
Uniwersalne rozwiązania dla całego domu



System wolnostojący

System jest dostatecznie mocny, aby utrzymać wszystkie 
przechowywane rzeczy, bez konieczności wiercenia w ścia-
nach. Możliwości są nieograniczone!

Firma elfa® przedstawia system elfa® freestanding. Przełomowe 
uzupełnienie naszej bestsellerowej oferty. Dodając akcesoria 
firmy elfa® oraz elementy drewniane elfa® décor, można zaaran-
żować niepowtarzalną przestrzeń odpowiednio do własnych 
preferencji.

System elfa® freestanding umożliwia stworzenie uporządkowa-
nej wyspy na samym środku garderoby, przy ścianie lub oknie 
albo w innym dowolnym miejscu!

Nowatorski. Zaawansowany. Indywidualny. Przełomowy. 



Proste planowanie. System przechowywania elfa® freestanding składa się z 
elementów o stałych wymiarach - każdy ma długość 607 mm. Umożliwia to 
łatwe tworzenie funkcjonalnych zestawów praktycznie w każdym miejscu. Nie 
potrzeba narzędzi. Wszystkie elementy łączą się zatrzaskowo!  



Nowe możliwości

Bez względu na otoczenie, system elfa® freestanding świetnie się prezentuje. 
Nie wymaga mocowania do ściany, dzięki czemu sprawdzi się tam, gdzie nie 
można użyć innych systemów. Jeśli nie można wiercić w ścianach, system 
elfa® freestanding dzięki przemyślanej konstrukcji bez problemu pomieści 
wszystkie przechowywane rzeczy. Można również dodać elementy drewnia-
ne elfa® décor, aby nadać garderobie cieplejszy „meblowy” charakter. 

Przy oknie

Szybkie system przechowywania w optymalnym miejscu. System elfa® 
freestanding sprawdzi się w każdym miejscu – nawet przy oknie. Mon-
taż jest dziecinnie prosty i można dodawać kolejne elementy, zwiększa-
jąc przestrzeń przechowywania. 





Pod oknem

Uporządkowane i ponadczasowe rozwiązanie. Teraz łatwiej niż kiedy-
kolwiek można szybko i bez wysiłku uporządkować dowolną przestrzeń. 
System można ustawić pod rzędem okien lub w biurze i przechowywać w 
nim czasopisma, dokumenty i akcesoria komputerowe – jest dość mocny, 
aby wszystko utrzymać. Półki można regulować, zmieniając ich układ 
odpowiednio do potrzeb. 

System przechowywania, który rośnie odpowiednio do potrzeb. Zacznij 
od kilku elementów i dodawaj kolejne, kiedy będą potrzebne. System elfa® 
można łatwo zmienić lub rozbudować.



Pod skosami

Niezwykłe rozwiązanie w mgnieniu oka. Wolne przestrzenie i nietypo-
we skosy potwierdzają tylko wszechstronność systemu elfa® freestan-
ding, który można szybko i łatwo zmontować w dowolnym miejscu i 
celu. Dodając półkę, wieszak lub szufladę, można stworzyć niepowta-
rzalne kombinacje.

Długi lub krótki – szeroki lub wąski. Słupki 
występują w dwóch wysokościach, a półki w 
trzech różnych głębokościach.   



Rozwiązania dwustronne

System elfa® freestanding sprawdzi się w domu i w biurze jako prze-
myślane, funkcjonalne i estetyczne stanowisko pracy lub przepierzenie, 
zapewniając dość miejsca do przechowywania czasopism, dokumen-
tów i akcesoriów komputerowych. Nowe półki elfa® décor oferują po-
wierzchnię roboczą, która doskonale nadaje się do pisania, planowania 
i porządkowania. Dzięki łatwości montażu, po chwili całe biuro będzie 
wyglądać jak nowe. 

Kolory

Elementy stalowe pokryte farbą epoksydową w systemie elfa® są mocne i trwałe. 
Przetrwają wiele pokoleń i występują w kolorze białym oraz platynowym. Ciepło litego 
drewna w połączeniu z gładką stalą, nadają całości ekskluzywny wygląd i charakter. 
Drewniane detale są dostępne w kolorze brzozy, orzecha i bieli.

Przedłużenia nóżek. Śruby poziomujące na końcu każdej 
nóżki pozwalają niwelować nierówności podłoża i dostoso-
wać system do listew przyściennych o różnej wysokości. 
W przypadku wyższych listew można użyć opcjonalnych 
przedłużeń.



Podwójny lub pojedynczy. System przechowywania 
elfa® freestanding może być podwójny lub pojedyn-
czy, co świadczy o jego przemyślanej i funkcjonalnej 
konstrukcji.





Zgodność z innymi produktami firmy 
elfa®

Większa pojemność dzięki przemyślanej konstrukcji. Montaż systemu 
elfa® freestanding nie wymaga użycia narzędzi – wszystkie elementy 
łączą się zatrzaskowo. System elfa® freestanding jest zgodny z wszyst-
kimi produktami firmy elfa®, co dodatkowo zwiększa ilość miejsca. 

Inteligentny system elfa® został tak zaprojektowany, aby wszystkie 
części się uzupełniały, zwiększając ogólną funkcjonalność i przyjem-
ność użytkowania.

Akcesoria

System przechowywania można uzupełnić przemyślanymi i funkcjonal-
nymi akcesoriami, które pomogą zmienić chaotyczny bałagan w kojący 
porządek. 
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