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Låt köksprylarna synas!
Intresset för design, formgivning och matlagning ökar och precis som vardagsrummet har
köket blivit en plats där vi umgås och tillbringar mycket tid tillsammans. Därför vill vi nu visa
upp våra vackra serviser, designade skålar och exklusiva köksredskap. Dessutom vill vi skapa
mer plats för maten.
Köket är hemmets nya vardagsrum och en
naturlig samlingsplats för hela familjen. Nu
låter vi statusprylarna ta mer plats även i
köket. I takt med att köket fått en större roll
i våra liv är det allt fler som får upp ögonen
för alternativa förvaringslösningar som lyfter
fram kökstillbehören på ett tydligare sätt.
– Vi har märkt ett ökat intresse för öppna
hyllsystem i kök så att man kan visa sina
vackra saker och göra dem till en del av
inredningen. Designade brickor, vackra
skärbrädor eller trendiga kokböcker kan
fungera som tavlor eller prydnader istället
för att gömmas undan i köksskåpen, säger
Christine Dahlman, PR-ansvarig på Elfa.
Mer plats för maten i walk-in-skafferiet
Ytterligare en trendspaning från Elfa är att
matråvarorna nu också får ta mer plats i våra
kök. I ett rymligt kök kan ett walk-in-skafferi
passa bra. Ett par skjutdörrar sparar plats
och måttanpassade hyllor gör att utrymmet i
skafferiet går att utnyttja från golv till tak.
– Precis som vi vill ha mer plats för kläder
och skor i walk-in-closets ser vi en liknande
trend i köket där allt fler efterfrågar walk-inskafferier. Man vill ha mer plats för maten
och möjlighet att förvara den i till exempel
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trendiga glasburkar eller andra praktiska förpackningar, samtidigt som man
vill ha ordning och reda. Vi på Elfa försöker alltid anpassa oss efter konsumenternas
utökade förvaringsbehov och ta fram lösningar som passar alla kök, oavsett storlek, säger
Christine Dahlman.
Recept på god köksförvaring från Elfa
1. Grunda med kvalitetsvaror
När du inreder ditt kök gäller samma regler som
för matlagning. Grunden är alltid bra råvaror.
Oavsett om det gäller en fond i köket eller ett
hyllsystem i skafferiet vinner kvalitet alltid i
längden.
2. Måtta och skräddarsy
Maximera förvaringsmöjligheterna i köket
genom att skräddarsy din inredning. Att måtta
ditt kök eller skafferi är enkelt och gör att du får
en inredning som är anpassad efter
förutsättningar och behov.
Förvaringskombinationerna är oändliga om du
utnyttjar höjden, bredden och djupet på ett
smart sätt.
3. Låt köksprylarna synas
Gör ditt kök personligt genom att visa upp dina
vackra saker på öppna hyllor. Till skafferiet
använder du en skjutdörr som smidigt öppnas
upp när du vill visa din vackra anrättning.
Krydda köket efter smak och njut!

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
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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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