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KESTÄVÄÄ SUUNNITTELUA
Osa Elfa Classic -sarjan tuotteista on suunniteltu uudelleen 
tehden niistä entistä käytännöllisempiä ja houkuttelevampia. 
Lisäksi tuotteiden hiilijalanjälkeä on merkittävästi pienennetty, 
mutta sama kantavuus ja korkea laatu säilyvät. 

Kutsumme tätä nerokkaaksi uudistukseksi. ”Kestävällä 
suunnittelulla on todella merkitystä, jos haluamme vähentää 
vaikutustamme maapalloomme.” sanoo Peter Nilsson,  
Elfan tuotekehityspäällikkö. 

Liukuovet: Forma Plain (pronssi) 
Materiaali: Pine green - UUTUUS

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (valkoinen),  
hyllyjärjestelmä (valkoinen)

*lisätietoa elfa.com

- 12 %
 pienempi    

  hiilijalanjälki*



SANDSTONE

CLAY BROWNGREEN MIST

PINE GREEN
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UUDET VÄRIT JUHLISTAVAT  
SKANDINAAVISTA LUONTOA 
”Nordic sense” -liukuoviemme sävymalliston rauhoittavat värit ja 
luonnollinen tunnelma voivat toimia pitkäaikaisena perustana 
kotonasi ja luoda levollisen tilan.

TEHTY KESTÄMÄÄN
Säilytysjärjestelmän päivittäinen käyttö altistaa sen normaalille 
kulumiselle. Ammattitaidolla ja korkealaatuisilla materiaaleilla voidaan 
ylläpitää eliniän kestävää palvelua. Joten älä huoli, koska Elfan tuotteet 
ovat korkealaatuisia ja kestävät vuosikymmeniä. 

Katsomalla pitkälle eteenpäin on tärkeintä pyrkiessä kohti ympäristö-
ystävällisempää elämäntapaa. Elfa-tuotteet ovat ajattomia, kestäviä ja 
muunneltavia tarpeiden mukaan, joten ne ovat loistava perusta elinikäisille 
säilytysratkaisuille. 

Miten opimme tekemään järkevämpiä valintoja jokapäiväisessä 
elämässämme? Kieltämättä monet meistä kamppailevat elintilan ja 
tavaroiden järjestämisen kanssa. Ympäristöystävällisempi elämäntapa  
olisi helpompaa, jos pitäisimme kaiken järjestyksessä.

Lue vinkkimme ympäristöystävällisemmän elämäntavan helpottavan 
säilytystilan järjestämiseen, sivu 30. 

YHDESSÄ KOHTI  
KESTÄVÄMPÄÄ TULEVAISUUTTA



Arvauksemme on, että vaatteet, kengät ja muut tavarat täyttävät kotisi – niitä on 
kaikkialla, eivätkä ne aina ole siellä, missä haluaisit niiden olevan. Nerokkaiden 
säilytysratkaisujen ansiosta tavarat saavat omat paikkansa ja kaikki löytyy helposti. 
Inspiroimme sinua unohtamaan tilapäisratkaisut ja vapauttamaan jokaisen neliömetrin 
takaisin hyötykäyttöön. Säilytysjärjestelmämme luovat tilaa tärkeimmälle eli elämälle.

LUOMME TIL A A
JOK APÄIVÄISEEN EL ÄM Ä ÄSI

Tässä esitteessä ovat suositushinnat valituille säilytysratkaisuille. 
Lisätietoa, hinnat ja muita säilytysratkaisuja löydät skannaamalla 

koodin. Voit myös käydä nettisivuillamme elfa.com tai tutustua 
hinnastoomme.
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H AK EMISTO

Kaappi/Vaatehuone
Vaatteet, kengät ja asusteet – näin suunnittelet unelmiesi 
vaatekaapin tai vaatehuoneen, tilan koosta riippumatta. 

Eteisen säilytysratkaisut
Jokainen perheenjäsen tarvitsee eteisestä oman säilytystilan 
hansikkailleen, laukuilleen, kengilleen ja hatuilleen. Ammenna 
inspiraatiota toimivaan ja käytännölliseen eteiseen

Hyllyjärjestelmä
Esteettiset melamiinihyllyt ja seinäkiskot - todelliset 
klassikot, jotka antavat kirjojen ja tarvikkeiden loistaa.

Tilanjakajat
Luo uusi tila jakamalla huone tilanjako-ovilla.

Lastenhuoneen  
säilytysratkaisut
Vaatteet, lelut, kirjat ja muut tavarat kilpailevat  
tilasta lastenhuoneessa. Tutustu ideoihimme ja  
laita säilytysjärjestelmät uusiksi.

Kodinhoitohuoneen  
säilytysratkaisut
Kodinhoitohuoneessa on oltava tilaa pyykkien kuivaa- 
miseen ja viikkaamiseen sekä pyykinpesuaineiden ja 
muiden puhdistustuotteiden säilyttämiseen.

Autotalli & Varasto
Käteviä tapoja työkalujen, puutarhavälineiden, urheilu- 
varusteiden ja muiden kausitavaroiden säilytykseen.

Aivan uutta säilytystilaa
Luo säilytystilaa oveen, portaiden alle, keittiöön tai 
kotitoimistoon. Hyödynnä kotisi mahdollisuudet.

Harrastukset & Kotitoimisto
Luo tila opiskelua, työtä tai harrastusta varten erityisillä 
papereita, kyniä ja toimistotarvikkeita varten suunni- 
telluilla tuotteilla.
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K A APPI /  
VA ATEHUONE
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SISÄOSAT, TÄMÄ OSIO

Suositushinta

887 EUR
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Liukuovet: Estetic Plain (Innocent birch) 
Materiaali: Sandstone – UUTUUS

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (Graphite), 
Hyllyjärjestelmä (valkoinen)
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UUTUUS
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SISÄOSAT

Suositushinta

847 EUR

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (Graphite)
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Valitse ulosvedettävä kenkäsäilytys, jolloin saat paremman 
yleisilmeen ja sekä korkeakorkoiset että tasapohjaiset 
kengät ovat helposti saatavilla. Koska kengät säilytetään 
kaltevalla hyllyllä, on se myös hyvin tilaa säästävää ja 
telineeseen voi mahtua jopa kuusi kenkäparia. 

Click-in -järjestelmä on pitkäkestoinen ratkaisu, koska 
hyllyjä, koreja ja muita toimintoja on aina mahdollista 
muuttaa sen hetkisen tarpeen mukaan. 

Ulosvedettävä housuteline pitää housusi järjestyksessä  
ja rypyttöminä.

VA ATTEET JÄR JESTYKSESSÄ  
– UNELM A ULOTTUVILL ASI

Piilotettuna liukuovien taakse tai täysin näkyville - käyttämättömän tilan hyödyntä-
miseen on tyylikkäitä, nerokkaita ratkaisuja. Luomalla määritellyn tilan näet 
paremmin koko vaatesäilytyksesi ja saat huoneeseen rauhallisemman tunnelman. 
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LIUKUOVET

Suositushinta

2 316 EUR

UUSI GALLERY –  
TEOLLISEEN TAI R AN-
SK AL AISEEN TYYLIIN
Gallery on uusin ovimallimme, jossa on 
sekä pysty- että vaakajakolistoja. Se on 
täydellinen tilanjakajaksi tai vaatekaapin 
oveksi, kun haluat jättäää lempivaatteesi  
näkyville. 

Mustilla kehyksillä voit luoda teollisen 
tyylin ja valkoisilla kehyksillä saat aikaan 
maalaisemman ranskalaistyylisen 
vaikutelman. 

Liukuovet: Gallery (musta) 
Materiaali: Clear tempered glass 

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (valkoinen)
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SISÄOSAT

Suositushinta

1 891 EUR

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (valkoinen)
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Suunnittele vaatehuoneeseesi stailauspiste lisäämällä  
riippukiskoihin mesh-seinäkoreja ja peili.

Lisää persoonallisuutta vaatehuoneeseesi suunnittelemalla paljon 
avohyllyjä, joilla lempitavarasi jäävät näkyviin.

Erittele vuokratut vaatteesi muista suunnittelemalla 
niille erillinen tila vaatekaappiisi. 

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (valkoinen)
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Puiset 
yksityiskohdat 

lisäävät hieman 
luksusta
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Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (Graphite),  
Décor (harmaa)



Sisäosat: Click-in -järjestelmä,  
kantokisko (valkoinen), Décor (valkoinen)
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Vaaleanharmaalla sametilla vuorattu asustetarjotin 
pitää kaikki pikkutavarasti järjestyksessä ja tuo hieman 
luksusta vaatehuoneeseesi. 

Grace-liukuovet sopivat täydellisesti yhteen valkoisen 
Décor-järjestelmän kanssa. 

Sisäosat: Click-in -järjestelmä,  
kantokisko (valkoinen), Décor (valkoinen)

Lisää järjestelmääsi peili ja toteuta meikkauspiste.  
Peili heijastaa valoa ja luo huoneeseen ilmavan tunnelman.

DÉCOR YHDISTÄ Ä TOIMINNALLISUUDEN JYK EVÄ ÄN 
ULKONÄKÖÖN
Décor-valikoima pohjautuu click-in -järjestelmään, mutta lisää lämminhenkisyyttä 
ja puhtaita linjoa etusarjoilla, hyllyillä ja muilla puisilla ykstyiskohdilla. 

Valkoinen Décor luo raikkaan skandinaavisen ilmeen, kun taas harmaana se  
lisää lämmintä, nykyaikaista vaikutelmaa. 
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Harmaa Décor yhdistettynä platinan värisiin metalliosiin 
luo teollisen, maskuliinisen ilmeen.

Lisää liukuovet korostamaan huoneen tyyliä tai lisäämään levollisuutta. Linear-ovi on 
saatavilla eri kuvioinneilla ja harmaa väri sopii yhteen harmaan Décor-sarjan kanssa.
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Valitse sisäosat, jotka sopivat huoneen tyyliin,  
niin saat rauhallisen tunnelman.

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (platina) 
Décor (harmaa) 

SÄILYTYSRATKAISU

Suositushinta

1 554 EUR
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SÄILYTYSRATKAISU

Suositushinta

527 EUR

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (Graphite)

Tee kodistasi 
oman  

näköisesi
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Graphiten väri luo lämpimän,  
nykyaikaisen tunnelman huoneeseesi.

Viistotut hyllyt tekevät kengistäsi osan sisustusta ja 
antavat niihin hyvän yleiskatsauksen.
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Lämmin, 
nykyaikainen 

ilme Graphite-
tuotteilla

Liukuovet: Arctic Plain (pronssi) 
Materiaali: Bronze tempered glass

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (Graphite)
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Ylhäällä: Koukut voivat toimia tilapäisripustukseen vaatteille, 
joita aiot käyttää pian uudelleen.

Jos tilassa säilytetään myös lasten vaatteita, 
on ne hyvä laittaa korkeudelle, johon  
lapset ylttävät. Ja kun lapset kasvavat,  
voit muuntaa järjestelmää heidän  
pituuden ja tarpeiden mukaan.
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Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (valkoinen)  
Décor (valkoinen)
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Liukuovet: Gallery Duo (valkoinen) – UUTUUS 
Materiaali: Satin white, Clear tempered glass 
Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (valkoinen)

UUTUUS
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Onko vaatekaappisi täynnä vaatteita, joita et koskaan käytä? Jos haluat panostaa ympäristöystäväl-
lisempään elämään, vaatekaappi voi olla hyvä paikka aloittaa. Käyttämällä vaatteita usein, myymällä 
tai korjaamalla niitä, pidennät niiden elinkaarta. Ja säilyttämällä niitä helposti saatavilla ja hyvin esillä, 
on epätodennäköisempää, että toteat “Minulla ei ole mitään päälle pantavaa”. Ja toivottavasti myös 
heräteostokset vähenevät. Tässä on muutamia vinkkejä, jotka auttavat suunnittelemaan  
vaatesäilytyksen, joka edesauttaa kohti ympäristöystävällisempää elämää.

KUINK A SUUNNITELL A  
K ESTÄVÄ VA ATESÄILYTYS

Uskalla luopua! Käyttämättömät vaatteesi voivat 
tehdä jonkun toisen onnelliseksi. Anna pois, myy tai 
vaihda vaatteita. Laita kaappiisi oma kassi tähän 
tarkoitukseen. 

Vaatteesi kestävät pidempään, jos pidät niistä 
hyvää huolta. Käytä esimerkiksi housuripustinta, 
jolloin housut ja hameet säilyvät rypyttöminä  
ja erillään.

Neulepaidat voivat menettää muotonsa henka-
reissa, joten käytä mesh-koreja korinjakajilla 
pitääksesi paidat siististi järjestyksessä.

Ripusta niin paljon kuin mahdollista, mieluummin 
kahteen tasoon. Hyötynä on hyvä yleisilme,  
helppo saatavuus ja rypyttömät vaatteet.

Jokainen pesukerta kuluttaa vaatteita ja lisää 
hiilidioksidipäästöjä. Vähennä pesukertoja ja 
pidennä vaatteidesi elinkaarta käyttämällä 
niitä useamman kerran ennen pesua. Säilytä 
niitä ilmavasti koukuissa tai telineissä 
vaatekaapissasi tai oven taustalla. 

Oletko koskaan ajatellut vuokrata vaatteita? 
Osta ajattomia perusvaatteita ja lisää 
vuokrattuja osia piristämään asuasi.  
Säästät sekä rahaa että säilytystilaa.  
Järjestä oma tilansa näille vaatteille.

Huolehdi kengistäsi säilyttämällä niitä 
hyllyillä tai telineissä – ei kasassa lattialla.

Lisää vinkkejä & inspiraatiota
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VINK K EJÄ 
YMPÄ RISTÖYSTÄVÄ LLISEEN 
VA ATESÄ ILYTYKSEEN
1  AJATTELE “JOUSTAVASTI” hankkiessasi 

säilytysjärjestelmää. Valitse järjestelmä,  
jota on helppo muuttaa ja laajentaa,  
kun tarpeesi muuttuvat.

2  LAATU JA AJATTOMUUS ovat tärkeämpi 
kuin halpa hinta ja huono laatu. Tämä pätee 
sekä vaatteisiin että säilytysjärjestelmään. 

3  OPETTELE YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ 
tapoja lajittelemalla vaatteet kauden 
vaihtuessa. Valitse järjestelmä, jossa saat 
hyvän katsauksen vaatteisiisi. Niin voit 
helposti nähdä mitä vaatteita olet käyttänyt 
ja mitä et. Anna pois, myy tai vaihda ystävien 
kanssa vaatteet, joita et ole käyttänyt.

4  PIDENNÄ VAATTEIDESI ELINKAARTA 
säilyttämällä niitä hyvin. Ilmavat hyllyt ja 
erikoisominaisuudet esim. housuille ja 
kengille pitävät vaatteesi erillään ja raikkaina.

Helposti nähtävillä olevat vaatteet, jotka 
on lajiteltu värien ja käyttötarkoituksen 
mukaan helpottavat asun löytämistä. Ja 
vähentävät halua heräteostoksiin.



ETEISEN 
SÄILYTYSR ATK AISUT
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SÄILYTYSRATKAISU

Suositushinta

416 EUR
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Liukuovet: Linear Plain/Zack 
Materiaali: Valkoinen



Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (valkoinen), Décor (valkoinen)

SISÄOSAT

Suositushinta

1 195 EUR
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Ensivaikutelmalla on merkitystä. Eteinen antaa vieraalle ensisilmäyksen kodistasi. Se on  
myös ensimmäinen ja viimeinen yhteyspiste kulkiessamme sisään ja ulos kiireisessä 
elämässämme. Käytännöllinen säilytys luo tilan, jossa takit, laukut ja kengät yhdistyvät 
ja avaimet ja lompakot löytyvät helposti. Se luo järjestyneen eteisen, joka antaa sinun 
keskittyä tärkeisiin päivän tapahtumiin ja toivottaa sinut tervetulleeksi ripustamaan 
takkisi, riisumaan kenkäsi ja rauhoittumaan kun palaat kotiin.

TERVETULOA JÄR JESTYKSESSÄ 
OLEVA AN ETEISEEN

Ripusta käsilaukkusi koukkuihin sen sijaan,  
että jättäisit ne lattialle. 

Käytä osioita pitämään eteisen pikkutavarat järjestyksessä. 
Umpinaiset etusarjat pitävät vaikutelman rauhallisena  
ja tyylikkäänä. 

Lisäämällä liukuovet järjestelmän eteen saat 
entistä rauhallisemman vaikutelman.



Dra bort gult i det vita
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Jaa hyllykori jakajilla niin, että 
kullekin perheenjäsenelle on oma 
osionsa. Lisää hyllykorin alle  
koukkuja laukuille ja vaatteille.

Koukkulistat hyllyjen  
reunassa takaavat sen,  
että vieraiden vaatteille  
on aina tilaa. 

Lisää mesh-koreja roikkuvien 
takkien ja jakkujen taakse  
hyödyntääksesi koko syvyyden. 

Hyvä tapa luoda lisätilaa on 
yhdistää erisyvyisiä hyllyjä.

Säilytystaulu voi toimia 
eteisen keskipisteenä. Voit 
säilyttää siinä ostoslistoja, 
kutsuja ja pikkutavaroita, 
jotka muuten lojuisivat  
pitkin taloa. 



Plan for  
peaceful 
mornings
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Liukuovet: Gallery Quattro (musta) – UUTUUS 
Materiaali: Clear mirror 
Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (Graphite)

UUTUUS
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Suunnittele lasten säilytysratkaisu heille sopivaksi. 
Muuta järjestelmää lasten kasvun mukaan. 

Hyödynnä kaikki käytettävissä oleva tila tarkkojen 
mittojen mukaan.

Gallery-ovimallilla on mahdollista saada sisustus, ovet ja ikkunat sopimaan  
muodoiltaan yhteen.



42

Yhdistä materiaaleja ja värejä yhteensopiviksi kotisi 
sisustuksen kanssa. Osaan materiaaleista ja päätyle-
vyistä voit valita jopa haluamasi NCS-värin.

Liukuovet (Original) ovat saatavilla myös vakio-
mittaisina, ostovalmiina ja asennuskin onnistuu 
saman päivänä. Katso lisätietoja www.elfa.com.

Mattalasipintaiset (Cosy cashmere) liukuovet 
luovat hienostuneen tyylin.

Tummalla puumateriaalilla (Charcoal oak) voit saada 
aikaan modernin ja raamikkaan ilmeen kotiisi.

Lisää vinkkejä & inspiraatiota
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Liukuovet: Grace Quattro (valkoinen) 
Materiaali: Valkoinen

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (valkoinen)

SÄILYTYSRATKAISU

Suositushinta

1 262 EUR



TIL ANJAK A JAT
Käyttämällä liukuovia tilanjakajina, saat helposti jaettua yhden huoneen 
kahdeksi tilaksi, mutta ovet avattuna saat halutessasi avaramman tilan.  
Jos valitset lasiovet, pääsee valo kulkemaan mukavasti läpi huoneen.
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Liukuovet: Gallery Quattro (musta) – UUTUUS 
Materiaali: Clear tempered glass

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (valkoinen)

UUTUUS
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Liukuovet: Artic Quattro (Sanded black) 
Materiaali: Clear tempered glass

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (platina) 
Décor (harmaa)

Luo huone 
huoneeseen
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Liukuovet: Artic Trio (valkoinen)
Materiaali: Clear tempered glass
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Yläkantoisilla liukuovilla voit jakaa huoneesi kahteen osaan, mutta jättää silti 
lattian vapaaksi luoden avoimen ja yhtenäisen tilan.

Liukuovet: Gallery Quattro (musta) – UUTUUS 
Materiaali: Clear tempered glass

Liukuovet: Estetic Duo high/Duo low (Innocent birch) 
Materiaali: Clear tempered glass

UUTUUS



Hyllyjärjestelmästä on tullut todellinen Elfa-klassikko. Niitä löytyy 
kodeista ympäri maailmaa ja järjestelmä on myös usein mukana 
tunnetuissa sisustuslehdissä. Kirjahyllyn yksinkertainen, klassinen 
muotoilu antaa kirjojen sekä esim. maljakoiden ja huonekasvien loistaa. 

HYLLYJÄR JESTELM Ä
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SÄILYTYSRATKAISU

Suositushinta

362 EUR

UUTUUS

Sisäosat: Hyllyjärjestelmä, Plug-in -hyllyt (valkoinen)
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Kirjatuet auttavat pitämään kirjat 
siististi rivissä.

Plug-in -hyllyjärjestelmäsetti (UUTUUS) 
on tulppien ja valmiiksi porattujan 
hyllyjen ansiosta helppo asentaa.

Yksinkertaisen muotoilun ansiosta klassinen hyllyjärjes-
telmä antaa kirjojesi ja muiden tavaroidesi loistaa.

Hyllyjärjestelmän avulla voit hyödyntää 
koko tilan esimerkiksi vinokaton alla tai 
oven yläpuolella.



Huolimatta kotitoimiston käyttötarkoituksesta, olipa se sitten 
harrastehuone tai ompelunurkka, on tilan pitäminen järjestyksessä 
tärkeää. Fiksuilla säilytysideoilla ja tuotteilla, jotka on suunniteltu 
kansioiden, kynien, paperiliittimien, saksien yms. säilyttämiseen, voit 
välttää sotkun pöydällä ja hyllyillä.

H ARR ASTUKSET  
& KOTITOIMISTO
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Säilytystaulujen, koukkujen, hyllyjen ja säilytyslaatikoiden avulla voit tehdä käytännöllisen 
työtilan tai kotitoimiston, jossa tavarasi säilyvät järjestyksessä.

Jos tila on rajallinen, voi ovi toimia toimistotarvikkeiden 
tai harrastevälineiden säilytyksen perustana.

Liukuovet kotitoimiston edessä mahdollistavat 
toimiston piilottamisen vapaa-aikana.
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Sisäosat: Hyllyjärjestelmä, melamiinihyllyt 
(valkoinen)

SÄILYTYSRATKAISU

Suositushinta

259 EUR



L ASTENHUONEEN  
SÄILYTYSJÄR JESTELM Ä

Lapsilla on loputon leikkitilan tarve. Usein vanhempien toivelistalla on toimiva 
säilytysjärjestelmä, ja lapset toivovat samaa. Kuvittele vaatteet ja kengät 
sulassa sovussa lelujen ja kirjojen kanssa – täydellistä! Säilytysjärjestelmämme 
voidaan suunnitella yksilöllisten tarpeiden mukaan ottaen huomioon lapsen 
kasvu ja mitä mihinkin vuodenaikaan tarvitaan. Ratkaisumme auttavat 
pitämään tavarat järjestyksessä ja helposti hahmotettavissa.
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Tilantarve lasten 
jokapäiväisissä 

leikeissä  
on loputon
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Sisäosat: Hyllyjärjestelmä, melamiinihyllyt (valkoinen)
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Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko 
(valkoinen)
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KORITELINE

218 EUR

Säästä aikaa ja ripusta seuraavan 
päivän asu valmiiksi ulosvedettävään 
vaateripustimeen. 

Koriteline pyörillä kulkee mukana sinne, missä leikit ovat.

Suunnittele järjestelmä lapsen kor-
keudelle ja tarpeille sopivaksi. Muuta 
järjestelmää lapsen kasvaessa. 

Nosta lelukorit leikin ajaksi lattialle. 
Kun lelut on siivottu takaisin koriin, 
nosta se paikalleen.

Suositushinta



KODINHOITOHUONEEN  
SÄILYTYSJÄR JESTELM Ä

Useissa kodeissa kodinhoitohuone on unohdettu huone. Se on tila, josta saadaan 
monipuolisella säilytysjärjestelmällä tehokas ja toimiva. Huolellisella suunnittelulla 
voit luoda tilan, jossa on runsaasti tilaa vaatteiden lajittelulle ja viikkaamiselle, 
pyykinpesuaineille, liinavaatteille ja pyykkipojille. Käytännöllisessä kodinhoito- 
huoneessa on miellyttävä hoitaa kodin askareita. Miellyttävää ja ehkä jopa hauskaa?
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UUTUUS
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Luo  
kaikki tarvittava 

lisätila

Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (valkoinen)
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KUIVAUSTELINE

46.6 EUR

Kuivaustelineen voi 
laskea alas, kun se 
ei ole käytössä. Näin 
voit kuivattaa pidem-
piä tai lyhyempiä 
pyykkejä.

Suunnittele silitystä 
varten oma tila, jossa 
on kori silitettäville 
vaatteille ja vaatetanko 
silitetyille vaatteille.

UUTUUS – Säilytyskisko 
valkoisilla laatikoilla ja 
koukuilla on täydellinen 
siivousvälineiden ja pikku-
tavaroiden säilyttämiseen 
kodinhoitohuoneessa.

Lisää vinkkejä 
& inspiraatiota

Suositushinta



AUTOTALLI & VAR ASTO
Puutarhakalusteilta ja -välineiltä sekä urheiluvarusteilta jää autotalliin usein 
vain vähän tai ei lainkaan tilaa autolle. Tavaroiden säilytys seinillä on täydellinen 
ratkaisu. Elfa luo tilaa niin työkaluille, laitteille ja maalipurkeille kuin suksien, 
golf- ja jääkiekkovarusteiden ja muiden tavaroiden kausisäilytykseen. Kun käytät 
autotallin tilan hyödyksesi tehokkaasti, tilaa jää kaikelle – myös autollesi.
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SÄILYTYSRATKAISU

397 EUR
Suositushinta



Suositushinta

SÄILYTYSKISKOSETTI

70.6 EUR
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Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (Platina)

Tavaroiden 
säilytys seinillä 
on täydellinen 

ratkaisu
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Sisäosat: Click-in -järjestelmä, kantokisko (platina)

TOOL KIT

48.5 EUR
Suositushinta
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Pidä urheiluvarusteesi järjestyk-
sessä käyttämällä erikoistuotteita 
kuten säilytyspussia. 

Säilytä lasten urheiluvälineet helposti saatavilla, 
mutta pois lattialta säilytyskiskon koukkujen ja 
pidikkeiden avulla. 

Kausisäilytyksessä järjestelmää on helppo muuttaa kauden 
vaihtueassa, kiitos muunneltavan click-in -järjestelmän. 

Lisää vinkkejä & inspiraatiota



AIVAN UUTTA  
SÄILYTYSTIL A A

Katso ympärillesi kotonasi. Potentiaalista säilytystilaa on kaikkialla: keittiössä, 
eteisessä, makuuhuoneessa ja kellarissa. Katsele vielä tarkemmin ja löydät 
lisätilaa, jonka olemassaoloa et ole aikaisemmin ehkä huomannut. Onko 
sinulla toimiva säilytysratkaisu rappusten alla tai viistokattoisessa tilassa? 
Tunnista käyttämättömät tilat kotonasi. Hyödyntämällä koko tilan juuri 
sopivalla säilytysjärjestelmällä teet arjestasi entistä helpompaa. 



75Sisäosat: Hyllyjärjestelmä, melamiinihyllyt
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Pienenpienen tilan voi muuttaa tilavaksi 
keittiöhyllyksi hyödyntämällä seinän 
koko korkeudelta.

Säilytysratkaisu ovessa hyödyntää tilan  
tehokkaasti ja ovikoukuilla järjestelmä 
pysyy paikallaan ilman porauksia.

Verhon avulla voit kätkeä 
aarteesi katseilta, mutta 
pitää ne kuitenkin helposti 
saatavilla. Koreja voi poistaa 
ja lisätä tarpeen mukaan.
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Portaiden alapuolelle jäävän tilan voi muuttaa 
hyllyjärjestelmällä tyylikkääksi säilytystilaksi.

Anna viistokattoiselle huoneelle vii-
meistelty ilme mittatilauksena tehtyjen 
liukuovien avulla.



CREATING  
SPACE IN  

EVERYDAY LIFE 
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Suunnittele säilytysjärjestelmäsi ja tutustu ideoihimme  
osoitteessa www.elfa.com

Kaikki tämän esitteen hinnat ovat suositushintoja ja sisältävät alv 24 %. Hinnat saattavat 
poiketa jälleenmyyjiemme hinnoista. Jälleenmyyjät voivat itse hinnoitella myymänsä 
tuotteet. Valikoimat ja hinnat saattavat vaihdella. Painoteknisistä syistä tuotteiden värit 
esitteen kuvissa saattavat poiketa todellisista.




