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Elfa lanserar nytt produktkoncept för kontor och hem – Sparring+
Sparringskenan och Sparringkonsolen är välkända begrepp inom förvaring sedan många år
tillbaka. Nu lanserar Elfa en vidareutveckling av den klassiska förvaringslösningen speciellt
framtagen för moderna arbetsmiljöer och hem.
Med den nya produktserien bygger Elfa vidare på Birger Sparrings verk. Serien heter
Sparring+ och tanken bakom den har varit att skapa ett nytt innovativt koncept för 2000talet. Utvecklingen har drivits av Elfas produktutvecklare i ett nära samarbete med den
kände formgivaren Christian Halleröd.
Birger Sparring var en stor svensk entreprenör och innovatör. Redan på 1930-talet
grundade han Sparring AB och utvecklade samt patenterade hängande förvaring med
väggskenor och konsoler. Sparring AB expanderade och1983 gick företaget samman med
Ingenjörsfirman Elfa AB. Elfa har sedan 1950-talet producerat trådprodukter bland annat
det välkända backsystemet. Av dessa två starka varumärken bildades SparringElfa AB.
Genast påbörjades utvecklingen av nya revolutionerande förvaringskoncept.
– Vi är mycket stolta över vår historiska koppling till innovatören Birger Sparring, säger Lars
Thelin, BA manager B2B. Med Sparring+ ville vi arbeta med dagens innovatörer och lyfta
stilfull form och funktion till en helt ny nivå.
Förhoppningen är att Sparring+ skall bli ett nytt, starkt begrepp inom förvaring tack vare en
väl genomtänkt design och stor flexibilitet som skall tilltala inte bara arkitekter och
kontorsinredare, utan också privatkunder. Produkterna i serien är anpassade efter dagens
behov av förvaring, långt mer än för enbart pärmar. Med sin genomtänkta design, stilrena
färgval, sällsynt enkel installation och många kombinationsmöjligheter gör serien lika
attraktiv på arbetsplatsen som i hemmet.
Sparring+ visas upp för första gången på Stockholm Furniture & Light Fair den 3-7 februari.
Monter: A42:29.
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Elfa International AB är moderbolag i Elfa-koncernen, som består av 4 tillverkande enheter och 8 säljbolag i Sverige, Norge, Finland,
Danmark, Frankrike, Tyskland och Polen. Koncernen har tre varumärken; Elfa, Lumi och Kirena. Företaget grundades 1948 och har sedan
dess utvecklats till en av världens ledande leverantörer 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 på ca 25 marknader via egna bolag eller genom
fristående distributörer. Koncernen har cirka 600 medarbetare och omsätter cirka 900 MSEK.

Elfa International AB
Södra Tullgatan 3
211 40 Malmö

E-post: info@elfa.com
www.elfa.com

