
Onko tilasi pieni?
Ajattele suuria.
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Oikealla säilytysratkaisulla luot viihtyisän  
ja inspiroivan ympäristön pieniinkin tiloihin.  

elfa Utility Home on uusin säilytyskonsep-
timme, jonka kapeat hyllyt, säilytystaulut, 
laatikot ja koukut luovat enemmän tilaa 
pieniin tiloihin.

Yhdistele miten haluat ja luo tarvitsemasi 
tila. Enemmän tilaa ajattelulle. Enemmän 
tilaa luovuudelle. 

Älä anna 
pienten tilojen 
rajoittaa suuria 
unelmia

Kotitoimisto
Kapeat hyllyt, koukut ja laatikot luovat 
fiksun ja toimivan säilytysratkaisun, joka 
pitää paperit, kansiot, kynät, paperiliittimet 
ja muut pikkutavarat järjestyksessä.

Luo konttoritarvikkeillesi tila ja löydä
tarvitsemasi nopeasti ja helposti.



Kas noin! Muutamalla hyllyllä, laatikolla 
ja koukulla saat pipot, avaimet, laukut ja 
aurinkolasit järjestykseen.

Säilytystaulut, koukut ja hyllyt on saatavana 
valkoisena ja platinanvärisenä.

Läpikuultavien laatikoiden ansiosta näet 
helposti mihin olet laittanut tavarasi.

Eteinen

Säilytystaulu asennetaan seinä-
kiinnikkeillä suoraan seinään. 
Voidaan yhdistää myös elfa 
Classic-, Freestanding-ja Décor-
järjestelmien kanssa.
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Muovilaatikot kestävät korkeita 
lämpötiloja ja ne voidaan pestä 
astianpesukoneessa.

Leveä ja kapea koukku  
sopivat sekä säilytystauluun 
että seinä- ja riippukiskoihin.

Hyvä päivällinen voi 
alkaa, kun työtaso  
on tyhjä. Nosta kauniit  
keittiötavarasi hyllyille  
ja luo enemmän tilaa  
rakkaudelle ruuanlaittoon.

Keittiö
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Voit yhdistää elfa Utility Home -järjestelmän muihin 
konsepteihimme - Classic, Décor ja Freestanding. Liitä 
järjestelmääsi ulosvedettävät korinkehykset koreineen, 
lankahyllyt, hyllykorit ja muut käytännölliset elfa-tuotteet.
Viimeistele säilytysratkaisusi täydelliseksi liukuovilla.
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Asenna hyllyt haluamasi 
puoli ylöspäin - ne ovat  
täysin samassa linjassa. 
Sopivat hyvin kansioille ja 
lehtikoteloille.

Laatikoiden 
huurrettu pinta 
kestää hyvin 
naarmuuntumista.
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Ota laatikot mukaan, kun haluat 
askarrella ja piirtää. Erittäin 
yksinkertaista ja toimivaa.



Yhdistele  
elfa Utility Home  
-tuotteita muihin elfa-
säilytysratkaisuihin.
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Lelut ovat hujauksessa 
pois lattialta ja uusi leikki 
voi alkaa! Hyllyjen reunat 
pitävät tavarat turvallisesti 
paikoillaan.

Lasten-
huone

Kantokisko on 
lyhennettävissä 
haluttuun mittaan. W



Mukava tuoli ja älykäs kirjahylly 
ja sinulla on oma kirjastonurkka. 
Kapeimmat hyllymme sopivat 
täydellisesti pokkareillesi eivätkä 
vie tarpeettomasti tilaa pienestä 
huoneesta.

Asenna elfa Utility Home 
-tuotteesi kantokiskolla 
ja riippukiskoilla tai 
seinäkiskoilla, kuten kuvassa.
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Käännä hylly, niin sinulla on 
reunallinen hylly, joka pitää 
kahvikupit ja muut pikkutavarat 
paikoillaan.

Lukunurkkaus
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Tee huoneestasi tila, jossa voit 
työskennellä rauhassa. Hyvin orga-
nisoitu säilytysjärjestelmäsi helpottaa 
tavaroiden löytämistä yhdellä silmäyk-
sellä sen sijaan, että käyttäisit aikaasi 
niiden etsimiseen ja voit päästää 
luovuutesi valloilleen.

Lisää laatikoihin ja hyllyihin 
nimilaput, niin tavarat löytävät
aina takaisin paikoilleen.

Irtolaatikoita on eri korkuisia 
ja levyisiä. Kevyinä kannat ne 
helposti mukana.

Peitelista peittää kantokiskon ruuvinreiät.

Kiinnitä koukut ja laatikot
nykyiseen elfa-järjestelmääsi 
säilytyslistan avulla. Näin luot
paljon uutta säilytystilaa vaikka
säilytystaulu ei järjestelmääsi 
mahtuisikaan.
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Puuhanurkka

Rengaskoukku sopii hyvin
kahvallisten esineiden, kuten

saksien ripustamiseen.

Leveän ja kapean  
koukun voit 

asentaa sekä 
säilytystauluun 
että kiskoihin.



Fiksuja ratkaisuja 
pieniin tiloihin

Hyllyt voi kääntää.  
Ne ovat tukevia ja  
helppoja asentaa. 
Täydelliset pieniin  

tiloihin.

Käytä hyllyjä  
ja laatikoita  
pikkutavaroiden  
järjestämiseen.  
Laatikot sopivat  
myös kapeammalle  
hyllylle. Hyväksytty  
elintarvikkeiden  
säilytykseen.

Säilytyslistasta on 
saatavana 2 pituutta.

2 laatikkomallia 
säilytystauluun.

Asennetaan kahden riippu-
kiskon tai seinäkiskon välille.
Tarjoaa kapean säilytystilan 
esim. lehtien säilytykseen.
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Yhteensopivat elfa 
Classic-, Décor- ja 

Freestanding-
järjestelmien kanssa. 

6 erilaista koukkua  
säilytystauluun ja -listaan. 
Leveä ja kapea koukku 
voidaan asentaa myös 
kiskoihin.

Nimilaput sopivat sekä 
hyllyihin että laatikoihin. 
Helppo asentaa.

Säilytystaulua on 
saatavana 2 kokoa. 
Taulu asennetaan 
suoraan seinälle tai 
kiskoihin.

Tarjotin säilytystauluun. 
Laatikot  sopivat
täydellisesti tälle  
tarjottimelle.
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Helppo asentaa.



Korkea laatikko L 112 K 80 S 110 mm  

Tuotenro 475430, huurrettu  4,00 eur

Matala laatikko  L 112 K 48 S 110 mm  

Tuotenro 475530, huurrettu 3,60 eur

Sopii sekä hyllyihin että laatikoihin.

* Leveän ja kapean koukun voit asentaa myös kiskoihin.

Lyhyt koukku 3-pakk. L 40 mm
Tuotenro 474710, valkoinen 3,20 eur
Tuotenro 474780, platina 3,20 eur 

Pitkä koukku Long 3-pakk. L 68 mm 
Tuotenro 474610, valkoinen 3,20 eur
Tuotenro 474680, platina 3,20 eur
Rengaskoukku 3-pakk. L 49 mm 
Tuotenro 474510, valkoinen 3,20 eur
Tuotenro 474580, platina 3,20 eur
Pyöristetty koukku 3-pakk. L 40 mm 
Tuotenro 474410, valkoinen 3,20 eur
Tuotenro 474480, platina 3,20 eur
Leveä koukku* 3-pakk. L 40 mm 
Tuotenro 475010, valkoinen 3,70 eur
Tuotenro 475080, platina 3,70 eur
Kapea koukku* 3-pakk. L 31 mm 
Tuotenro 474910, valkoinen 3,20 eur
Tuotenro 474980, platina 3,20 eur

Koukut säilytystaululle, säilytyslista

Kaksoistanko L 598 K 101 S 22 mm
Tuotenro 605816, valkoinen 5,80 eur
Tuotenro 605886, platina 5,80 eur

Kaksoistanko

Tarjotin säilytystauluun L 274 K 25 S 113 mm
Tuotenro 475716, valkoinen 11,00 eur
Tuotenro 475786, platina 11,10 eur

Tarjotin säilytystaululle, säilytyslista

Laatikot säilytystaululle, säilytyslista

Säilytyslista L 598 K 62 S 16 mm 
Tuotenro 477910, valkoinen 8,20 eur
Tuotenro 477980, platina 8,30 eur
Säilytyslista L 893 K 62 S 16 mm 
Tuotenro 478010, valkoinen 11,20 eur
Tuotenro 478080, platina 11,30 eur

Säilytyslista, width 60 and 90 cm

Säilytystaulu L 598 K 382 S 15 mm 
Tuotenro 478310, valkoinen 28,50 eur
Tuotenro 478380, platina 28,50 eur

Säilytystaulu L 893 K 382 S 15 mm 
Tuotenro 478610, valkoinen 37,20 eur
Tuotenro 478680, platina 37,50 eur

Kiinnityssarja säilytystaululle 2-pakk.
L 20 K 382 S 17 mm 
Tuotenro 478716, valkoinen 15,00 eur
Tuotenro 478786, platina 15,30 eur

Säilytystaulu, width 60 and 90 cm

Valikoima ja hinnasto

Suorakulmainen laatikko L 147 K 48 S 98 mm 

Tuotenro 475130, huurrettu 3,60 eur

Nelikulmainen laatikko L 98 K 48 S 98 mm
Tuotenro 475230, huurrettu 3,60 eur

Syvä laatikko L 98 K 100 S 49 mm
Tuotenro 475330, huurrettu 4,00 eur

Laatikot hyllyille

Nimilaput 4-pakk. L 49 K 22 S 8 mm
Tuotenro 475630, läpikuult.     2,00 eur

Nimilaput

Hylly ja kannakkeet yhdessä. Hyllyt ovat käännettävät.

Käännettävä hylly L 598 K 48 S 115 mm
Tuotenro 453110, valkoinen 12,10 eur
Tuotenro 453180, platina 12,30 eur

Käännettävä hylly L 598 K 48 S 267 mm
Tuotenro 453310, valkoinen 24,40 eur
Tuotenro 453380, platina 24,70 eur

Käännettävä hylly, leveys 60 ja 90 cm

Käännettävä hylly L 893 K 48 S 115 mm 
Tuotenro 453210, valkoinen 14,10 eur
Tuotenro 453280, platina 14,30 eur

Käännettävä hylly L 893 K 48 S 267 mm 
Tuotenro 453410, valkoinen 28,80 eur
Tuotenro 453480, platina 29,40 eur

Asenna elfa Utility Home -tuotteesi kantokiskolla ja riippukiskoilla 
tai seinäkiskoilla. Säilytystaulu voidaan asentaa suoraan seinälle 
kiinnityssarjalla. Nämä tuotteet löydät elfan hinnastosta tai  
osoitteesta www.elfa.com.



Lue lisää Utility Home-
sarjasta ja muista

tuotteistamme osoitteessa 
www.elfa.com.

Oy Elfa Finland Ab 
info@elfa.fi

Hyllyjen reunat pitävät tavarat
turvallisesti paikoillaan. Hyllyt ovat 
käännettävissä.

Luo oma laatikkopalapelisi yhdistämällä 
eri kokoisia laatikoita. Vaatekaapissa
saat helposti yleiskuvan asusteistasi.

Leveä ja kapea koukku voidaan  
kiinnittää kiskoihin, tauluun ja listaan.

Säilytä enemmän pienessä tilassa. 
Yhdistele muihin elfa-järjestelmiisi.

Yhdistä Utility Home muihin 
Utility-sarjoihin.
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