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Pierwsze kroki
elfa stworzyła elastyczny system do przechowywania, by ułatwić Ci 
utrzymanie porządku przez całe życie. Kosze wraz z ramami, wiesza-
kami na spodnie oraz półkami na buty mają te same wymiary i idealnie 
dopasowują się do Twoich potrzeb. Dlatego od dziś projekt i montaż 
systemu jest tak prosty jak nigdy dotąd - wszystko możesz zrobić sam. 
Kup wybrane elementy i zorganizuj własną przestrzeń. W zależności od 
potrzeb, dowolnie przestawiaj ułożenie poszczególnych partii systemu. 
Jeśli masz dzieci, pamiętaj że elfa to doskonałe rozwiązanie - misie i 
zabawki nie będą wiecznie najważniejszą rzeczą w ich życiu... w ich 
miejsce pojawią się inne przedmioty, a elfa dopasuje się do zmiany. 

Zdjęcia przedstawiają jeden zestaw produktów elfa, 
aby pokazać jego wiele zastosowań. 
W celu uzyskania dalszych informacji o naszym  
systemie do przechowywania odwiedź www.elfa.com

Idealny system przechowywania 
na dziś i na jutro





Daj im trochę 
przestrzeni
Porozrzucane ubrania to świat nastolatków. Czy istnieje na to jakiś 
sposób? TAK, możesz to zmienić! Na dobry początek wystar-
czy zminimalizować ilość czynności potrzebnych do utrzymania 
porządku. Zastosuj system elfa, a ubrania  powieś na drążku lub 
włóż do kosza. Obuwie jednym ruchem wędruje na półki i wszystko 
masz w zasięgu ręki.
             

  

Przestawiaj elementy systemu 
według swoich potrzeb

 





Pochwal się swoimi 
ubraniami
Poświęciłaś dużo czasu na kupno i wybór swoich ubrań? Uważasz, 
że każdy z nich jest wyjątkowe i zasługuje, aby oglądał ją cały świat? 
Masz rację. Pochwal się swoją kolekcją. Z naszym kompatybilnym 
systemem porządkowanie, organizowanie i eksponowanie Twoich 
rzeczy jest zabawne, proste i przyjemne. Twoje spodnie staną się 
pożądanym kolekcjonerskim egzemplarzem - powieś je na stworzo-
nym dla nich wieszaku. 

Dostosuj garderobę w zależności od potrzeb  
– przez całe życie





Miejsce na Twoje 
doświadczenia 
Wraz z upływającym czasem nasze rzeczy nabierają ważności. 
Często przypominają nam o wydarzeniach, które w naszym życiu 
odegrały istotną rolę. Znajdź dla nich odpowiednie miejsce – 
zasługują na to - i poukładaj je według swojej fantazji. Z systemami 
elfa to możliwe!

Tworzenie własnej przestrzeni jeszcze 
nigdy nie było tak proste



Elfa Manufacturing Poland Sp. z o.o.             
Biuro Handlowe
93-479, Łódź, ul. Lazurowa 20
tel. 42 611 64 01 

elfa@elfa.pl                   
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