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Porządek
na haczykach!
Utility to całkiem nowe podejście do
zagospodarowania ignorowanych dotąd przestrzeni.
Te innowacyjne i wszechstronne elementy są
kompatybilne z systemem elfa® Classic – szynami,
półkami ażurowymi, wspornikami itd. Twój garaż,
pralnia, przechowalnia sprzętu sportowego,
pomieszczenie majsterkowicza mogą być zmienione
w doskonale uporządkowaną przestrzeń.
Nie musisz być inżynierem, montaż elementów
elfa® jest banalnie prosty!
Bądź doskonale zorganizowany, system ułatwi Ci
dostęp do narzędzi i da możliwość rozbudowy!

Elastyczny montaż
Haki mogą być montowane
bezpośrednio na ścianie, na szynach
poziomych BL lub garażowych.

Haki na każdą potrzebę
Wszechstronne haki mogą być
wykorzystane do powieszenia prawie
wszystkiego.

Dbamy o Twoje rzeczy
Haki posiadają gumową osłonę,
dzięki czemu przechowywane
rzeczy nie ulegną uszkodzeniu.

Wytrzymałe
Konstrukcja haków jest bardzo
wytrzymała. Na opakowaniu
znajdziesz maksymalne obciążenie
dla każdego rodzaju haka.

Prosty a zarazem użyteczny system elfa® Utility
charakteryzuje się ponadprzeciętną jakością. Jeśli
w grę wchodzi jakość i wytrzymałość materiału,
nie jesteśmy skłonni do żadnych kompromisów.
Nasze produkty są łatwe w montażu, rozbudowie
i przebudowie, z łatwością sprostają zmieniającym
się potrzebom.

10-letnia gwarancja
Jesteśmy pewni jakości naszych
produktów i dajemy na nie
10-letnią gwarancję.

OGRÓD

Zamiast marnować czas na szukanie zaginionego sekatora, paczek z nasionami, czy
cebulek kwiatowych, skup się na rozwoju swoich umiejętności ogrodniczych. Zmień
swoją komórkę lub altankę ogrodową w eleganckie i funkcjonalne miejsce dla Twoich
narzędzi i urządzeń. Powieś wąż, meble ogrodowe lub kosiarkę na ścianach, a przechowasz je bezpiecznie i wygodnie w trakcie zimy.

SPORT
Jeśli masz dosyć nieporządku i martwienia się czy Twój
sprzęt sportowy przetrwa do kolejnego sezonu, system
elfa® jest rozwiązaniem właśnie dla Ciebie! Optymalnie
wykorzystaj wolne przestrzenie na ścianach, tak by sprostały
wszystkim Twoim potrzebom. Stwórz swoją indywidualną
przestrzeń i nie martw się więcej o swoje narty, rower itd.

GARAŻ

Czy masz w garażu tak dużo rzeczy, że nie mieści się w nim Twój
samochód? Jeśli tak, to już czas na porządek z praktycznym i efektywnym
systemem elfa®. Wszystkie Twoje śrubokręty, klucze, kombinerki itd.,
mogą być z łatwością uporządkowane – zastosuj organizator na narzędzia.
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łatwe metody montażu

Wczep w szynę poziomą BL
Łatwy montaż haka zapewnia wycięcie dostosowane do
szyny BL. Możliwość poruszania haka wzdłuż szyny, pozwala
przechowywać rzeczy o różnych rozmiarach.

Przykręć bezpośrednio do ściany
Możliwość przykręcenia haków bezpośrednio do ściany,
zwiększa elastyczność i samodzielność elementów.

1

2

Wczep w szynę poziomą BL.

3

Przykręć bezpośrednio do ściany.

Wczep w szynę garażową.

Wczep w szynę garażową
Zamontuj szynę garażową, przy użyciu uchwytów do szyny garażowej. Uchwyty
zamontuj między szynami pionowymi H. Następnie wczep haki w szynę garażową.

Akcesoria na każdą potrzebę
1
2

2
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1. Nakładki do felg

1. Szyna garażowa, 575 mm

2. Uchwyty do szyny garażowej

Montowane na wsporniku K27.

Montowana pomiędzy szynami pionowymi H (rozstaw 60 cm) za pomocą
uchwytów do szyny garażowej lub
bezpośrednio na ścianie.

Umożliwiają montaż szyny
garażowej pomiędzy szynami
pionowymi H.

1 szt.
Nr art. 476080

Komplet 2 szt.
Nr art. 476180

Bracket Insert for Tire
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Komplet 4 szt.
Nr art. 478270

Fittings for Utility Track
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Przeznaczone do szczotek, mopów, rur od
odkurzaczy, rakiet tenisowych itp. Montowane na szynie garażowej lub BL.
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Uchwyty na narzędzia
Elfa International AB, Sverige.

Plastikowa nakładka na wspornik VS42

Bracket Post

Datum / Date

Ändringens art mm / Nature of change etc

Ändringens nr / Change no

Ändringens art mm / Nature of change etc

Ändringens nr / Change no

Utgåva /
Edition

1

Av /
Of

Ritningsnummer / Dawing number

1

Utgåva /
Edition

Hak na drabinę

Hak na wąż/kabel

Hak prosty na narzędzia

Szer. x Dł. x Wys.
177x201x173 mm
Przeznaczony do drabiny,
krzeseł ogrodowych, piły mechanicznej
itd. Montowany na szynie garażowej,
poziomej BL lub bezpośrednio na ścianie.

Szer. x Dł. x Wys.
102x142x252 mm
Przeznaczony do węża
ogrodowego, przedłużacza, kosiarki itd.
Montowany na szynie garażowej, poziomej BL lub bezpośrednio na ścianie.

Szer. x Dł. x Wys.
70x244x109 mm

1 szt.
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Nr art. 477270

1 szt.
Nr art. 476470

Wide Ladder Hook

Round Cord Hook

Straight Handled Tool Hook

Przeznaczony do łopaty,
wideł, łyżew itd. Montowany na szynie
garażowej lub poziomej BL.

Połącz
z
Classic systemem
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tne ro
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przech wnego
owyw
ania.
Haczyki do szyny garażowej
Accessory Hook
65 mm

Hak rowerowy

Przeznaczone do narzędzi
ogrodowych, młotków itd.
Montowany na szynie garażowej lub
poziomej BL

Szer. x Dł. x Wys.
98x147x279 mm

Komplet 3 szt.
Nr art. 477870

1 szt.
Nr art. 477170

Vertical Bike Hook

Montowany na szynie garażowej, poziomej BL lub bezpośrednio na ścianie.
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Akcesoria do Organizatora na narzędzia
Akcesoria sprzedawane są oddzielnie. Mogą być łączone, w zależności od przechowywanych rzeczy.

2. Haczyki na narzędzia
do organizatora, 65 mm

4. Haczyki na kombinerki
do organizatora, 45 mm

5. Pojemnik na śrubokręty do
organizatora, 75 mm

Do piły, poziomicy, nożyc, szczotki itd.

Do kombinerek, sekatora, nożyczek itd.

Do śrubokrętów, ołówków technicznych itp.

Nr art. 479170 Komplet 4 szt.

Nr art. 479270 Komplet 2 szt.

Nr art. 479870 Komplet 2 szt.
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Organizator na narzędzia, 598 x 382 mm
Peg Board
Montowany na szynach pionowych H lub bezpośrednio na ścianie.
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7. Okrągłe haczyki
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Na wszelkie małe rzeczy, jak: śrubki, gwoździe,
nasiona, cebulki itd.
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8. Pojemnik uniwersalny do
organizatora, 110x146x57 mm

Multiholder

Elfa International AB, Sverige.

6. Wieszak na śrubokręty
do organizatora, 190 mm
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