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Skapa rum med Elfas nya skjutdörrar
Nu kan du skapa nya rum hemma med dörrar som rumsavdelare, förvandla garderoben till
en färgglad fondvägg och utnyttja minsta millimeter i rummet med snedtak. Funktioner som
underlättar i vardagen kombinerat med nya inspirerande färger och klassisk design står i
fokus när Elfa lanserar sin nya kollektion skjutdörrar.
Med de nya skjutdörrarna Artic och Vista blandar Elfa
praktiska funktioner med spännande färger och helt
nya användningsområden.
Skapa nya rum i rum
Ett enkelt sätt att förvandla ett rum till två eller dela
av stora ytor i huset är att använda skjutdörrar som
ser likadana ut på båda sidor som rumsavdelare. Har
du extra högt i tak hänger du dörren på väggen
istället för i taket. Med små ingrepp och minimal
arbetsinsats kan du skapa vackra, nya rum hemma!
– Elfa jobbar med inredningslösningar för att möta
trender och människors varierande förvaringsbehov.
Nu har vi tagit det ett steg längre och designat
skjutdörrar som ser likadana ut på båda sidor så att
du på ett enkelt sätt kan dela av ytorna hemma,
oavsett om du bor i hus eller i lägenhet. Det känns
oerhört kul att kunna presentera Artic och Vista med
sina läckra färger och många kombinationsmöjligheter, säger Christine Dahlman, PR-ansvarig på
Elfa.
Förvara i färg eller dölj diskret
De nya, klara glasfärgerna cerise, gul och orange gör
ditt rum till en färgglad palett. Gillar du ljust och
fräscht eller naturliga material finns båda dörrarna i flera vackra träslag, diskreta glasytor,
folie och spegelyta. Dessutom kan du kombinera olika färger och material för att sätta din
personliga prägel på garderoben, eller låta den vara stilrent enfärgad.
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Skjut snett under snedtaket
Ett rum med snedtak kan vara klurigt att inreda
effektivt. Genom att välja Artic i snedkapad modell så
utnyttjar du förvaringsutrymmet från golv till tak
maximalt.
Praktiskt med personliga val
En garderob ska förstås inte bara vara estetiskt
tilltalande utan också ha praktiska och funktionella
fördelar. Integrerad LED-belysning, mjukstängning och
mått som är bredare och högre än tidigare är exempel
på smarta tillval som du kan välja på.
Elfas nya kollektion skjutdörrar finns i butik från januari
2014.
För mer information:
Christine Dahlman, PR-ansvarig Elfa
Tel: 0490 - 846 04
Mobil: 073 - 088 46 04
E-post: christine.dahlman@elfa.com
För högupplösta bilder, besök Elfas pressrum:
http://se.elfa.com/site/sv/swe/kundtjanst/marknadsmateri
al#
Eller kontakta:
Maria Arkeby
Telefon: 08-505 81 000
Mobil: 0708-67 47 40
E-post: maria.arkeby@anpr.se
Korta fakta om Artic
- Liksidig profil
- 4 modeller, 7 varianter
- 4 profilfärger: vit, matt silver,
brons och svart
- Välj bland sortimentets 42
fyllningar
- 2700 mm standardhöjd
- Möjlighet till extra höga dörrar,
3300 mm samt extra breda
dörrar, 1600 mm
- Tillval: integrerad LED-belysning,
mjukstängning, snedkapad dörr,
vägghängd dörr, trespårsskena
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Korta fakta om Vista
- Smal och greppvänlig profil
- 3 modeller, 5 varianter
- 2 profilfärger: vit och matt silver
- Välj bland sortimentets 42
fyllningar
- 2700 mm standardhöjd
- Tillval: integrerad LED-belysning
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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 623 medarbetare och omsätter cirka 905
MSEK.
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