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Smart förvaring för små ytor
– Elfa lanserar innovativt förvaringskoncept
Utility Home är Elfas nya förvaringskoncept som tar tillvara på de ytor i hemmet som du inte
visste fanns. Konceptet består bland annat av hyllor, boxar och krokar i olika form, färg och
storlek. – Smart förvaring ska inte begränsas av små ytor, säger Christine Dahlman, PRansvarig på Elfa.
Elfa Utility Home är en ny serie hyllor,
förvaringstavlor, boxar och krokar som
utnyttjar hemmets ytor på bästa möjliga
sätt. Smarta detaljer gör det möjligt att
skräddarsy sin lösning efter plats och
önskemål.
– Flexibilitet och design är två ledord som
vi arbetat efter när vi tagit fram Utility
Home. Små detaljer gör stor skillnad.
Vändbara hyllplan, specialanpassade
förvaringslådor och krokar i olika form och
storlek gör konceptet väldigt användbart –
oavsett om det gäller ditt hemmakontor
eller en bortglömd vrå, säger Christine Dahlman.
Produkterna i Utility Home-serien finns i olika storlekar och är designade för att passa
varandra. Självklart går det också bra att använda Utility Home tillsammans med andra
förvaringskoncept från Elfa.
– När priserna på bostadsmarknaden stiger är det viktigt att utnyttja ytorna i hemmet på ett
smart sätt. Trånga utrymmen och smala väggar brukar vara svåra att använda. Med Utility
Home tar vi tillvara på de utrymmen som annars inte kommer till användning, säger
Christine Dahlman.
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Smart förvaring för små ytor:
1. Vändbara hyllplan med praktiska kanter
Kanterna på hyllplanen gör det lätt att hålla ordning.
Med den smarta upphängningsanordningen är det
enkelt att vända på hyllplanen som alltid hamnar i nivå
med varandra. Hyllplanen finns i fyra olika storlekar
och går att få i färgerna vitt eller platinum.

2. Boxar i olika storlekar
Skapa ett pussel av boxar i olika storlek och form.
Den frostade ytan skyddar mot repor. Perfekt
förvaring för de små prylarna vid skrivbordet eller
för livsmedel i köket. Plasten är säker att förvara
mat i och tål diskmaskin.

3. Olikformade krokar
Krokarna finns i en mängd storlekar och former. Med samma
smarta upphängningsanordning som de andra produkterna i
serien är det enkelt att smycka ditt förvaringssystem med
personliga och praktiska detaljer.

4. Kombinera med andra system från Elfa
Självklart kan produkterna i Utility Home användas
tillsammans med andra system från Elfa. Förvaringstavlorna
och skenorna fäster du enkelt i hängskenor som hängs i en
bärlist som du har monterat på väggen under taket. Bärlisten
är det enda som måste skruvas i väggen. Det nya systemet är
en bra grund att utgå ifrån när man bygger ut sitt befintliga
system eller skapar ett nytt.
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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/marknadsmaterial#
Eller kontakta:
Elin Christoffersson
Telefon: 08-505 81 005
Mobil: 0708-89 84 21
E-post: elin.c@anpr.se
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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