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elfa décor, väggmonterat totalförvaringskoncept – nu i vitt
Varm känsla av massivt trä i kombination med ren och stram stålinredning.
Med elfa décor får du rejält med funktion i stilsäker design. Och nu kan Elfa
även erbjuda elfa décor i vitt.

elfa décor är ett väggmonterat totalförvaringskoncept som består av
baskomponenter av stål och tråd som har ytbehandlats med slitstark epoxilack
i vitt eller platinum. Baskomponenterna består av en rad produkter som bärlist,
hängskenor, konsoler, backramar till backar, byxhängare, dekorlist och
hyllkorg mm. Vi lanserade elfa décor redan för fem år sedan och efterhand har nya tillbehör som t ex robusta
hyllplan tillkommit.

Det som skiljer elfa décor från elfa classic är just kombinationen av metall och trä. Trädetaljerna är tillverkade i
massiv björk och erbjuds i naturell björk, valnötslaserad björk och nu också i vitt. Värmen och skönheten av
naturligt trä skapar trivsel.

Det är enkelt att placera backar, hyllor och andra tillbehör var som helst i ett elfa hängsystem. Golvyta frigörs
och varje centimeter av garderoben utnyttjas. Kullagrade hjul gör att elfa-backarna glider tyst och lätt.
Backramarna har inbyggda backstopp som förhindrar att dessa rullar ut för långt.

elfa décor i vitt kommer att finnas i handeln från kvartal 1 2009.

Välkommen till vår monter i
hall: B, monter: 12:11
Hem & Villamässan
9-12 oktober 2008 på Stockholmsmässan i Älvsjö.
För mer information:
Elfa International AB
Christine Dahlman
Marknadskoordinator/PR
Tel: 0490-846 04
Mobil: 0730-884 604
Elfa Group AB är moderbolag i Elfa-koncernen, som består av 5 fabriker och mer än tio säljbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark,
Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Polen. Koncernen har sex varumärken; elfa, Sparring, Lumi, NoGa, Kirena och Pekodom.
Företaget grundades 1948 och har sedan dess utvecklats till en världsledande leverantör inom segmentet måttanpassad förvaring.
Produktsortimentet består av back- och hyllsystem i stål och trä samt måttanpassade skjutdörrar i en mängd olika utföranden. Försäljningen
sker huvudsakligen genom större detaljhandelskedjor och varuhus inom möbel-, byggmaterial- och annan fackhandel i ett 30-tal länder via
egna bolag eller genom fristående distributörer. Elfa har de sista åren vuxit snabbt och även framöver förväntas fortsatt stark tillväxt.
Koncernen har ca 700 medarbetare och omsätter drygt en miljard svenska kronor med hög lönsamhet.
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Nu i vitt!
elfa décor, väggmonterat totalförvaringskoncept.

Nyhet! elfa décor i vitt. Varm känsla av
massivt trä i kombination med ren och
stram stålinredning. Med elfa décor får
du rejält med funktion i stilsäker design.
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elfa décor – inte bara för
klädförvaring. Varför inte
skapa en mysig läshörna?
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Möjligheterna är oändliga. elfa förvaringskoncept
är enkla att bygga till och/eller förändra –
allteftersom behov uppstår.

Har du mycket skor? Med hjälp av elfa utdragbara
skoställ får du plats för upp till nio par skor på ett
minimalt utrymme.
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