
Everything can be organized



Jesteśmy doskonali w kolekcjonowaniu rzeczy. 

Nowych i starych, dla dzieci, dla zwierząt, do 

pracy i hobbystycznie. 

Życie jest pełne rzeczy… 



Everything can be organized

...które można zorganizować
Od ponad sześćdziesięciu lat Elfa jest liderem i pionierem w dziedzinie 

przechowywania. Jesteśmy dumni, prezentując innowacyjne skandynawskie 

rozwiązania, dzięki którym znajdziesz miejsce dla każdego z Twoich drobiaz-

gów. Miejsce przestronne, wygodne i piękne. Miejsce, które uczyni Twój świat 

większym, a problemy z przechowywaniem – małymi. To przestrzeń, dzięki któ-

rej będziesz cieszyć się pełnią życia.

Elfa oferuje szeroką gamę rozwiązań dla przechowywania w trzech kategori-

ach: system wysuwanych koszy, system półek oraz wykonywanych na wymiar 

drzwi przesuwnych.



Szeroki wybór drzwi przesuwnych i 
produktów systemowych pozwala 
na stworzenie licznych kombinacji i 
indywidualnych rozwiązań w zakresie 
przechowywania. Bez względu na to, 
czy to w przedpokoju, czy w sypialni, w 
pokoju dziennym lub dziecięcym - poma-
gamy wygrać bitwę o więcej przestrzeni.

Istnieje proste 
rozwiązanie



Drzwi przesuwne wypełnione białym
szkłem z profilem Ample w kolorze 
białym.

Wnętrze Classic w kolorze białym.



Spełnij swoje marzenia
W przeciwieństwie do bałaganu, ład uspokaja. Przyjemnie jest patrzeć 
na równo powieszone koszule, spodnie i sukienki. Nawet jeśli nie masz 
do dyspozycji  całego pokoju, możesz małą przestrzeń przekształcić we 
własną unikatową garderobę. To proste z naszą gamą produktów Classic i 
pomysłowymi akcesoriami do przechowywania.

Wnętrze Classic w kolorze platinum.





Więcej 
przestrzeni 
do życia
elfa to recepta na 
uporządkowany dom,  
dostosowany do potrzeb 
każdego członka rodziny.

Drzwi przesuwne wypełnione szkłem hartowa-
nym z profilem Ample w kolorze czarnym.

Wnętrze Classic w kolorze platinum.



Drzwi przesuwne z oszronionego szkła z 
profilem Grace w kolorze białym.

Wnętrze Classic w kolorze białym.



Każdy szef kuchni wie, że kluczem 
kulinarnego sukcesu jest zorga-
nizowana przestrzeń. Stwórz ją 
i nadaj Twojej kuchni elegancki 
wygląd, ukrywając spiżarnię za 
świetnie wyglądającymi drzwiami 
przesuwnymi.

Zamknij 
drzwi przed 
nieładem



Drzwi przesuwne pokryte 
melaminą dębową. Profil Grace w 
kolorze srebrnym.



W każdym miejscu  
i w każdym celu
Systemy półek i koszy elfa powstały po to, by życie stało 
się łatwiejsze. To istotne elementy wyposażenia domu, 
które idealnie do siebie pasują, dzięki czemu możesz je 
w każdym momencie zaaranżować na nowo, zgodnie z 
własnymi potrzebami.



Elementy elfa są trwałe i wytrzymałe. Będą służyć do codzien-
nego użytku przez wiele pokoleń. Jesteśmy tak pewni jakości 
naszych produktów, że objęliśmy je 10-letnią gwarancją.

Wnętrze Classic w kolorze białym.



Wnętrze Décor w kolorze białym.



Elegancki i stylowy
Décor to najbardziej ekskluzywny z naszych systemów.
To połączenie eleganckich elementów wykonanych z 
prawdziwego drewna z funkcjonalnością systemu, co 
zapewnia stylowe i zarazem efektywne przechowywanie. 
Zasada komponowania  jest identyczna jak w przypadku 
linii Classic, zatem z powodzeniem możesz rozbudować 
istniejący system o produkty linii Décor, by nadać 
przechowywaniu stylowy charakter.



Wnętrze Décor w kolorze biały/brzoza.



Wnętrze Décor w kolorze orzech/platinum.



Stwórz własny i unikalny styl wraz z drzwi-
ami przesuwnymi elfa, produkowanymi na 
wymiar. Istnieje wiele możliwych kombi-
nacji kolorów i materiałów. Stwórz stylowe 
wnętrze, łącząc różne warianty wypełnień.

Dodając produkty  Décor do istniejącego 
systemu Classic, uzyskasz luksusowe 
wykończenie.

Dodaj trochę 
luksusu



Drzwi przesuwne z profilem Grace 
w kolorze brąz. Różnorodne zestawi-
enia szkła i melaminy.

Wnętrze Décor w kolorze orzech/
platinum.



Wśród akcesoriów linii Décor 
znajdziesz wszystko, czego potr-
zebujesz do zachowania porządku.

Wszystko w 
jednym miejscu



Drzwi przesuwne z profilem Grace w kolorze 
brąz. Kilka kombinacji szkła i melaminy.

Wnętrze Décor w kolorze orzech/platinum.



Freestanding to mocne i stabilne 
rozwiązanie w zakresie przechow-
ywania. To synonim nieograniczonych 
możliwości kompozycyjnych, bez 
potrzeby używania jakichkolwiek 
narzędzi. Zacznij od systemu Classic 
i dodawaj akcesoria. Jeśli pragniesz 
wyrafinowanego designu, wybierz 
elementy Décor.

System 
wolnostojący

Freestanding i Décor w kolorze 
orzech/platinum.





Drzwi przesuwne z wypełnieniem 
Fale. Profil Artic w kolorze srebrnym.



Wyobraź sobie, że kładziesz się spać 
wiedząc, że wszędzie panuje porządek. 
To bardzo relaksujące zakończenie dnia. 
Dodając drzwi przesuwne do naszych 
systemów Classic i Décor otrzymasz 
kompletne rozwiązanie w zakresie 
przechowywania dostosowane do 
Twoich indywidualnych potrzeb.

Od chaosu do 
porządku



Zorganizuj się w dobrym stylu
Elfa oferuje wiele możliwości przechowywania. 
Kiedy  poznasz szeroką ofertę naszych drzwi prze-
suwnych i produktów systemowych, bez wątpienia 
znajdziesz rozwiązanie, które będzie najlepiej 
pasować do Twojego smaku i stylu.



Drzwi przesuwne z czarnym szkłem.
Profil Ample w kolorze srebrnym.

Wnętrze Classic w kolorze platinum.



Drzwi dzielące pomieszczenie w dwóch 
odcieniach zieleni wykonane z Perspexu
Profil Centric w kolorze srebrnym.

Półki Décor w kolorze biały/biały.





Porządek na początek dnia
Dobrze zaplanowana garderoba nie tylko ułatwi poranne 
wybranie stroju, ale również zaoszczędzi Twój czas i 
zapewni Ci spokój umysłu przez resztę dnia.



Wnętrze Décor w kolorze biały/biały.







Drzwi przesuwne w dwóch odcieniach brązowego szkła.



Tradycyjne, klasycznie eleganckie, nowoczes-
ne, stylowe oraz skandynawskie. Jeśli chcesz 
stworzyć coś nowego, to dobrze wyglądające 
drzwi przesuwne będą miały decydujące 
znaczenie.

Nasze drzwi przesuwne tworzone na wymiar 
mogą być wykonane z naturalnego drewna, 
melaminy, szkła oraz lustra.

Bogata oferta drzwi 
przesuwnych



www.elfa.com
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 Twój Dystrybutor


