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CREATING  
SPACE IN  

EVERYDAY LIFE 





Vi gjetter at hjemmet ditt er fylt av klær, sko og mange andre ting. De ender opp overalt, og 
kanskje ikke der du vil at de skal være. Smart oppbevaring kan tilpasses det du skal oppbevare, 
og hver ting får sin faste plass. Og når alt har sin faste plass, så trenger du ikke lete mer.  
Du kan vinne tilbake plass som i dag brukes til midlertidige og kanskje upraktiske løsninger. 
Gode oppbevaringsløsninger frigjør plass hjemme, og gir deg kontroll over tingene dine.

I denne brosjyren finner du veiledende priser på et utvalg 
oppbevaringsløsninger. Scann koden for å finne ut mer om løsningene. 

Du kan også besøke elfa.com eller ta en titt i vår prisliste.

SK AP PL ASS  
TIL HVERDAGEN
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Garderobe  
Klær, sko, tilbehør – her finner du smarte tips til 
hvordan du planlegger drømmegarderoben.  
Eller walk-in-garderoben din. Uansett hvor mye  
eller lite plass du har.

Vaskerom & Rengjøring
På vaskerommet trenger vi et sted å tørke og 
brette, men også plass til vaskemidler og annet 
vaskeutstyr.

Gang
Hele familien trenger plass til hansker, sekker,  
sko og luer i gangen. Finn inspirasjon til en smart 
gang som gjør hverdagen enklere.

Garasje & Bod
Praktisk oppbevaring av verktøy, hageredskaper og 
sportsutstyr gjør det enkelt å finne når plikten kaller.

Barnerom
Klær, leker, bøker og tusen småting skal  
organiseres på barnerommet. Få idéer til nye  
oppbevaringsløsninger.

Flere oppbevarings- 
muligheter
Lag oppbevaringsplass på dørene, under trappen,  
på kjøkkenet – eller lag ditt eget hjemmekontor.  
Oppdag husets ubenyttede oppbevaringsplass.

INNHOLD



GARDEROBE





8 |   GARDEROBE 

En garderobe med funksjoner og detaljer som passer akkurat dine  
behov, gir god oversikt og enkel tilgang til klær og tilbehør. Skyvedører 
som passer interiørstilen i rommet, skaper helhet og harmoni.

Innredning: Topphengt Klikk-inn-system (Hvit)
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For effektiv oppbevaring av tilbehør kan du 
bruke ulike hyller og kroker i løsningen din.

20 kroker til favoritt-tilbehøret ditt. 

RYDDIG GARDEROBE –
EN DRØM INNEN REK K EVIDDE

Det er sant - med smarte løsninger får du mest mulig ut av plassen du har tilgjengelig. 
Klær, sko og tilbehør som ellers har en tendens til å ende i kaos, får sin faste plass.  
Du får et avslappende soverom hvor du kan senke skuldrene og lade batteriene.  
Smarte detaljer i garderoben gir deg god oversikt og det blir enklere å velge dagens 
antrekk. Slik blir hele morgenrutinen enklere, og du får en god start på dagen.

UTTREKKBAR SLIPSHENGER

422 kr
Veil. pris inkl. mva.

Skyvedører gir deg maksimal utnyttelse av plassen 
og mulighet for å plassere møbler foran dørene.  
De tilfører også en ro til interiøret på soverommet.



10 |   GARDEROBE 

Få oversikt og tilgang til 
skoene med en uttrekkbar 

skohylle for sko med og 
uten hæl.

Avdelere i meshkurvene 
skiller tingene og gir 

garderoben struktur.

Bruk avdelere på  
trådhyllene for å lage  

ryddige stabler.

Med avdelere i hylle- 
kurvene kan du skille klærne 
etter farge eller kategori, og 
forhindre at klærne faller ut 

på sidene av kurven.

Hold buksene krøllfrie og 
enkle å få tak i med en 

uttrekkbar buksehenger.

Innredning: Topphengt Klikk-inn-
system (Hvit)
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Skap et
avslappende

soverom

PRIS PÅ LØSNING

8 922 kr
Veil. pris inkl. mva.



12 |   GARDEROBE 

SKYVEDØRER

16 351 kr
Veil. pris inkl. mva.

ny

KLASSISK UTSEENDE MED 
SOLID FØLELSE
Grace er en klassisk hvit skyvedør som gir 
et solid inntrykk. Velg om du vil ha speil 
eller ikke, i design Plain eller Quattro (delt 
i fire felt). 

Du kan legge til tilbehør som Soft-closing, 
LED-belysning og 3-spors skinnesett.
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Topphengte skyvedører kan både brukes foran garderoben 
og som romdeler.

Få mest mulig ut av plassen du har. Bruk seksjoner med 45 cm 
bredde for å skape en drømmegarderobe på bare én meter.

Med vinklede metallhyller eller skostativ fra gulv til tak skaper du et interessant blikkfang i garderoben, 
men også praktisk oppbevaring med god oversikt og enkel tilgang.

VINKLET  
METALLHYLLE

386 kr
Veil. pris inkl. mva.

SKOSTATIV

138 kr
Veil. pris inkl. mva.



GANG





16 |   GANG

Gangen er det første rommet du møter hjemme, kanskje etter en lang dag på jobben. 
Den burde gjøre deg glad for å være hjemme igjen, og gi gjestene dine et hyggelig 
førsteinntrykk når de kommer på besøk. Men her kjemper familiens mange sko, vesker, 
jakker, post, nøkler, sportsutstyr og diverse andre ting om plassen. En funksjonell 
oppbevaringsløsning gir ro og harmoni til denne viktige delen av hjemmet ditt.

EN INNBYDENDE GANG
SK APER RO I HJEMMET

En smart måte å bruke  
all plassen på er å plassere  
grunne hyller sammen med  

dypere trådhyller.

Hekt universalkroker på  
undersiden av en trådhylle der du 

trenger plass til nøkler og vesker.

Vår patenterte Topphengte 
løsning for skyvedører skaper 
en helhetlig flyt i rommet, 
og ettersom det ikke er noen 
gulvskinne blir det enkelt å 
holde gulvet rent.

Når en vegg-til-vegg-løsning ikke 
er mulig, kan du bruke en eller 
to skapsider for en fullstendig 
løsning. Du kan få skapsiden 
malt i valgfri NCS-farge. 



17GANG  |

PRIS PÅ SKYVEDØRER

10 100 kr
Veil. pris inkl. mva.

Skyvedører: Forma Duo high/Duo low (Sanded black) 
Fylling: Adorable ash

Innredning: Topphengt Klikk-inn-system (Hvit)
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Skyvedører: Grace Quattro (Hvit)

Innredning: Topphengt Klikk-inn-system (Hvit)
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En funksjonell
oppbevarings- 
løsning skaper  

plass og harmoni

Utnytt plassen opp til taket, og 
organiser vinter- og sommersko 
etter sesong.

Etikettholdere på kurvene hjelper deg med å huske 
hva som skal plasseres hvor.

Del hyllekurven i ulike rom for hvert familiemedlem, så alle kan 
holde orden på sine ting. Hekt universalkroker på undersiden av 
hyllekurven, så har du hengeplass til klær og vesker også.



BARNEROM
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KLÆR OG LEKER
SIDE OM SIDE

Barn har et uendelig behov for plass til lek, og mange foreldre er på konstant 
søken etter oppbevaringsløsninger som fungerer. Det gjør det enklere for 
barna også. Se for deg klær og sko side om side med leker og bøker.  
Et fleksibelt oppbevaringssystem som kan bygges om etter hvert som barnet 
vokser, gir god oversikt og er enkelt å holde ryddig for store og små.

Med en vendbar hylle og transparente bokser kan 
du organisere de små tingene på barnerommet. 
Enkelt å ta med seg, enkelt å rydde opp.

Lag et system med bokser i ulike størrelser til alle barnas små 
hobbyting. Da har de full oversikt og kan selv holde orden.



23BARNEROM  |
Innredning: Topphengt Klikk-inn-system (Hvit)
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Spar tid i morgen tidlig  
med antrekket klart på en 

uttrekkbar garderobestang.

Heng klærne bak hverandre  
på en fronthenger når det ikke  

er nok dybde til å henge klærne  
på en vanlig garderobestang.

Sesongoppbevaring av 
klær og sko på øverste hylle 

frigjør plass i garderoben, 
og kan enkelt flyttes ned når 

sesongen skifter.

Små leker kan oppbevares 
i uttrekkbare meshkurver 

for enkel tilgang og oversikt. 
Legg til avdelere for å lage 

system på mindre ting.

Løft ut og plasser kurvene 
med leker på gulvet etter  
behov. Når leken er over  
kan du sette dem tilbake  

i rammene igjen.
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Barn har et  
uendelig behov  
for plass til lek

Skyvedører: Vista Plain (Hvit) 
Fylling: Fresh sage

Innredning: Topphengt Klikk-inn-system (Hvit)

SKYVEDØRER

23 664 kr
Veil. pris inkl. mva.
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30 |   VASKEROM & RENGJØRING

Skap plassen
du trenger

Innredning: Topphengt Klikk-inn-system (Hvit)
Kurvsystem (Hvit)
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HUSK DET
GLEMTE ROMMET

Tørkestativet kan felles ned 
når det ikke er i bruk.

En bærelist for kroker og holdere gir fast 
plass til rengjøringsutstyret.

Det er lett å glemme vaskerommet, men det er et rom som trenger smarte løsninger for
å gi en effektiv arbeidsflyt. Med nøye planlegging og øye for detaljer kan du få all plassen
du trenger til å sortere og brette klær, oppbevare vaskemidler, sengetøy, håndklær og 
klesklyper. Et ryddig vaskerom gjør den ukentlige eller daglige klesvasken mye mer 
effektiv. Kanskje hyggelig til og med?

PRIS PÅ LØSNING

7 055 kr
Veil. pris inkl. mva.

ny

Ny! Klikk-inn arbeidshylle. Slitesterk arbeidsflate 
i metall. Legg til Knekt Klikk-inn 50.



GAR ASJE & BOD





Gummistøvler og skitne hageredskaper kan med 
fordel oppbevares på trådhyller. Grus og jord faller 
gjennom hyllen, ned på gulvet og gjør det enkelt  
å holde rent. 

Innredning: Topphengt Klikk-inn-system (Platinum)
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En romslig flate er gull verdt når du vil jobbe innendørs. Skap en praktisk arbeidsplass med vår nye arbeidshylle i metall.

Bruk en bærelist for kroker og holdere, så får 
hageredskapene sin faste plass.

Vi har holdere, kroker og bokser i mange 
størrelser og fasonger, så finn dem som passer 
dine behov.

SK AP PL ASS TIL  
SESONGOPPBEVARING

Oppbevaring av hagemøbler, verktøy og sportsutstyr overlater lite eller ingen plass til bilen  
i garasjen. Den åpenbare løsningen er å lagre ting på veggene i stedet for på gulvet. Med Elfas 
hyller, tavler og kroker får du masse plass til både verktøy og redskaper. Flytt sportsutstyr, 
bildekk og leker opp på hyller og knekter når det ikke er årstid for dem, så er de ikke i veien. 
Smart utnyttelse av veggene i garasjen gjør at du får plass til alt. Til og med bilen.

NY ARBEIDSHYLLE  
I METALL

653 kr
Veil. pris inkl. mva.
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Hold orden på sportsutstyret ditt med kroker, kurver og holdere.
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Den åpenbare løsningen er å 
lagre ting på veggene

De fleste av våre kroker kan festes på en 
bærelist eller direkte på veggen med skruer.

Egne kurver til alt som skal kildesorteres, 
gjør oppgaven enkel.

System for sesongoppbevaring gir oversikt 
og enkel tilgang.

HORISONTAL 
SYKKELKROK

176 kr
Veil. pris inkl. mva.
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Nøkkelen til god oversikt og en strøken garasje 
eller bod, er å holde gulvet fritt.

Innredning: Topphengt Klikk-inn-system 
(Platinum)

Dedikerte oppbevaringsbokser 
for små ting som skruer, 

muttere og plugger gjør det 
enkelt å finne ting når du 

trenger dem.

Frigjør gulvplass ved å bruke 
knektinnsatser for dekk.

Holderen for fastnøkler har 
plass til opptil åtte verktøy.

Bærelisten holder alt utstyret, 
selv det tunge verktøyet og de 

store redskapene.

Vi har et stort utvalg kroker til 
vår oppbevaringstavle, i ulike 

størrelser og varianter.
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FLERE  
OPPBEVARINGSMULIGHETER
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Innredning: Hyllesystem (Hvit)



43FLERE OPPBEVARINGSMULIGHETER  |

OPPDAG UBENYTTET
OPPBEVARINGSPL ASS

Se deg rundt hjemme. Det er potensiell oppbevaringsplass overalt – på kjøkkenet, i hagen,
på soverommet og i kjelleren. Se litt nærmere etter, så oppdager du kanskje plass du ikke
en gang visste at du hadde. Har du utnyttet plassen under trappen eller under skråtaket?
Når du finner disse stedene, la spesielt tilpassede produkter hjelpe deg å utnytte plassens
fulle potensiale. Plutselig får du mer plass og hverdagslivet blir litt enklere.

Skyvedørene kan bestilles 
slik at de passer perfekt 

under skråtaket.

Du trenger bare  
35 cm dybde for å  

lage en komplett  
oppbevaringsløsning.

Maksimer plassen under 
trappen ved å bruke 
kurvsystemet i forskjellige 
høyder.

Et rom føles umiddelbart 
større og lysere hvis du velger 
dører med speil.
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Oppbevaring for dør utnytter 
ellers ubrukt plass, og med 
topp- og bunnfeste trenger du 
ikke skru i døren.

Skyvedører og innredning fungerer like bra på  
kjøkkenet som i garderoben.

Skyvedør: Artic Duo low (Sanded black) 
Fylling: NCS S4550-R80B og melamin Soft white 
Innredning: Topphengt Klikk-inn-system (Hvit)

Har du litt ledig veggplass kan du lage deg en smart  
oppbevaringsstasjon for kildesortering.

Åpne hyller utnytter plassen 
effektivt, og gir enkel tilgang 
til de mest brukte kjøkken-
tingene.
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Bruk topphengte skyvedører for å dele inn et stort rom  
i flere soner på en elegant måte.

Skyvedører: Estetic Duo low og Duo high (Sanded black)   
Fylling: Clear tempered glass 

Innredning: Hyllesystem (Hvit)

TOPPHENGTE  
SKYVEDØRER

41 478 kr
Veil. pris inkl. mva.
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Det finnes alltid  
mer plass til 
oppbevaring
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Hyllegavler er en elegant  
måte å feste hyllene dine  
til veggskinnene på.

Du kan velge blant flere bokstøtter til hyllene dine.

Et hyllesystem gjør det mulig å utnytte plassen  
f.eks. under skråtaket eller over døren.

Det finnes alltid  
mer plass til 
oppbevaring

Oppbevaring for dør kan også monteres rett på veggen. 
Skjul den bak en gardin, og du har alltid kontroll på de 
viktigste tingene dine.

NY

Skap en praktisk arbeidsplass eller et hjemmekontor med 
smart oppbevaring som oppbevaringstavler, kroker, hyller  
og bokser som gjør det enkelt å holde orden.



48 |   BESTILLINGSSORTIMENT

DET TE SORTIMENTET  
ER BESTILLINGSVA R E

Innredning: Topphengt Klikk-inn-system (Graphite)

GRAPHITE, FOR EN LUN OG  
LUKSURIØS ATMOSFÆRE

Den nye innredningsfargen Graphite er unik for Elfa og vil bidra til å skape en varm og 
moderne følelse i garderoben din. Bruk den som den er for en luftig og trendy løsning, 
eller kombiner den med Décor for et mer møblert uttrykk.

ny
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DET TE SORTIMENTET  
ER BESTILLINGSVA R E

Skyvedører: Linear Zack (Grå)

Innredning: Topphengt Klikk-inn-system (Platinum), Décor (Grå)

Décor-sortimentet kombinerer Klikk-inn-systemets funksjon og fleksibilitet med 
luksuriøse og elegante detaljer i tre. Décor kommer med to farger på tredetaljene, 
hvit og grå, og fem håndtak å velge blant.

DÉCOR, FOR EN SOLID FØLELSE  
MED DETALJER I TRE
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Finn inspirasjon og planlegg din løsning på www.elfa.com

Samtlige priser i denne brosjyren er Elfa Norges veiledende cirkapriser inkl. 25% mva. 
Forskjeller i forhandlers priser og oppgitte priser kan forekomme. Våre forhandlere står fritt  
til å sette sine egne priser. Med forbehold om sortiment- og prisendringer uten forvarsel.  
Av trykktekniske årsaker kan fargevariasjoner forekomme. 


