
Elfas Förvaringsexpert:

Smart förvaring för en smidig vardag

Christine Dalman, Elfas 
förvaringsexpert, delar med 
sig av sina bästa tips för att 
optimera ytan i hemmet.

Pandemin har utan tvekan påverkat oss, våra vanor och sättet vi lever på. Många av dessa nya vanor kommer vi 
hålla fast vid även efter det att pandemin är över. I en ny undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av Elfa, uppger 
nästan varannan svensk att de ser nya behov i sina hem och 29 procent uppger att de redan har förändrat sina 
hem för att möta dessa behov.* 

Våra hem har behövt fungera som multifunktionella nav och i mer än ett år har de agerat restaurang, bio, 
gym, spa, skola och kontor. För att klara av denna mångsidighet har många av oss skaffat fler saker och mer 
inredning. Mer teknikprylar, lösningar för hemmakontor och träningsredskap, som alla kräver sitt utrymme. För 
att inte tala om all utrustning vi behöver för nya hobbies vi börjat ägna oss åt. 

När det är dags att låta alla tillfälliga lösningar få en permanent plats i hemmet är vi i behov av bättre förvaring, 
helst flexibla lösningar, som enkelt kan förändras efter behov och livssituation. Ska vi trivas hemma behöver vi ta 
kommando över stöket och vi vill ha personligt anpassade lösningar.

Vissa av oss trivs bäst när vi omger oss med personliga favoritsaker, andra behöver rena ytor och ett hem fritt 
från synliga prylar, för att känna sig avslappnade. Oavsett vilket kan mina tips på hur du maximerar din yta med 
smarta förvaringslösningar hjälpa dig att hålla ditt multifunktionella hem praktiskt och välorganiserat. 

Göm småsaker du ofta använder bakom en gardin, 
så hittar du dem lätt utan att behöva ha dem synliga. 
Korgar och krokar hakas enkelt av och flyttas vid behov.

Ytan under en trappa utnyttjas på ett smart och snyggt sätt 
med en förvaringslösning byggd med Elfas hyllsystem.

Måttanpassat till ditt utrymme. Hyllor skapar praktisk förvaring 
eller utgör en snygg bakgrund med dina favoritsaker.

En nisch i köket kan förvarndlas till ett rymligt skafferi när du 
utnyttjar all yta, ända upp till taket.

Skapa en personlig bokhylla med Elfas traditionella 
Hyllsystem med väggskenor och melaminhyllor. Detta 
vägghängda system gör det möjligt att placera bokhyllan 
där du vill, t.ex. över en bröstpanel.

Hyllsystemet gör att all väggyta kan användas till förvaring, 
även över dörrar och fönster. 

Dörrförvaring trollar fram mer plats. Topp- och 
bottenfästet håller skenan på plats utan att du behöver 
borra eller skruva i dörren.

NYHET!

5 TIPS FÖR ATT 
OPTIMER A YTA N

1  HITTA OUTNYTTJAD PLATS i ditt hem. 
Ytan under en trappa eller längs ett 
snedtak kan komma till användning med 
hjälp av smarta förvaringslösningar.

2  MÅTTANPASSA DIN FÖRVARING. 
Med ett måttanpassat hyllsystem kan 
du förvandla små krypin eller vrår till 
värdefull förvaringsyta.

 3  UTNYTTJA DÖRRYTAN med korgar, 
krokar och förvaringstavlor. Perfekt i 
tvättstugor, hemmakontor och skafferi.

 4  TA STRID MOT STÖKET. Var blir det 
ofta stökigt och varför? Skräddarsy 
smarta lösningar som gör det enklare 
att hålla ordningen. 

 5  UPPDATERA BEFINTLIGA 
FÖRVARINGSLÖSNINGAR genom att 
lägga till förvaringsfunktioner som löser 
de behov du har idag.

PLUGG-IN HYLLA - KIT 

När vi nu lanserar vårt nya 
Plugg-in Hyllsystem kommer 
också ett komplett Plugg-in 
hyll kit. Enkelt att montera 
tack vare pluggar och 
förborrade hål i hyllorna. 

* Elfas Förvaringsrapport 2021. 


