Visu ir iespējams
sakārtot
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„Elfa” jaunumi
Ja līdzināties miljoniem citu cilvēku, kam patīk kārtība gan dzīvē, gan arī mājās, tad Jums noteikti
patiks šīs sezonas mūsu veikalos sagādātie jaunumi.
Piemēram, mūsu jaunie funkcionālie durvju un sienas plauktu risinājumi rada papildu vietu uzglabāšanai,
par ko Jums nebija ne jausmas. Un ar mūsu jaunajiem 45 cm platajiem „Classic” līnijas produktiem Jums
tagad būs iespēja pilnīgi izmantot visšaurākās vietas. Aizveramās atvilktnes ir jauns un lielisks veids,
kā atrisināt jautājumu, kur glabāt sezonas piederumus un bērnu rotaļlietas un paslēpt atkritumus, kā arī
novērst daudzas citas problēmas. Un, ja domājat iegādāties bīdāmās durvis, noteikti apskatiet visas mūsu
jaunās, modernās, krāsās saskaņotās kolekcijas.

Uzdrīkstieties
izmantot krāsas!
Mūsu jaunajās „Elfa” krāsu kolekcijās (Elfa Color
Collections) bīdāmajām durvīm esam rūpīgi atlasījuši
dažas nākamo gadu aktuālās tendences, apvienojot
tās ar mūsu iemīļotākajiem klasiskajiem risinājumiem.
Tas sniedz fantastisku iespēju rotaļāties ar
jaunām krāsām, joprojām saglabājot klasisku
stilu un ilgmūžību.

Elfa” krāsu kolekciju
jaunās krāsas un virsmas mūsu risinājumu sortimentā rūpīgi izraudzījās
mūsu koncepciju izstrādātāji.

Marija Dizdarevica (Maria
Dizdarevic) un Johanna Cāne (Johanna Cahné) uzņēmumā „Elfa”
ir mūsu koncepciju izstrādātājas
un jaunāko tendenču ekspertes..

Šī kolekcijas nosaukums ir „Lakeland”, un tā ir viena no
sešām jaunajām krāsu kolekcijām bīdāmajām durvīm.
Lai aplūkotu visas krāsu kolekcijas, sk. 56.–57. lpp.
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Aizveramas atvilktnes — sakārtojiet lietas ar prieku!

Lai iegūtu papildu informāciju par mūsu
jaunajiem produktiem un to īpašībām, lūdzu,
apmeklējiet interneta vietni www.elfa.com
vai vietējo mazumtirdzniecības veikalu.

Mūsu jaunās, aizveramās atvilktnes ar vāku ir pieejamas dažādos
izmēros, un tās var iekļaut mūsu sistēmās kā bīdāmas atvilktnes.

Aizveramās atvilktnes
pārvietojamās un
bīdāmās konstrukcijās.

Aizveramās atvilktnes papildina
uzglabāšanas sistēmu Jūsu mājās.

„Estetic” kolekcija — iederas, bet izceļas.
Mūsu jaunākais papildinājums bīdāmo durvju kolekcijā ir ekskluzīvais, skaistais „Estetic”. Vieglā, bet izturīgā risinājuma
funkcionalitāti palielina ērtais satvēriens, turklāt arī dizains ir
tāds, kas rada vēlmi durvīm pieskarties un tās sajust.

Sezonas piederumu uzglabāšana
tagad ir vienkārša, pateicoties mūsu
jaunajām aizveramajām atvilktnēm.

Durvju un sienas plaukts — vienmēr
piedāvā vairāk vietas.
Mūsu durvju un sienu plauktu koncepcijas praktiskā risinājuma priekšrocības ir bezgalīgas. Ar mūsu jauno grozu, plauktu,
āķu un kastu klāstu durvis vai vietu pie šaurām sienām varat
izmantot pilnībā.

Maz vietas — milzīgas
iespējas!
Mūsu jaunais produktu klāsts ar 45 cm
platiem uzglabāšanas elementiem pat
vismazākajai telpai piedāvā milzīgas
lietu uzglabāšanas iespējas!

Ir vajadzīgs tikai viens sienas metrs, lai
sapnis par kārtību piepildītos.

Durvju un sienu plaukti
neatstāj tukšumus durvīs.
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“Elfa” māja
Nekas nerada lielāku mājīguma sajūtu, kā sakārtota māja.
Jo tad, kad visas lietas atrodas tām paredzētajā vietā, Jūs varat
pievērsties tam, ko vislabprātāk darāt kopā ar saviem mīļajiem.
Laipni lūdzam „Elfa” mājā, kur viss ir sakārtots!
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Bīdāmās „Artic Trio” durvis ar kristāliski
baltu stiklu un baltu profilu.

Klasiska vērtība jau vairāk nekā 65 gadu garumā.
„Elfa” kolekcijai uzglabāšanas risinājumus mēs izstrādājam, ražojam un piedāvājam jau vairāk nekā 65 gadus.
Uzglabāšanas jomu mēs pārzinām. Un nekas mūs neiepriecina vairāk kā iespēja dalīties savā pieredzē ar Jums!
Gadiem ritot, citi ražotāji ir neskaitāmas reizes atdarinājuši mūsu piedāvātos risinājumus. Mēs uzskatām
to par apliecinājumu, ka esam veiksmīgs un novērtēts
zīmols. Taču ir tikai viens patiesais zīmols — „Elfa”! Savu
pirmo atvilktni mēs izgatavojām jau pagājušā gadsimta
50. gados. Šodien mēs piedāvājam vairāk nekā 500 produktu, kas kopā rada bezgalīgas uzglabāšanas iespējas.
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Mums ikvienam ir atšķirīgas vajadzības…
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„Artic Duo” bīdāmās durvis ar krēmkrāsas stiklu un matēta sudraba profilu.
Sienas plaukts „Classic” baltā krāsā.
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…tādēļ mēs piedāvājam tik daudz
risinājumu guļamistabai.
Sapņu skapis ne tikai atvieglo dzīvi. Tas padara visu guļamistabu
ērtāku, greznāku un plašāku.

Bērza koka apdare
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Bērza koka apdare.
Apakšā: elementi baltā krāsā.

„Artic” bīdāmās durvis ar lakotu bērza finieri
un kristāliski baltu stiklu. Balts profils. Sienas
plaukts ar bērza koka apdari.
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Mydressing room..

Inredning Classic i platinum.
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Jūsu ģērbtuvei ir jāatbilst Jūsu dzīvei…

Sienas plaukts ar baltas
krāsas elementiem.
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Sienas plaukts ar apdari un elementiem baltā krāsā.
Uz zemes novietojams plaukts ar apdari baltā krāsā
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…katrā detaļā.
Veidojot kopējo dizainu saskaņā ar Jūsu īpašajām vajadzībām, Jūsu
ģērbtuve vairs nebūs tikai parasta ģērbtuve. Tā kļūs par Jūsu un Jūsu
personības atspulgu.

Baltas krāsas elementi.
Apakšā: uz grīdas novietojams plaukts ar apdari baltā krāsā.

Sienas pakaramais „Classic” platīna krāsā.
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Neatkarīgi no tā,
kāds ir Jūsu stils…

Sienas plaukts ar riekstkoka apdari un
baltas krāsas elementiem.
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NYHET!
Skjutdörrar Vista med
gult/kristallvitt glas och vit profil.
Inredning Classic i vitt.
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Sienas pakaramais „Classic” baltā tonī.
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…mājīgs un funkcionāls priekšnams
vienmēr būs modē.
Priekšnamam ir jābūt gan praktiskam, gan arī mājīgam. Ar mūsu praktiskajām un funkcionālajām
sistēmām Jūs varat viegli uzglabāt visu attiecīgajām lietām paredzētajās vietās. Ja joprojām
vēlaties visu paslēpt, vienkārši uzstādiet Jūsu gaumei atbilstošas bīdāmās durvis, lai piešķirtu
pabeigtības sajūtu.
Baltas krāsas elementi.

Baltas krāsas elementu durvju un sienas plaukts.

Platīna krāsas elementi un baltas krāsas atvilktņu sistēma.

NYHET!
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Padariet savu dzīvojamo telpu
plašāku…
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„Artic” bīdāmās durvis ar baltas krāsas ļoti spīdīgu
stiklu ar melamīna pārklājumu un pelēkā krāsā tonētu
rūdītu stiklu. Melns profils. Sienas plaukts „Classic”
platīna krāsā.
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„Artic” bīdāmās durvis ar pelēku „avola” pārklājumu
un magoņu lauka sarkanu apdari. Matēta sudraba
profils. Sienas plaukts ar baltas krāsas dekorējumu
un elementiem.
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…un padariet viesistabu par
savu mīļāko vietu.
Ar mūsu praktiskajiem glabāšanas risinājumiem Jūsu lietas aizņems mazāk
vietas, un tādējādi Jūs iegūsiet plašāku telpu atpūtai un aktīviem pasākumiem.

Baltas krāsas apdare.
Baltas krāsas apdare
un elementi.

Apakšā: „Artic” bīdāmās durvis ar pelēku „avola” pārklājumu
un magoņu lauka sarkanu apdari. Matēta sudraba profils.
Baltas krāsas apdare un elementi.
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Virtuve, kas radīta ar gaumi…
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„Vista Plain” bīdāmās durvis ar estragona un baltas krāsas
gludu melamīna pārklājumu, kristāliski baltu stiklu un svaigu
pistāciju krāsas elementiem. Balts profils. Sienas plaukts
„Classic” baltā krāsā.
Baltas krāsas elementi.
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...garantē garšīgu ēdienu.
Atbrīvojiet vietu un piešķiriet savai virtuvei personisku pieskārienu
ar atvērtiem plauktiem, kur glabāt vislabāko porcelānu. Viss pārējais
ir viegli paslēpjams aiz elegantām bīdāmām durvīm. Mūsu
izstrādājumi piedāvā vietu ikvienam sīkumam!

„Artic Duo” bīdāmās durvis ar pilnmēness zilas,
ziemeļu kaļķakmens un baltas krāsas gludu melamīna durvju pārklājuma virsmu. Melns profils. Sienas
plaukts „Classic” baltā krāsā.
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Baltas krāsas elementi.

Baltas krāsas elementu durvis
un sienas plaukts.

Sienas plaukts „Classic” baltā krāsā.
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Ļaujiet radošumam vaļu...
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„Vista Plain” bīdāmās durvis ar pilnmēness zilas, melleņu
piena, debeszilas un jautras plūmju krāsas durvju virsmu.
Matētas sudraba krāsas profils. Sienas plaukts „Classic”
platīna krāsā.
Platīna krāsas elementi un elementu durvju un sienas plaukts.
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„Vista Plain” bīdāmās durvis ar pļavas linu, rudens kastaņu,
keramikas pelēkas un balsināta ozola krāsas durvju virsmu.
Matētas sudraba krāsas profils. Sienas plaukts „Classic”
platīna krāsā.
Platīna krāsas elementi un funkcionāls durvju un sienas plaukts.
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Sienas plaukts „Classic” platīna krāsā.

„Classic” balta krāsa.

Platīna krāsas funkcionāls durvju un
sienas plaukts.

...saglabājot kārtību pamata lietu uzglabāšanā
Kad katrs sīkums ir savā vietā, Jūsu iztēlei atliek vairāk telpas. Gadu no gada mainās bērnu lietu
uzglabāšanas vajadzības. Īpaši pielāgojamie uzglabāšanas risinājumi ir veids, kā risināt šo problēmu.
Kad plauktus, drēbju pakaramos, praktiski izmantojamās plāksnes un atvilktnes var pārvietot, bērniem
augot, uzglabāšanas risinājumus ir viegli pielāgot bērnu mainīgajām vajadzībām un arī interesēm.

Baltas krāsas atvilktņu sistēma.
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Mazāk izniekota laika pildspalvu
un dokumentu meklēšanai…
…ļaus Jums iegūt vairāk laika patiesi svarīgām lietām. Izvēlieties
mūsu seklos plauktus, lai radītu vietu lietu izvietošanai tieši virs
monitora. Un izmantojiet plaukta āķus, kastes, grāmatu balstus,
lai izveidotu efektīvu, funkcionālu mājas biroja telpu
— viss nepieciešamais atradīsies vajadzīgajās vietās.
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Uz zemes novietojams
plaukts ar baltu apdari.

Platīna krāsas elementi.

Balti elementi.

Sienas plaukts ar platīna krāsas elementiem.

Platīna krāsas elementi. Durvju un sienas plaukts.
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Nekad vairs nemazgājiet veļu…
…nekārtīgā telpā. Kad iekārtosiet savu veļas mazgātavu, izmantojot žāvēšanas
plauktus, tīkla glabāšanas maisus un parocīgās atvilktņu sistēmas, mazgāšana kļūs
daudz patīkamāka.

Baltas krāsas elementu durvju un sienas plaukts.

Baltas krāsas atvilkņu sistēma.

„Classic” platīna krāsa.

Sienas plaukts ar baltas krāsas elementiem.
Baltas krāsas atvilktņu sistēma.
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Atrast pareizo instrumentu...
…ir vieglāk, kad viss ir sakārtots. Daudzām ģimenēm garāžas ir tik pārpildītas, ka neatliek
vairs vietas automašīnai. Šādā gadījumā pienācis laiks atbrīvot vietu, izmantojot dažus
praktiskus, efektīvus uzglabāšanas risinājumus. Tagad varat skrupulozi sakārtot visus
skrūvgriežus, uzgriežņu atslēgas un citus instrumentus.
Platīna krāsas elementu
durvju un sienas plaukts.

Platīna krāsas elementi.

Sienas plaukts ar platīna
krāsas elementiem.
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Esiet uzdevuma augstumos…
...kad ģimenes intereses un ikdienas vajadzības pārņem visu māju. Atrast vietu visām
ģimenē izmantotajām izklaides lietām, nemaz nerunājot par atkritumu izvietošanu, var
būt smagāks uzdevums, nekā domājat. Optimāli izmantojiet sienas, lai uzglabātu lietas
ideālā kārtībā, un radiet vietu, kur uzglabāt visas savas lietas.

Sienas plaukts ar platīna
krāsas elementiem.

Sienas plaukts ar platīna krāsas elementiem.
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Sienas plaukts ar platīna
krāsas elementiem.

„Classic” platīna krāsa.

Platīna krāsas atvilktņu sistēma.

„Classic” platīna
krāsa.
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„Elfa” ir paredzējusi visu...
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„Estetic Duo” un „Estetic Trio” 2. mod. bīdāmās
durvis ar dabīga māla un pelēkas keramikas
krāsas durvju virsmu. Smilšu pelēks profils.
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...jo mēs piedāvājam gan iekšdurvis, gan arī bīdāmās durvis,
kas nodrošina daudzus praktiskus risinājumus un palīdzēs
sakārtot istabas — turklāt labi izskatīsies.

„Estetic Duo” un „Estetic Trio” 2. mod. bīdāmās
durvis ar dabīga māla un pelēkas keramikas
krāsas durvju virsmu. Smilšu pelēks profils.
Sienas plaukts „Classic” platīna krāsā.
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„Artic Trio” istabas atdalošas bīdāmās durvis
ar caurspīdīgu stiklu un baltu profilu.

„Artic Plain” bīdāmās durvis ar spoguļa virsmu un stiklu krēmkrāsā un maigā
ķiršu krāsā. Balts profils. Sienas plaukts „Classic” baltā krāsā.

„Vista Plain” bīdāmās durvis ar spoguļa virsmu un
stiklu ar melamīna pārklājumu. Balts profils.

Slīpi bīdāmās „Artic” durvis ar riekstkoka virsmu, melamīna
pārklājumu un matēta stikla durvju virsmu. Balts profils. Sienas
plaukts ar bērza koka apdari.
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„Elfa” pasaule

40
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Baltas krāsas atvilktņu sistēma.
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Četri pareizas montēšanas veidi.
Jūs esat unikāls, un tikpat unikālas ir arī Jūsu uzglabāšanas vajadzības. Tādēļ esam
radījuši tik pielāgojamus uzglabāšanas risinājumus. Jūs varat izvēlēties kādu no
diviem pie sienas stiprināmiem un diviem uz grīdas novietojamiem variantiem.

Uzliekams sienas plaukts.

Uz grīdas novietojama sistēma.

Piekarams sienas plaukts.

Atvilktņu sistēma.
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Viss turas pie augšējās
pamatsliedes
Ja mēs kādreiz vēlētos mainīt šī produkta nosaukumu, to
varētu dēvēt par „varoni”. Tas ir pamatprodukts, kas padara
„Elfa” risinājumus tik pielāgojamus. Turklāt to ir ārkārtīgi
viegli uzstādīt. Nostipriniet augšējo pamatsliedi pie sienas
tikai ar dažiem caurumiem sienā. Visas pārējās sastāvdaļas
pēc tam vienkārši tiek piestiprinātas pie sliedes!

Sienas plaukts „Classic” baltā krāsā.

Augšējā pamatsliede ir vienīgais pie sienas
stiprināmais elements.
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Oriģinālā pie sienas stiprināma pamatsliede
Daudzi ir mēģinājuši kopēt mūsu konstrukciju, bet „Elfa” produkti ir oriģināli. Pie sienas stiprināmas
pamatsliedes ir ideāls risinājums īpašām telpām ar slīpiem griestiem, kā arī lai radītu Jūsu personīgo
— saskaņā ar Jūsu vajadzībām — veidotu grāmatu plauktu. Pie sienas stiprināmas pamatsliedes ir
praktiskas, izturīgas un modernas, un tās būs modē arī pēc daudziem gadu desmitiem.

Pie sienas stiprināmas pamatsliedes ar
melamīnu pārklātiem plauktiem.

Pie sienas stiprināmās pamatsliedes
tiek stiprinātas tieši pie sienas.
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Uz grīdas novietojams plaukts ar baltu apdari.

Šie plaukti uz grīdas novietojami savrupi, un tie nav jānostiprina.
Mūsu uz grīdas novietojamo plauktu sistēma ir pietiekami izturīga, lai tajā glabātu visu
nepieciešamo, turklāt to varat novietot jebkurā vietā. Iespējams, lielākā priekšrocība ir tā,
ka nav jāurbj caurumi skrūvēm un tā salikšanai nav vajadzīgi nekādi instrumenti!

Pa kreisi: uz grīdas novietojams plaukts ar baltu apdari.
Pa labi: uz grīdas novietojams plaukts „Classic” platīna krāsā.
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Atvilktņu sistēma jebkuram
dzīves gadījumam
„Elfa” piedāvātā atvilktņu sistēma ir stabila, eleganta
un praktiska. Ir pieejamas dažāda dziļuma, augstuma
un garuma atvilktnes.

Atvilktņu sistēma baltā krāsā.

Atvilktņu sistēma platīna krāsā ar
melamīna augšējo virsmu.

Pieejama ar ritenīšiem vai kājiņām.

Plaukts ar pakaramajiem
vienā pusē.
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Augstākās klases uzglabāšanas risinājumi balstās
uz piemērotu un stabilu pamatu — „Classic”.
Ja kādreiz iepriekš jau lietojāt „Elfa” produktus, Jūs noteikti jau atklājāt to, kas padara mūs unikālus.
Mūsu produkti ir izgatavoti, pievēršot uzmanību ikvienai detaļai. Stabila un izturīga konstrukcija
garantē labākos uzglabāšanas risinājumus.
Standarta
piekaramā statne
Piestiprināma pie augšējās
pamatsliedes. Balsta visu pie sienas piekaramo plauktu sistēmu.

Balstenis ar
stiprinājuma vietām
Te Jūs pievienojat visus elementus. Stiprināms pie standarta
piekaramās statnes.

Turētāja uzlikas
Piešķir turētājam
pabeigtu izskatu.

Dubultas margas
Te varat pakarināt, piemēram,
žurnālus un šalles.

Pagarināms metāla stienis — pakaramais
Ideāli piemērots izmantošanai
šaurās vietās. Izstiepjams līdz tā
dubultam garumam.

Kaklasaišu un jostu
pakaramais.
Praktisks elements,
kas ļauj uzglabāt daudzas
kaklasaites/jostas.

Turētāja paliktnis
Praktisks elements jūsu aksesuāru ērtai uzglabāšanai.

Plaukta grozu dalītājs
Izmantojiet katrā pusē un/vai
sadaliet plauktu daļās

Glabāšanas grozs
Dažādu lietu optimālai
uzglabāšanai

Izvelkama sieta
materiāla atvilktne
Ideāli piemērota dažādu lietu
uzglabāšanai. Pieejama trijos
dažādos augstumos. Stiepļu
atvilktnes alternatīva.
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Piestiprināms plaukts ar āķi.

Atsevišķs apavu plaukts

Praktisks risinājums šaļļu, kaklarotu
un citu lietu uzglabāšanai.

Nodrošina ideālu apavu
pārskatāmību.

Stiepļu plaukts
Labi ventilēts stiepļu plaukts,
kas ideāli piemērots gandrīz
jebkuru lietu uzglabāšanai.

Mūsu garantija sedz visus materiālu un apdares defektus
normālas lietošanas laikā mājas apstākļos attiecībā uz
visiem vēdināmiem plauktiem, balsteņiem, pamatnēm,
pakaramo pamatnēm, atvilktnēm, rāmjiem un kustīgām
bīdāmo durvju sastāvdaļām.

Dalītāji stiepļu plauktiem
Ļauj bez piepūles sakārtot lietas
atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Augšējā pamatsliede
Viss tiek piekārts pie augšējās
pamatsliedes. Šī ir vienīgā
detaļa, kura būs jāpieskrūvē pie
sienas.

Kad vajadzīgs, ievietojiet plaukta
āķi stiepļu plauktā.

Augšējās
pamatsliedes uzlika
Paslēpj augšējās pamatsliedes skrūves pabeigtākam
izskatam.

Plaukta
pamatstieņa turētājs
Piestiprina plaukta pamatstieni pie uzglabāšanas
sistēmas.

Plaukta āķis
Pievienojiet āķi jebkurā
nepieciešamajā vietā.

Plaukta stieple
Ideāli piemērota lietu
karināšanai šaurās vietās.

Plaukta stienis
Dažāda garuma apģērbu
pakarināšanai.

Turētāja paliktnis palīdzēs
nepazaudēt sīkās lietas.

Durvju un sienas
plaukta grozs
Rada vietu uzglabāšanai
tur, kur tās nebija.

Izvelkams bikšu
plaukts
Izvelciet bikšu plauktu,
un tagad bikses ir labi
pārskatāmas.

Izvelkama stiepļu
atvilktne
Ideāli piemērota dažādu
lietu uzglabāšanai. Pieejama
trīs dažādos augstumos.

Uzrakstu turētājs
Piestipriniet pie stiepļu
atvilktnes, lai norādītu tās
saturu.

Izvelkams kurpju plaukts
Ideāls risinājums augstpapēžu
kurpju uzglabāšanai.

Izvelkams
kurpju plaukts
Ideāls risinājums,
lai uzglabātu kurpes
ar zemu papēdi.

Izvilkšanas funkcija
ļauj padarīt glabāšanas
risinājumu šaurāku.
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Piešķiriet telpai mazliet greznuma,
izmantojot mūsu apdari
Apdare ļauj uzglabāšanas risinājumam izskatīties ekskluzīvi. Elegantās koka
detaļas un racionālā konstrukcija rada izsmalcinātu izskatu, kas padara jūsu
māju par Jūsu mājām.

Kaklasaišu un
jostu pakaramais
Praktisks elements,
kas ļauj uzglabāt daudzas
kaklasaites/jostas.

Piestiprināms
plaukts ar āķi
Papildu iespēja uzglabāt
šalles, kaklarotas u. c. lietas.

Līste
Piešķiriet stiepļu plauktam
ekskluzīvu koka imitācijas
sajūtu ar līstes palīdzību.

Aksesuāru plauktiņš
Vieta, kur uzglabāt rotaslietas,
šūšanas piederumus un citas
sīklietas.

Izvelkams
atvilktnes karkass
Izvelkams atvilktnes karkass
no koka mūsu ražotajām
atvilktnēm.

Plaukts ar apdari
Piešķir izsmalcinātu izskatu
uzglabāšanas risinājumam.
Ārkārtīgi stipra šūnveida konstrukcija ar īsta koka finiera virsmu.

Izvelkams
bikšu plaukts
Izvelkams bikšu
plaukts ar koka karkasu.
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Piekarams sienas plaukts ar baltas krāsas apdari.

Uz grīdas novietojams plaukts
ar bērza koka apdari.

Riekstkoka apdares virsma.

Piekarams sienas plaukts
ar baltas krāsas apdari.
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1. Pamatne elementu piekāršanai
2. Glabāšanas pamatne
3. Plaukts/paliktnis
4. Plakanais plauktiņš
5. Dubultās margas
6. Īsā plaukta kaste
7. Garā plaukta kaste
8. Garā kaste
9. Taisnstūra kaste
10. Pamatāķis
11. Izliektais pamatnes āķis
12. Īsais pamatnes āķis
13. Apaļais pamatnes āķis
14. Garais pamatnes āķis
15. Tievais āķis
16. Kvadrātveida kaste
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19

1. Pamatne elementu piekāršanai
2. Panelis piekāršanai
3. Platais piekarams āķis
4. Uz priekšu izvirzīts instrumentu āķis
5. Piederumu āķis
6. Instrumentu turētājs
7. Apaļais stieples āķis
8. Uzglabāšanas maiss
9. Piederumu kaste
10. Vertikāls velosipēda āķis

11. Daudzfunkcionāls turētājs
12. Piederumu āķis
13. Apaļš mazs āķis
14. Īss instrumentu āķis
15. Apaļš āķis
16. Piekarams kauss
17. Uzgriežņa atslēgu turētājs
18. Dēļu turētājs
19. Stiprinājums riteņa novietošanai
20. Āķis knaiblēm

Sienas plaukts ar
platīna elementiem.

Piešķiriet uzglabāšanai izcilību ar dažādiem elementiem.
Pat vismazāko telpu var sakārtot. Ar dažādiem elementiem Jūs varat izveidot funkcionālu un iedvesmojošu
vidi pat ierobežotā telpā. Produktiem ir elegants dizains, taču tie joprojām atbilst mūsu augstas izturības un
kvalitātes standartiem. Ja šis nav izcils uzglabāšanas risinājums — kas tad ir?

Platīna krāsas elementi.

Baltas krāsas elementi un apdare.
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Paslēpiet lietas eleganti
Pat tad, ja lietas ir sakārtotas, iespējams, Jūs joprojām gribēsiet tās
visas paslēpt. Mūsu plašais un pielāgojamais bīdāmo durvju klāsts to
spēs paveikt. Lai efektīvi izmantotu vietu, visas mūsu bīdāmās durvis
tiek izgatavotas pēc Jūsu norādītiem izmēriem. Tās atbildīs gan Jūsu
stilam, gan arī Jūsu telpai.

Augšējā līste

Veido modernu apdari līdz
pat griestiem, un tā vienmēr
ir vienādā krāsā ar sānu
profilu. Papildu LED gaismas tiek piestiprinātas pie
augšējās līstes.

LED apgaismojums

Rada maigu un patīkamu
apgaismojumu.
Energotaupīgas ilgtspējīgas
lampas — tās nebūs jāmaina.

Mīkstinātas aizvēršanas
funkcija

Slēpta funkcija, kas tiek piestiprināta pie augšējās līstes. Ar tās palīdzību bīdāmās durvis aizveras maigi,
droši un klusi.

Slīpu vietu risinājums

Mēs piedāvājam bīdāmās durvis, kuras var pielāgot slīpām
virsmām, lai pēc iespējas
efektīvāk izmantotu telpu.

Fillings

Durvju virsmas ir pieejamas
no dažādiem materiāliem un
dažādos stilos. Izmantojiet
vienu virsmas veidu vai kombinējiet dažādas virsmas
vienās bīdāmajās durvīs

Pie sienas stiprināmas
bīdāmās durvis
Apakšējā līste

Apakšējā līste ir bīdāmo
durvju pamats, un tā tur visu
durvju svaru.

Izmanto kā durvis vai istabas
pārdalīšanai gadījumos, kad
parastās durvis aizņemtu pārāk
daudz vietas, vai gadījumos, kad
griesti ir ļoti augsti.

Dalītājs

Dalītājs perfekti sadala durvju virsmu. Var izmantot, lai
sadalītu durvju virsmas daļu
vai lai vienās bīdāmajās durvīs kombinētu divas durvju
virsmas.

Sānu profilu rāmji

Triju sliežu risinājums

Jums ir trīs durvis un Jūs vēlaties ērtu risinājumu ar maksimālu durvju atvērumu.
Ir pieejams arī vienas sliedes
un divu sliežu risinājums.
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Ierāmē izvēlēto durvju virsmu.
Pieejami dažādā dizainā un
dažādos izmēros un krāsās, kā
arī no dažādiem materiāliem.

Krāsu kolekcijas bīdāmajām durvīm 2015/2016
Savās krāsu kolekcijās bīdāmajām durvīm mēs esam rūpīgi izraudzījušies
dažas no nākamo gadu aktuālajām tendencēm, apvienojot tās ar mūsu
iemīļotākajām klasiskajām virsmām. Tādējādi mēs piedāvājam Jums
fantastisku iespēju rotaļāties ar jaunām krāsām un materiāliem, joprojām
saglabājot risinājumu klasiskumu un ilgmūžību.
Apskatiet kolekcijas un kombināciju idejas nākamajā lapā. Kombinējiet un
pieskaņojiet, lai izveidotu savu mīļāko kombināciju.

„Mūsu bīdāmās durvis labvēlīgi
ietekmēs dzīvi attiecīgajā telpā.”

Meklējiet mūsu brošūru „Krāsu kolekcijas
bīdāmajām durvīm 2015/2016” savā vietējā
mazumtirdzniecības veikalā.

55

Krāsu kolekcijas 2015/2016
LAKELAND

PLAY

ORCHARD STORIES
FRESH
PISTACCHIO

FROSTY MINT

HAPPY PLUM
SNOW CLOUD

TARRAGON
ARCTIC NIGHT

FROSTING
WHITE

BLUEBERRY MILK

CREME

FROSTING WHITE

BLUEBERRY MILK

WINTRY HAZEL

GREY GLASS

LACQUERED OAK

CLEAR

UE

SKY BL

Šajā kolekcijā noskaņojumu veido ziemeļvalstu ziemas dzestrais gaiss. Ja jums patīk gaišs
koks un dabīgie zilie un baltie toņi, tad šī
kolekcija ir domāta Jums.

Ja vēlaties ļaut vaļu radošumam, ja Jums
patīk rotaļāties ar kontrastiem, iedvesmai
izmantojiet šo kolekciju.

Ja dārzā pavadīta diena ir tas, pēc kā ilgojaties, šī kolekcija sniegs Jums dārza svaiguma un miera sajūtu.

FADE TO CLAY

URBAN MOODS

FALL IN LOVE

BRONZE TINTED GLASS

NATURAL CLAY

FULL MOON BLUE

MEADOW LINEN

CLEAR SKY BLUE

STONEWARE GREY

AUTUMN
CHESTNUT

NORDIC LIME STONE

ICED EBONY
POPPY FIELD

FROSTED GLASS

WINTRY HAZEL

ICED EBONY

Šī jestrā kolekcija, kas iedvesmojusies no
ziemeļvalstu ainavām, iederas vai izceļas
— atkarībā no Jūsu noskaņojuma.
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WHITE PLAIN

NORDIC LIME STONE

Balta krāsa ar metālisku toni piešķir pilnīgi
jaunu izskatu. Ar melnu tā kļūst nopietna un
mierīga. Ar šo klasisko kombināciju izvēle
ir Jūsu rokās.

AVOLA BROWN

Ja Jums patīk dažādu materiālu un siltu
toņu sajaukums apvienojumā ar eksotiskām
niansēm, šī krāsu palete ir domāta Jums.

Durvju virsmu krāsas šajā brošūrā var precīzi
neatbilst reālajām, jo krāsa drukājot var mainīties.
Lūdzu, apmeklējiet savu vietējo mazumtirdzniecības
veikalu un apskatiet krāsu paraugus.

Durvis un kombinācijas, piemēri
Estetic Maigais, bet robustais risinājums ir funkcionāli patīkams satvērienā, un arī dizains ir tāds, kas rada vēlmi pieskarties un sajust.

Estetic
Balts profils ar estragona
krāsas durvju virsmu.

Estetic
Smilšu pelēks profils
ar keramikas pelēku
(50%) un apledojuša
melnkoka (50%) durvju
virsmu.

Estetic
Smilšu pelēks profils ar
keramikas pelēku (50%)
un apledojuša melnkoka
(50%) durvju virsmu.

Estetic
Sudrabkrāsas profils ar
sniega mākoņa (50%) un
arktiskās nakts (50%) durvju virsmu.

Estetic
Balts profils ar arktiskās
nakts (25%, 50%) un
ledainās piparmētras
(25%) durvju virsmu.

Artic
Bronzas krāsas profils
ar pļavu linu (33,3%,
33,3%) un magoņu
lauka (33,4%) toņa
durvju virsmu.

Artic
Balts profils ar balto
pelnu (50%, 33,3%)
un pelēkā stikla
(16,7%) durvju virsmu.

Artic U-veida un stingrs — ar skandināvu vieglumu.

Artic
Melns profils ar
apledojuša melnkoka
durvju virsmu.

Grace

Artic
Balts profils ar matētu
baltu (66,7%) un svaigu
pistāciju toņa durvju
virsmu (33,3%).

Artic
Melns profils ar arktiskās
nakts (66,7%) un
debeszila toņa (33,3%)
durvju virsmu.

Smalks profils ar iespēju pielāgot visdažādākās durvju virsmas.

Grace
Sudraba krāsas profils
ar matētu rūdītu stiklu.

Grace
Balts profils ar rudenīgā
kastaņa (50%) un pļavu
linu (50%) toņa durvju
virsmu.

Grace
Balts profils ar melleņu
piena (50%) un jautrās
plūmes (50%) toņa
durvju virsmu.

Grace
Sudraba krāsas profils
ar lakota ozola finiera
(20%, 20%, 20%, 20%,
20%) durvju virsmu.

Šīs ir tikai dažas no daudzajām
pieejamajām durvju virsmām,
profiliem un kombinācijām.
Lai iepazītos ar visu produktu
klāstu, skatiet cenu lapu vai
apmeklējiet vietni elfa.com.

Grace
Balts profils ar melleņu piena
(20%, 20%) un balta, gluda
melamīna pārklājuma (20%,
20%, 20%) durvju virsmu.
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Neviens nepārzina
uzglabāšanu labāk
par mums.
Jūs vienmēr varat atrast aizvien jaunas lietas,
kas ir jāsakārto. Un Jūs vienmēr varat paļauties
uz „Elfa”, kas nodrošinās Jūs ar līdzekļiem,
kuri palīdzēs atrisināt šīs problēmas. Praktiski,
moderni un viegli saliekami.

Drēbju pakaramā stienis dubultrāmjiem. Drēbju pakaramā stienis
stiprinās pie atvilktņu sistēmas ar
rāmja turētāja palīdzību. Ir pieejama
arī pie sienas stiprināma rāmja versija.

Sānu grozs. Elfa” atvilktņu sistēmas
malās vai tieši pie sienas piestiprināms
grozs.

Universālie turētāji. Virtuves skapīšus
un citus elementus varat piestiprināt ar
praktiskajiem universālajiem turētājiem,
lai optimizētu atvilkņu vietu.

Ritenīšu komplekts. Uzstādiet
ritenīšus savam uzglabāšanas plauktam, lai to ērtāk un vieglāk pārvietotu.

Atvilkņu turētāji. Neļaujiet
atvilktnēm izbīdīties pārāk tālu.
Pieejami stiepļu, sieta un aizveramajām atvilktnēm.

Plauktu turētāji. Palieliniet savu
uzglabāšanas vietu, uzstādot „Elfa”
stiepļu plauktus starp atvilktņu
rāmjiem.

Centrālo stiprinājumu uzlika.
Noslēpiet pamatni starp diviem kustīgiem elementiem, lai uzlabotu izskatu.

Stiprinājumu uzlika. Iegūstiet labāku
uzglabāšanas risinājumu, uzstādot stiprinājumu uzlikas to malās.

Plaukta grozu dalītājs. Izmantojiet
katrā pusē un/vai sadaliet plauktu daļās.

Stiepļu plaukta dalītājs. Nodala
lietas, kuras vēlaties glabāt atsevišķi:
džemperus, dvieļus, veļu, somas utt.

Grāmatu balsts. Sakārtojiet savas
grāmatas ar mūsu dažādajiem grāmatu
balstiem.

Grāmatu turētāji. Praktisks un
vienkāršs risinājums grāmatplauktiem.

Durvju un sienu plaukts. Praktiska
glabāšanas sistēma, kas tiek piestiprināta, nebojājot durvis.

Stiprinājuma āķis vai stiprinājuma
plauktiņš. Piestiprināms pie stiprinājuma malas. Der atslēgu, mobilo tālruņu,
rotaslietu, somu u. c. lietu glabāšanai.
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Pagarināms metāla stienis — pakaramais. Ideāli piemērots izmantošanai
šaurās vietās. Uz tā varat pakarināt dienas apģērbu vai bērnu mantas.

Pagarināms metāla stienis melamīna plauktam. Vienkāršs un praktisks
veids, kā pakarināt kreklus un citus
apģērba gabalus.

Izvelkams bikšu plaukts. Gūstiet vieglu piekļuvi un uzglabājiet savas bikses
nevainojamā stāvoklī.

Plaukta āķis. Radiet vienkāršu
piekļuvi lietām, ko bieži izmantojat.

Drēbju pakaramā stieņa turētājs.
Šāds risinājums nozīmē, ka nevajadzēs
noņemt plauktu, lai pārvietotu drēbju
pakaramā stieni.

Stieple pakaramajiem. Izmantojiet
kreklu un jaku pakarināšanai, ja ir ierobežots telpas dziļums, vai lai pakarinātu
savu iecienītāko apģērbu.

Izvelkama aizveramā atvilktne. Novietojiet savas mantas
slēgtās atvilktnēs un aizveriet ar vāku, lai saglabātu tās ideālā
stāvoklī līdz nākamajai sezonai.

Uzrakstu turētājs. Ļauj palielināt
Jūsu uzglabāto mantu pārskatāmību. Pieejami dažādos izmēros
atvilktnēm, plauktiem un kastēm.

Uzrakstu turētājs. Ļauj palielināt Jūsu
uzglabāto mantu pārskatāmību. Pieejami
dažādos izmēros atvilktnēm, plauktiem
un kastēm.

Dziļā atvilktne/seklā atvilktne. Piestipriniet dziļo atvilktni pašā apakšā un
seklo atvilktni virs tās, un Jūsu zābaki tur ideāli iederēsies.
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940499. © „Elfa International AB”. Visas tiesības aizsargātas. Produktu pieejamība var mainīties. Versija 1. 2015. gads.

Plānojiet savu telpu un uzziniet vairāk
par nevainojamu uzglabāšanu vietnē
www.elfa.com.
Mūsu mājas lapā Jūs atradīsiet atbildes uz lielāko daļu no saviem jautājumiem
par uzglabāšanu. Lai palīdzētu jums plānot savu unikālo „Elfa” risinājumu,
piedāvājam izmantot mūsu 3D plānošanas rīku. Kad būsiet visu saplānojuši,
vienkārši izdrukājiet plānojumu un paņemiet līdzi uz tuvāko „Elfa” mazumtirgotāja
veikalu. Laipni lūdzam Jūsu jaunajā, sakārtotajā dzīvē!
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