
Har du ett  
litet utrymme? 
Tänk stort.
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Med rätt förvaringslösningar skapar du 
en mysig och inspirerande miljö även 
när utrymmet är begränsat.  

elfa Utility Home är vårt nya förvarings-
koncept som med grunda hyllor, för-
varingstavlor, boxar och krokar ger dig 
mer plats på små ytor.

Kombinera hur du vill och skapa det 
utrymme du behöver. Mer rum för  
tänkande. Mer rum för skapande.

Stora drömmar 
behöver inte 
begränsas av 
små utrymmen!

Ditt hemma-
kontor
Grunda hyllor, krokar och boxar ger dig 
en smart och funktionell förvaringslösning 
som håller ordning på papper, pärmar, 
pennor, gem och annat smått. Ge dina 
kontorsprylar en plats och hitta det du 
behöver snabbt och enkelt.



Så där ja! Med ett par hyllplan, boxar och 
krokar hamnar mössor, nycklar, väskor, sol-
glasögon och annat på plats.

Förvaringstavlan, krokarna och hyllplanen 
finns i både vitt och platinum.

Transparanta boxar gör att du lätt 
ser var du har lagt dina saker.

Din hall

Förvaringstavlan monteras enkelt 
med väggfästen direkt i väggen. 
Går även att kombinera med elfas 
övriga system Classic, FreeStanding 
och Décor.
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Plastboxarna tål höga 
temperaturer och kan 
maskindiskas.

Baskrok och liten 
baskrok passar både 
förvaringstavlan och i 
elfas olika skenor.

En god middag 
börjar med en fri 
bänkyta. Upp med 
dina fina köksföremål 
på de öppna hyllorna 
och få mer tid till kär-
lek i matlagningen.

Ditt kök
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Du kan alltid kombinera elfa Utility Home med våra 
andra koncept - Classic, Décor och FreeStanding. 
Köp till utdragbara backar, hyllor, hyllkorgar och 
smarta tillbehör. Avsluta med skjutdörrar för en 
komplett förvaringslösning.
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Placera hyllorna i en 
rad med valfri sida upp 
- de linjerar perfekt. 
Passar bra för pärmar 
och tidskriftshållare.

Boxarnas  
frostade yta  
gör dem tåliga 
mot repor.
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Ta med dig dina boxar dit 
du vill när du ska pyssla 
och rita. Mycket enkelt och 
funktionellt.



Mixa dina elfa Utility Home 
produkter med annan  
förvaring från elfa.
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Vips så är sakerna borta 
från golvet och vi kan leka 
en ny lek! Höjda kanter på 
hyllplanen håller sakerna 
på sin plats.

Barnens 
rum

Bärlisten 
kan kapas 
till önskad 
längd.
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En skön stol och en smart 
bokhylla och du har en 
egen bibliotekshörna. Våra 
grundaste hyllor passar 
perfekt till djupet av dina 
pocketböcker och stjäl 
därför ingen onödig yta 
från ditt lilla utrymme.

Montera dina Utility
Home produkter med
bärlist och hängskena
eller som här med
väggskena.
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Vänd på hyllan och du får
en hylla med kant som
håller kaffekoppen och
annat smått på sin plats.

Din läshörna
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Gör plats för arbetsro. Med ordning 
och reda och en lättöverskådlig förva-
ring kan du ägna din tid åt skapande 
istället för letande.

Märk upp boxar och hyllor med
etiketter så hittar sakerna alltid
tillbaka till sin rätta plats.

De lösa boxarna  
finns i olika höjder  
och bredder. Lätt
att bära med sig.

Montera en täcklist på bärlisten
så döljer du skruvhålen.

Snäpp fast krokar och boxar
i förvaringslisten i ditt befintliga
elfa system. Skapar massor av 
förvaring även om du inte har 
utrymme för förvaringstavlan.
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Din pysselhörna

Cirkelkroken passar bra när du
ska hänga något som har ett

handtag tex. saxar och penslar.

Baskrok och
liten baskrok
kan du fästa i
tavlan och i
skenan.



Smarta lösningar för 
små utrymmen

Kompatibel med elfa 
Classic, Décor och 
FreeStanding. 
Lätt att montera.
Hyllorna är vändbara. 
Hylla och konsol i ett 
gör det extra 
lätt att montera. 
Perfekta för trånga 
utrymmen.

Tre modeller av 
boxar för hylla.

En förvaringslist 
i två bredder.

Två modeller av boxar 
för förvaringstavlorna.

Dubbelhängare för att 
hänga tex magasin och tid-
ningar på. I garderoben kan 
den användas att tex hänga 
scarfar på.
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Kompatibelt  med 
elfa Classic, Décor 
och FreeStanding.

Lätt att montera!

Etiketthållare som passar 
både hylla och boxar.

Sex olika krokar för tavla 
och list. Baskrok och liten 
baskrok kan även fästas i 
skenan.

Förvaringstavla i två bredder. 
Kan monteras både på 
hängskenor eller direkt på 
väggen med väggfäste för 
förvaringstavla.

Hylla för montering direkt 
på tavlan. Plastboxarna 
för hyllorna passar perfekt 
på denna hylla.
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Hög box B 112 H 80 D 110 mm  
Art. nr 475430, frostad  29 kr

Låg box  B 112 H 48 D 110 mm  
Art. nr 475530, frostad 29 kr

Passar både boxar och hyllor.

* Baskrok och liten baskrok kan även monteras i skenan.

Kort krok 3-pack L 40 mm
Art. nr 474710, vit 29 kr
Art. nr 474780, platinum 29 kr 
Lång krok 3-pack L 68 mm 
Art. nr 474610, vit 29 kr
Art. nr 474680, platinum 29 kr
Cirkelkrok 3-pack L 49 mm 
Art. nr 474510, vit 29 kr
Art. nr 474580, platinum 29 kr
Rundad krok 3-pack L 40 mm 
Art. nr 474410, vit 29 kr
Art. nr 474480, platinum 29 kr
Baskrok* 3-pack L 40 mm 
Art. nr 475010, vit 35 kr
Art. nr 475080, platinum 35 kr
Liten baskrok* 6-pack L 31 mm 
Art. nr 474910, vit 29 kr
Art. nr 474980, platinum 29 kr

Krokar för förvaringstavla och -list

Dubbelhängare B 598 H 101 D 22 mm
Art. nr 605816, vit 49 kr
Art. nr 605886, platinum 49 kr

Dubbelhängare

Liten hylla B 274 H 25 D 113 mm
Art. nr 475716, vit 69 kr
Art. nr 475786, platinum 79 kr

Hylla för förvaringstavla och -list

Boxar för förvaringstavla och -list

Förvaringslist B 598 H 62 D 16 mm 
Art. nr 477910, vit 79 kr
Art. nr 477980, platinum 89 kr
Förvaringslist B 893 H 62 D 16 mm 
Art. nr 478010, vit 119 kr
Art. nr 478080, platinum 129 kr

Förvaringslist, bredd 60 och 90 cm

Förvaringstavla B 598 H 382 D 15 mm 
Art. nr 478310, vit 269 kr
Art. nr 478380, platinum 308 kr

Förvaringstavla B 893 H 382 D 15 mm 
Art. nr 478610, vit 349 kr
Art. nr 478680, platinum 379 kr

Väggfäste för förvaringstavla 2-pack
B 20 H 382 D 17 mm 
Art. nr 478716, vit 50 kr
Art. nr 478786, platinum 55 kr

Förvaringstavla, bredd 60 och 90 cm

Sortiment- och prislista

Rektangulär box B 147 H 48 D 98 mm 

Art. nr 475130, frostad 29 kr

Fyrkantig box B 98 H 48 D 98 mm
Art. nr 475230, frostad 29 kr

Djup box B 98 H 100 D 49 mm
Art. nr 475330, frostad 35 kr

Boxar för vändbar hylla

Etiketthållare 4-pack. B 49 H 22 D 8 mm
Art. nr 475630, transp. 19 kr

Etiketthållare

Hylla och konsol i ett. Vändbar.

Hylla/bricka B 598 H 48 D 115 mm
Art. nr 453110, vit 99 kr
Art. nr 453180, platinum 109 kr

Hylla/bricka B 598 H 48 D 267 mm
Art. nr 453310, vit 199 kr
Art. nr 453380, platinum 219 kr

Vändbar hylla,  bredd 60 och 90 cm

Hylla/bricka B 893 H 48 D 115 mm 
Art. nr 453210, vit 129 kr
Art. nr 453280, platinum 139 kr

Hylla/bricka B 893 H 48 D 267 mm 
Art. nr 453410, vit 229 kr
Art. nr 453480, platinum 249 kr

Montera dina Utility Home produkter med bärlist och hängskena 
eller med väggskena. Dessa produkter finner du i elfas prislista 
eller på www.elfa.com. Förvaringstavlan går att montera direkt i 
väggen med väggfäste för förvaringstavla.



Läs mer om Utility 
Home och alla våra 
andra produkter på 
www.elfa.com

Elfa Lumi AB  
Elfagatan 5, 593 87 Västervik  
Konsumentkontakt: info@elfa.com
www.elfa.com

Kanterna på hyllan håller saker
på plats. Hyllorna är vändbara.

Skapa ditt eget boxpussel genom att
pussla ihop boxar i olika storlekar. I garde-
roben kan du enkelt få en överblick på
dina accessoarer.

Baskrokarna kan fästas både i
skena, tavla och list.

Förvara mycket på liten yta. Kom-
binera med befintliga elfa system.

Har du  
ett litet  

utrymme? 
Tänk stort.

Kombinera Utility Home med Utility
för garage, förråd och trädgård.
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