

COLLECTIONS
SLIDING DOORS 2017/2018

*Lisää esimerkkejä ja koko valikoiman löydät inspiroivasta Elfa-esitteestä, hinnastosta ja Elfa Colour Collections ‑esitteestä.
Esitteitä saa lähimmältä jälleenmyyjältä ja osoitteesta elfa.com

Käänny suunnitteluun ja tilaamiseen
liittyvissä asioissa paikallisen Elfajälleenmyyjän puoleen.
Etsi jälleenmyyjä
osoitteesta elfa.com

Liukuovet Vista Plain, ovipintoina
white melamiini. Ovikehys white.

*Välinge Innovation, Ruotsi, Threespine™-lukkoponttimekanismin kehittäjä

Edistyksellinen lukkopontti asennus
Nopea ja helppo
asennus Threespine™
lukkoponttimekanismin
ansiosta!

Nopea ja helppo asennus
Kaapin rungon kokoaminen onnistuu muutamassa minuutissa ilman työkaluja, ruuveja,
kiinnikkeitä tai muita irto-osia. Napsauta osat yhteen ja tuloksena on tukeva ja tyylikäs
kaappi. Suosittelemme, että kokoamiseen osallistuu kaksi henkilöä.
Threespine™-lukkoponttimekanismi on uusi mullistava tapa koota huonekaluja.
Siinä ei voi epäonnistua!
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Threespine™-mekanismin ansiosta huonekalujen
kokoaminen on jopa kuusi kertaa nopeampaa
perinteisiin huonekaluihin verrattuna!*

Napsauta
paikalleen
– työkaluja ei
tarvita!
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Kun levy on paikallaan, lukitustappi ponnahtaa kiilauraan,
napsahtaa kuuluvasti ja lukitsee levyt yhteen.
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Kaapin sisäosien asennus sujuu hetkessä
Kun kantokisko on kiinnitetty, asennat muut osat todella helposti ja nopeasti paikalleen.
Tuotteen muut osat
ripustetaan kantokiskoon!

Kantokisko kiinnitys
on ainoa työvaihe, jossa
tarvitaan työkaluja!

Loppusilaus liukuovilla
Kantokiskon on suunniteltu niin, että ne sopivat kaappiisi
täydellisesti. Riittää että kiinnität liukuovien yläkiskon ja
teippaat alakiskon paikalleen kaapin lattiaan.
Aseta ovet kiskoille - valmista tuli!

Yksityiskohtaiset asennusohjeet löytyvät osoitteesta elfa.com
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Jälleenmyyjä:

Tutustu muihin nerokkaisiin säilytysratkaisuihin ja etsi oma jälleenmyyjäsi osoitteesta elfa.fi.

