
Utility
 – Små produkter med stort       
    potensiale



Spar 
tid

Skap 
plass



Elfa Utility er produkter som er designet for å hjelpe deg å finne 
ny oppbevaringsplass hjemme – plass du kanskje ikke visste at 
du hadde. Plass til å samle og vise frem de tingene du er ekstra 
stolt av, eller bare endelig å få orden.

La Elfa Utility inspirere deg til å lete etter nye vidunderlige 
oppbevaringsmuligheter som bare venter på å oppdages!

ENGELSK

{substantiv}
The state of being useful, 
profitable, or beneficial

{adjektiv}
Useful, especially through being  
able to perform several functions

utility
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G A N G

Gangen din skal være både innbydende og 
praktisk. Utility Home hjelper deg å lykkes 
med begge deler. Legg til smarte funksjoner 
som gir alt sin faste plass. Da får du en 
ryddigere gang som gir både deg og gjestene 
dine en hyggelig velkomst.

En varm 
velkomst

Finn ut mer om hele 
Elfas sortiment på 
www.elfa.com



Utility Door and 
Wall rack i hvitt.

Utility Home  
i platinum.



K J Ø K K E N

Rom for nytelse
Ikke la et rotete kjøkken står i veien for gleden ved 

å lage mat eller ha middagsgjester. Åpne hyller 

gir ekstra plass og kjøkkenet ditt får et personlig 

uttrykk. I tillegg kan du organisere alt slik at det er 

lett tilgjengelig uten å være i veien.

Hvorfor gjemme bort de fine 
tekoppene når du kan vise dem 
frem med Utility Home?

Vegghengt innredning med  
Utility Home i hvitt.



Rydd plass til mer lidenskap  
i matlagingen din! Alle favoritt-
redskapene dine kan henges  
opp i stedet for å oppta plass  
på benken.

Utility Door and 
Wall rack i hvitt.

Rom for nytelse

Plastboksene tåler høye 
temperaturer og kan vaskes  
i oppvaskmaskinen.Vegghengt 

innredning med 
Utility Home i hvitt.



K O N T O R

Jobb smartere,
ikke mer.
Å måtte lete etter ting mens man jobber er både 

frustrerende og tidkrevende. Utility er smarte 

produkter for hjemmekontoret som hjelper deg å 

finne alt du trenger enkelt og raskt. Så kan du heller 

lete etter noe morsomt å gjøre når jobben er gjort.

Utility Door and Wall rack  
i platinum.

Vi elsker smartness!  
Door and Wall rack  
monteres på døren  
– helt uten skruehull.



Utility Door and Wall rack i hvitt.

Vegghengt innredning med  
Utility Home i platinum.

Smale hyller, tavler og  
kroker gir smarte løsninger  
til hjemmekontoret.



La leken begynne!
Å gjøre ryddingen til en lek sammen med barna kan være en god 

investering. Gode ryddevaner vil de ha nytte av resten av livet. Utility 

Home gjør det enkelt å legge hver ting tilbake på sin plass. Med lekene 

synlige og lett tilgjengelige får barnas fantasi større spillerom.

B A R N E R O M

Vegghengt innredning med 
Utility Home i hvitt.

Lag et puslespill av bokser i 
ulike størrelser og fasonger.

Boksene kan du ta med deg hvor du 
vil og sette dem tilbake etterpå!

Flere av krokene våre kan du  
feste rett på hengeskinnen.



Utility Door and Wall rack 
i platinum.

Utility Home  
i hvitt.

Tavlen kan monteres rett på 
veggen med et par fester for 
oppbevaringstavle.

Media Rack er perfekt 
for oppbevaring av 
DVD-er og spill.



Finn en hobby
For mange av oss er den beste tiden på dagen den når vi 

kan gjøre noe kreativt. Hvis du ikke tror det er plass nok 

til hobbyen din hjemme, så tro om igjen! En dør eller liten 

vegg er alt du trenger. Med Elfa Door and Wall Rack får 

du plass til hobby-sakene eller du har plass til å vise frem 

mesterverkene dine.

H O B B Y

Utility Door and Wall rack i platinum.



Utility Home i hvitt.

Utility Home i hvitt med 
Décor-hylle.

Kanten på hyllen holder 
tingene på plass. Også er 
den vendbar!

Elfa Utility Home kan 
kombineres med Elfa Décor.  
Les mer på www.elfa.com.

Merk boksene dine med 
etiketter, så får alt sin 
faste plass.





Vaskerom

RengjøringLAUNDRY
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En god start på dagen
Vi drømmer vel alle om perfekt brettede, rene klær og duften av nyvasket 

bomull? Et nøye planlagt og praktisk innredet vaskerom med tørkestativ, tavler, 

hyller og kurver gjør jobben både enklere og hyggeligere. 

L A U N D R Y

Utility Door and Wall rack i hvitt.

Utility Laundry i hvitt.

Vegghengt innredning med Utility 
Laundry i hvitt.

Utility Laundry i hvitt.



Vegghengt innredning med  
Utility Laundry i hvitt.

Tørkestativet monteres på 
hengeskinnene og kan felles 
ned når det ikke er i bruk.

Smarte oppbevaringsbager i 
slitesterk mesh kan monteres 
på en bærelist eller kroklist.





STORAGE
Hage
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H A G E

Vegghengt innredning med Utility Storage/Garage innredning i hvitt og platinum.



Endelig vår
Dyrk hageinteressen din i stedet for å lete etter redskaper, 

frøposer og krukker som er blitt borte. Å gi redskapsboden 

eller hageskjulet en ansiktsløftning frigjør plass og du får full 

oversikt og enkel tilgang til alt du trenger til hagearbeidet.

Utility Door and Wall rack i hvitt.

Utility Door and Wall rack i hvitt.

Mix & match kurvene i din 
Door and Wall rack.  
– velg mellom tråd og mesh 
i ulike størrelser.

Gjennomsiktige bokser 
gjør det lett å finne 
redskapene du leter etter.



S P O R T

Alltid klar!
Det er klart at du ønsker et aktivt liv og at du er glad 

for at barna også har det gøy utendørs! Men å finne 

plass til alt sportsutstyret, og ikke minst å holde 

orden på alt sammen, kan være en tøff utfordring. 

Med Utility Storage i sportsboden er du alltid klar. 

Oppbevaringssystemet utnytter veggene optimalt 

og hjelper deg med å holde orden på alt utstyret, slik 

at du er klar når naturen kaller.

Vegghengt innredning med Utility Storage/Garage i platinum.

Liten plass til ditt aktive liv?
Heng opp sykkelen med vår 
sykkelholder - på en kroklist 
eller rett på veggen.



Vegghengt innredning med Utility Storage/Garage i platinum.
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G A R A S J E

Utility Storage/Garage i platinum.

Kroklisten festes mellom 
to hengeskinner.

Krokene og boksene i vårt 
sortiment for garasje tåler 
røffe omgivelser.



Rett verktøy for 
jobben
I mange hjem er garasjen så full at det ikke er plass til bilen. 

Hvis det er tilfellet hjemme hos deg, så er det på tide med 

oppbevaringsløsninger som utnytter veggplassen og 

frigjør gulvet. Få orden på verktøy, redskaper og alt som 

skal sesongoppbevares med Utility Garage.

Utility Door and Wall rack  i platinum.

Utility Door and Wall rack  
monteres enkelt på en 
veggskinne.



G A R A S J E

Innredning med Utility Storage/Garage i platinum.



Utility Storage/Garage i platinum. 

Bruk knektinnsats 
for bildekk til trygg 
sesongoppbevaring av 
sommer-/vinterdekk.

Med Utility Startkit  
for garasje kommer  
du enkelt i gang.

Vår pakke med ulike 
kroker er en perfekt 
start til din verktøytavle.



Elfa Norge AS
Leif Weldingsvei 14
3208 Sandefjord
www.elfa.com
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