Rozwiązania Elfa - przechowywanie drobnych przedmiotów w sypialni
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Czy Twoje sypialnia jest pełna
drobiazgów?
Wyzwanie: Przechowywanie małych przedmiotów w sypialni

Wskazówki: Sypialnia służy do odpoczynku i regeneracji. W tym
pomieszczeniu harmonia i spokój są niezbędne. Zbieraj i przechowuj małe
przedmioty w słoikach lub koszykach i umieszczaj je na półkach lub też
koszykach na szynie drzwiowej.

Wykorzystaj również przestrzeń pod łóżkiem- duże pudełko na kółkach jest
poręczne i przechowa wiele rzeczy. Użyj pokrywek, aby nic z Twoich skarbów
się nie zakurzyło.

Pod koniec lat 40. szwedzki inżynier i wizjoner w branży przechowywania
Arne Lydmar założył firmę, która wkrótce wyrosła na lidera rynku, jakim
pozostaje do dziś. Mając prostą wizję zagospodarowania przestrzeni za
pomocą indywidualnych i przemyślanych systemów przechowywania, Elfa
dążyła do czegoś nowego. Na początku był prosty system wieszany, który
zrewolucjonizował domowy system przechowywania....
Dziś, mając ponad 60-letnie doświadczenie w branży, Elfa oferuje nie tylko
przemyślane i praktyczne rozwiązania, ale także innowacyjne i nowatorskie
systemy dla nowoczesnego domu. Elfa nieustannie opracowuje ciekawe
pomysły dla całego domu, wprowadzając nową funkcjonalną organizację w
każdym pomieszczeniu – od kuchni po garaż.

Obecnie Elfa słynie z niezrównanej funkcjonalności, połączonej z
nowoczesnym wzornictwem i wyjątkową jakością w trzech kategoriach:
system stojaków, system półek i robione na miarę drzwi przesuwne. Wszystkie
trzy systemy można łączyć i modyfikować, budując nowoczesny system w
dowolnym miejscu.
Elfa – prezentacja
1948 – Narodziny gwiazdy! W Sztokholmie, stolicy Szwecji, inżynier Arne
Lydmar zakłada firmę Elfa.
Lata 1950. – Rozpoczęcie produkcji słynnych koszy ażurowych.
Lata 1960. – Produkcja zostaje przeniesiona do Västervik (Szwecja).
Asortyment zostaje poszerzony o stojaki do koszy ażurowych.
Lata 1970. – W Västervik zostaje otwarta nowa fabryka. Elfa staje się
głównym dostawcą nowo powstałej firmy ”The Container Store”.
1983 – Elfa łączy się z firmą Sparring, potentatem na rynku wieszaków i
wsporników.
1990 – Wykup menedżerski firmy Elfa – siedziba główna zostaje
przeniesiona do Västervik.
1992 – Produkcja firmy Sparring zostaje przeniesiona do Västervik.
1996 – Elfa przejmuje norweskiego konkurenta – firmę NoGa, mocnego
gracza w segmencie drzwi przesuwnych. The Container Store zostaje
wyłącznym dystrybutorem firmy Elfa na rynku Ameryki Północnej.
1999 – The Container Store zostaje nowym właścicielem firmy Elfa.
2002 – Elfa przejmuje producenta drzwi przesuwnych, firmę Luminator AB,
głównego konkurenta na szwedzkim rynku.
2007 – Elfa przejmuje fińskiego producenta drzwi przesuwnych, firmę Kirena,

lidera segmentu drzwi przesuwnych i wyposażenia szaf w Finlandii.
2007 – Elfa przejmuje niemiecką firmę Peko i jej siostrzaną firmę Pekodon,
liderów rynku systemów półek i zestawów półek dla majsterkowiczów w
Niemczech.
2008 – Elfa obchodzi 60. rocznicę powstania.
2011 - Utworzenie Biura Zarządzającego Grupą w Malme/Szwecja.
2011 - Elfa przejmuje Lumi Norway A/S, głównego konkurenta na rynku
norweskim w ramach "projektu handlowego". 2013 - Marka NoGa została
zlikwidowana.

