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Испланирајте ја 
вашата кујна
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ГОТВЕЊЕТО ПОЧНУВА 
СО ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА 

– 

ДАЛИ ПЛАНИРАТЕ НОВА КУЈНА?

Направете го тоа со Peka. Ќе ги направиме сите потребни чекори за да 
се осигураме дека вашата кујна не само што изгледа добро туку, што 

е уште поважно, и ќе ви ја олесни работата и ќе го острани стресот од 
вашиот секојдневен живот. Од пространи фиоки со извлекување и 

паметни решенија за складирање во агол до практични системи за отпад, 
генијалните механизми на Peka и опрема за кујна и мебел ќе направат да 

се чувствувате пријатно во вашата нова или реновирана кујна.

ПОВЕЌЕ ОД ОБИЧНО МЕСТО ЗА ГОТВЕЊЕ

Дизајнираната кујна со вкус е срцето на домот. Особено ако е отворена 
како што често се случува во денешно време таа дава уште поголемо 

уживање. Тоа е место каде што можете да поминете квалитетно време со 
вашето семејство, да готвите, да уживате во чаша вино со некој посебен 

за вас или дури и да поминете малку мирно време сами во делот за 
појадок со вашите мусли в рака.  Со оглед на централната улога која ја има 

во домаќинството, вашата кујна треба да ги одразува вашите вкусови и 
вашата радост, истовремено обезбедувајќи удобност.

ПРАКТИЧНА КУЈНА, ДИЗАЈНИРАНА ПО 
ВАШИ ЖЕЛБИ

Кујните обично се планираат на компјутер, користејќи симулации кои ќе 
ви помогнат да визуелизирате каква ќе биде вашата кујна пред да почне 

да биде правена. Сепак, внатрешноста на кујната е многу поважна од 
надворешниот изглед. Доколку имате подготвен одговор за секоја потреба 

за складирање тогаш вашиот живот ќе биде многу полесен.

Затоа, кога ја планирате вашата кујна одвојте една минута за да 
размислите каде можете да ги чувате вашите намирници, тенџериња, 
тави, садови, производи за чистење... Како најдобро да го искористите 
просторот и секогаш да ги имате при рака предметите што ги сакате и 
Ви се потребни. Можеме да ви понудиме многу практични совети кои 
ќе ви помогнат да ја креирате кујната што ја сакате: Практична кујна, 

дизајнирана според ваши желби.

Peka кујнски мебел и додатоци – Комбинација на паметни иновации со швајцарски квалитет од 1964 година.
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КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ

„Нашата кујна е одлична затоа што можеме да ја искористиме 
максимално, до последната педа простор во неа“.

Изборот на совршени кујнски елементи не е доволен за да ви 
гарантира совршен простор за складирање. Само со избирање на 

вистинските елементи за распоредот на вашата кујна и соодветните 
внатрешни делови што ќе одговараат можете да бидете сигурни 

дека ќе уживате во удобност и максимална пристапност до секој од 
нив. Аголниот елемент на Peka и фиоките за складирање целосно го 

користат просторот во вашите кујнски елементи и ги чуваат сите ваши 
алатки и состојки на лесен дофат

Простор за складирање: Искористете 
ја секоја педа од просторот.

Извлекување на аголот Magic Corner.

Полиците за извлекувањее и 
организаторите со тенки ѕидови го 
користат максимумот од достапниот 
простор.

Extendo полица за извлекување.

Полиците чија висина може да се 
прилагоди ви помагаат флексибилно 
да го искористите просторот за 
складирање.

Standard извлекување.

Двојно користење на просторот за 
складирање со полици на две нивоа.

Extendo дополнителни полици.

Вагонетките даваат одличен преглед 
на сите ваши складирани предмети.

Standard 150 извлекување.
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ПРИСТАПНОСТ

„Мојата совршена кујна? Местото каде што сè што ми треба за 
готвење е секогаш на дофат“.

Кога ги планирате енетериерите на вашите елементи, погрижете 
се да има пристап до целиот простор за складирање што го нудат. 
Тешко е да се дојде до елементите кои се многу високи или многу 

ниски или елементите се многу длабоки. Механизмите и системите за 
складирање на Peka носат сè на дофат, колку и да изгледа далеку на 

прв поглед.

Нежно допрете до самиот врв, 
долниот дел или задниот дел од 
елементите.

Pegasus лифт за полици

Системи за извлекување со лесен 
пристап и јасен поглед.

Extendo полица за извлекување.

Добра организација = отворање на помалку од елементите кога готвите. 
Намалување на непотребните движења.

Kitchen Tower и Snello основниот елемент за извлекување.

Лесен пристап до содржината на 
елементот од три страни.

Pleno Plus извлекување.
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ЧУВАЊЕ НА ХРАНА

„Моите единици треба да бидат организирани за да ми 
одговараат, а не да биде обратно“.

Главната предност на централното складирање на храната: точно 
знаете каде да го најдете она што го сакате и не треба да губите 
време додека го барате. Организираниот систем за складирање 

на храна ви заштедува и време и пари: ја елиминира потребата од 
многу движење и уште поважно, ги намалува непотребните двојни 

купувања. Современите организатори за кујнски елементи на Peka се 
многу разновидни и лесно може да се прилагодат за да одговараат на 

тоа што сакате да го складирате.

Полиците со затворени основи го 
спречуваат паѓањето на храната и 
лесно се чистат.

Extendo полица за извлекување.

Флексибилни системи за поделба на 
вашиот простор за складирање.

Дрвени кутии.

Чувајте ги вашите намирници во еден 
централен елемент од кујната, а не во 
различни плакари.

Pleno Plus извлекување.

Чувајте ги шишињата и зачините 
заедно во вагонетка.

Snello основен елемент за извлекување.

Јасен поглед од страна.

Standard извлекување.



7

МЕСТО ЗА ОТПАД

„Речиси никогаш не размислуваме за отпадот, но тој 
предизвикува многу проблеми во домаќинството“.

Кој дел од кујнската опрема се користи најчесто? Корпата за отпад, се 
разбира. Имајќи го тоа на ум, вреди да се потрошат неколку минути 
размислувајќи за отстранување на отпадот кога ја планирате вашата 

кујна. Добро испланираниот систем за отпад го олеснува многу и 
чистењето. Добриот систем за отпад, како оној на Peka, на пример, 
треба да биде модуларен и треба да биде прилагоден на вашите 

барања.

Што сакате да складирате во вашиот 
систем за отпад?

Oeko систем за отпад.

Материјали кои се безбедни за миење 
и дизајн кој лесно се чисти.

Oeko корпи за рециклирање.

Менувањето на кеси за отпадоци е 
детска игра кога вашата корпа има 
паметен систем за затегнување.

Патентиран систем за затегнување.

Изберете корпа што ви овозможува со 
леснотија да ги наполните кесите за 
канти.

Müllboy Big систем за отпад.
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БОЈА: 
АНТРАЦИТ

–

СОВРШЕН „БРАК“ ОД  
ДРВО И МЕТАЛ

Топли, природни бои и материјали се најновиот тренд во 
светот на мебелот. Дрвото и металот, на пример, дабот и 

челикот, се надополнуваат еден со друг и создаваат етстетски 
привлечни елементи.

Линиите меѓу кујната и просторот за живеење стануваат 
сè поневидливи, што ги прави стилот, дизајнот и 

функционалноста поважни од кога било. Кога се кобинираат 
со светло дрво, антрацитните внатрешни делови од оков 

изработени од обложен челик создавааат суптилен воздух на 
елеганција.
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Одлична организација и јасен 
преглед на сите залихи

Pleno Plus извлекување на полици - поставено исто како ладилник: 
Малите полици вградени во вратите нудат лесен пристап, а поголемите 
полици автоматски се лизгаат со уредот кога ќе се отворат вратите.
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Standard вагонетката: Практично предно 
извлекување за практични кујни.

Extendo Libell систем складирање: Флексибилна 
полица што се извлекува.

Дополнителни полици за Extendo: Создава дополнително ниво на полицата.
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Секојдневната употреба ја истакнува разликата 
меѓу добриот и совршениот дизајн. 

Snello вагонетка: Систем за извлекување што 
заштедува простор за компактни кујни.
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Pegasus лифт на полици: 
За лесен пристап до полиците.
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Исти предмети треба и 
заедно да бидат складирани 

во еден елемент.

Извлекување на основниот елемент Kitchen Tower: Компактен дизајн за ефикасно складирање на 
вашиот најчесто користен кујнски прибор на едно место.
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Magic Corner Standard извлекување на аголот: Само повлечете го предниот дел и предните 
полици на едната страна и задните полици автоматски се лизгаат напред.
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И елементот со средства за чистење 
може да биде уреден и привлечен!

Sesam Standard и Tablo (лево) за чистење елементи:
За организирано складирање на предмети за чистење 
и домаќинство.
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Libell закачалка со куки: Класична шина 
со шет куки има широк спектар за 
намена низ целиот дом.

Libell држач за метла: Одличен за 
складирање на секаков вид на метли 
или четки.

Закачалка за торби: Компактна станица 
за рециклирање за најмногу три ќеси.

Сад за прашина и држач за четки: Може да се 
инсталираат сами или како практичен додаток 
на елементот со средства за чистење или 
систем за отпад.
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Oeko Universal систем за отпад: Флексибилен систем 
за отпад за секое извлекување на фиоката.

Oeko FreezyBoy Universal систем за 
отпад: FreezyBoy го лади органскиот 
отпад на -5°C и спречува ширење 
на мирис од храна во процес на 
распаѓање.
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Затоа што 
ти требам 

32 пати на ден!

Oeko Complet систем за отпад: Комплетен 
систем за сортирање на отпадот во 
домаќинствата.

Müllboy Big систем за отпад: Голема тркалезна 
корпа за практични кујни.
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1 – Extendo Libell систем за 
складирање.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 
450/500/550/600 mm.
Внатрешна длабочина: 
480/505/508 mm.

2 – Standard вагонетка со Libell клип за 
полици.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 
150/200/275/300/400/450 mm.
Висина на монтирање: 900–2260 mm.

3 – Pleno Plus извлекување со Libell 
клип за полици.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 600 mm.
Висина на монтирање: 1300/1600/1900 
mm.

4 – Tablo Libell дополнителна фиока за 
складирање.
Боја: антрацит.
WxDxH: 388x161x58 mm.

5 – Extendo Libell полица за 
извлекување.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 
450/500/550/600/900 mm.
Внатрешна длабочина: 
480/505/508 mm.
6 – Snello 150 вагонетка.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 150/200/300 
mm.
Висина на монтирање: 520 mm.

7 – Snello продолжеток на шината за 
пешкири.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 150 mm.
Висина на монтирање: 660 mm.

8 – Snello 300 вагонетка.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 
150/200/300 mm.
Висина на монтирање: 520 mm.

9 – Kitchen Tower извлекување на 
основниот елемент.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 450/600 mm.
Висина на монтирање: 560 mm.

10 – Sesam Bag станица за 
рециклирање.
Боја: антрацит.
Носивост: max. 20 kg.
WxDxH: 380x192x249 mm.

11 – Oeko Complet систем за отпад.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 
450/500/550/600 mm.
Висина на монтирање: 460/490 mm.

1
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12 – Oeko Universal систем за отпад.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 
450/500/550/600/900 mm.
Висина на монтирање: 
410/440/470 mm.

13 – Magic Corner Comfort аголно 
извлекување со Libell клип за полици.
Боја: антрацит.
Ширина на врата, min.: 
450/500/550/600 mm.

14 – Magic Corner Standard аголно 
извлекување со Libell клип за полици.
Боја: антрацит.
Ширина на врата, min.: 
400/450/550/600 mm.

15 – Oeko FreezyBoy Universal систем за 
отпад.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 600 mm.
Висина на монтирање: 440/470 mm.

16 – Stepolo скали со едно или две 
нивоа.
Површина: црн алуминиум.
Носивост: 150 kg.

Stepolo 1
Висина на нивото: 240 mm

Stepolo 2
Висина на прво ниво: 249 mm.
Висина на второ ниво: 498 mm.

17 – Müllboy Big систем за отпад.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: min. 500 mm.
Висина на монтирање: 390/460 mm.

18 – Libell држач за метла.
Да се монтира на ѕид.
Боја: антрацит.
WxDxH: 330x75x85 mm.

19 – Libell закачалка со куки.
Да се монтира на ѕид.
Боја: антрацит.
WxDxH: 360x44x54 mm.

20 – Pegasus лифт за полици.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: 900/1200 mm.
Висина на монтирање:: 660–946 mm.

21– Сад за прашина и држач за четка.
Боја: антрацит.
WxDxH: 238x80x122 mm.

22 – Sesam Standard за чистење на 
плакари.
Боја: антрацит.
WxDxH: 351x365x752 mm.

23 – Spider полица за шишиња за 
фиоки со дрвени задни ѕидови.
Боја: антрацит.
Ширина на елементот: mаin. 275 mm.

12 15
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БОЈА: 
БЕЛА

–

СВЕТЛИНА, СЈАЈНО БЕЛА

Светлата, свежа бела боја има инспиративен, смирувачки 
ефект и ја осветлува секоја просторија. Чистите, прави линии 
создаваат елегантен, мирен амбиент и го прават просторот 

привлечен така што не е потребно украсување.

Минималистичкиот дизајн прекрасно се спојува со 
едноставната, линеарна архитектура и го става во најдобра 
корист. Внатрешните фитинзи изработени од бел обложен 

челик совршено се совпаѓаат со бел мебел или со мебел од 
која било друга боја.
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Систем за складирање – Плитко фиксирани полици заедно со три полици за врати: Само 
отворете ја вратата на единицата за да го откриете уникатниот изглед на Trio, кој е лесен за 
користење. Двете Extendo полици на дното се продолжуваат.
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Дополнителни полици за Extendo: Создава дополнително ниво на полица.

Преглед на намирници и садови со 
само едно едноставно движење!

Standard вагонетки: Предно извлекување за 
практични кујни, за ширина од 150 mm.

Extendo Libell систем за складирање: 
Флексибилна полица што се извлекува од каде 
било.
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Kitchen Tower основен елемент за извлекување: 
Компактен дизајн за ефикасно складирање на вашиот 
најчесто користен кујнски прибор на едно место.

Extendo Libell вагонетка: 
Идеално внатрешно 
извлекување.
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Snello продолжена шина за 
пешкири: Дискретни решенија 
за складирање на рачни крпи 
или ткаенини.

Snello вагонетка: Системот 
за извлекување заштедува 
простор за компактни кујни.



28

Magic Corner Comfort аголно извлекување: Оптимално искористување на просторот во аглите.
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Механизам за заклучување Click Stop за Extendo: Привремено трансформира подвижна полица 
за извлекување во фиксна работна површина.

Вистинско решение за 
секоја ситуација!
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1 – Extendo Libell систем за 
складирање.
Боја: бела.
Ширина на елементот: 
450/500/550/600 mm.
Внатрешна длабочина: 
480/505/508 mm.

2 – Standard вагонетка со Libell клип за 
полици.
Боја: бела.
Ширина на елементот: 
150/200/275/300/400/450 mm.
Висина на монтирање: 900–2260 mm.

3 – Pleno Plus извлекување со Libell 
клип за полици.
Боја: бела.
Ширина на елементот: 600 mm.
Висина на монтирање: 
1300/1600/1900 mm.

4 – Standard 150 вагонетка со Libell 
клип за полици.
Боја: бела.
Ширина на единицата: 150 mm.
Висина на монтирање: 900–2260 mm.

5 – Kitchen Tower извлекување на 
основниот елемент.
Боја: бела.
Ширина на елементот: 450/600 mm.
Висина на монтирање: 560 mm.

6 – Snello 150 вагонетка.
Боја: бела.
Ширина на елементот: 150/200/300 
mm.
Висина на монтирање: 520 mm.

7 – Snello 300 извлекување на 
основниот елемент.
Боја: бела.
Ширина на елементот: 150/200/300 
mm.
Висина на монтирање: 520 mm.

8 – Extendo Libell полица за 
извлекување.
Боја: бела.
Ширина на елементот: 
450/500/550/600/900 mm.
Внатрешна длабочина: 480/505/508 
mm.

9 – Snello продолжеток на шината за 
пешкири.
Боја: бела.
Ширина на елементот: 150 mm.
Висина на монтирање: 660 mm.
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10 – Sesam Mini систем за полици.
Боја: бела.
WxDxH: 278x121x434 mm.

11 – Magic Corner Comfort аголно 
извлекување со Libell клип за 
полици.
Боја: бела.
Ширина на врата, min.: 
450/500/550/600 mm.

12 – Pegasus лифт за полици.
Боја: бела.
Ширина на елементот: 900/1200 mm.
Висина на монтирање:: 660–946 mm.

13 – Механизам за заклучување за 
извлекување Click Stop.
Боја: бела.
(Компатибилно со Extendo, 
произведен во ноември 2019 година)

14 – Magic Corner Standard аголно 
извлекување со Libell клип за 
полици.
Боја: бела.
Ширина на врата, min.: 
400/450/550/600 mm.

15 – Sesam Standard за чистење на 
плакари.
Боја: бела.
WxDxH: 351x365x752 mm.

16 – Сад за прашина и држач за четка.
Боја: бела.
WxDxH: 238x80x122 mm.

17 – Stepolo 1 скали
Површина: алуминиум.
Носивост: 150 kg.
Висина на ниво: 240 mm.

18 – Stepolo 2 скали
Површина: алуминиум.
Носивост: 150 kg.
Висина на прво ниво: 249 mm.
Висина на второ ниво: 498 mm.
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МОДЕЛ: 
FIORO

–

ПРЕДНИ ПАНЕЛИ, ЕЛЕМЕНТИ 
И ОКОВ КОИШТО ФОРМИРААТ 

ХАРМОНИЧНА ЦЕЛИНА

Ги споивме Fioro полиците со дрвени дабови страници со 
наквалитетниот оков кои беспрекорно се вклопуваат во 

најразлични амбиенти. Затоа е сосема природно да се насочи 
повеќе внимание на материјалите и површините што ги 

користите во вашата кујна. И сосема е природно да сакате 
извонреден дизајн и во внатрешноста на вашите елементи.

Соработуваме со Fioro полици со дабови шини кои 
беспрекорно се вклопуваат со дрвени предни панели и 

топли бои. Овие атрактивни внатрешни окови може да се 
комбинираат и со стакло, компактни ламинати, алуминиум 

или кој било друг материјал по ваш избор. 

Вклучете ја вашата креативност!
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Extendo Libell вагонетка: Идеално внатрешно 
извлекување.

Централниот систем за складирање 
на храна ја намалува потребата 
за многу движење во потрага по 
предмети, а тоа ви заштедува време 
и пари.
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Pleno Plus извлекување на полици - поставено исто како ладилник: Малите полици вградени во 
вратите нудат лесен пристап, а поголемите полици автоматски се лизгаат со уредот кога ќе се 
отворат вратите.
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Extendo Fioro полица за извлекување: Флексибилна 
полица што се извлекува каде било.

Неоценета елеганција од 
кујната до дневната соба.
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Extendo Fioro полица за извлекување: Вклучува 
растојание за стандардни врати со шарки.
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Snello base вагонетка: Систем за извлекување, кој 
заштедува простор за компактни кујни.
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Magic Corner Comfort аголно извлекување: 
Оптимално искористување на просторот во аглите.

Готвењето е многу полесно 
кога сè е организирано!
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1 – Standard вагонетка со Fioro клип 
за полици.
Висина на дрвената шина: 52/87 mm
Боја: антрацит/даб
Ширина на елементот: 
150/200/275/300/400/450 mm
Висина на монтирање: 900–2260 mm

2 – Extendo Fioro за ивлекување на 
елементи без врати.
Висина на дрвената шина: 35/87 mm
Боја: антрацит/даб
Ширина на елементот: 
450/500/550/600/900 mm *
Висина на монтирање: 480/505 mm

3 – Pleno Plus извлекување со Fioro 
клип за полици.
Висина на дрвената шина: 52 mm
Боја: антрацит/даб
Ширина на елементот: 600 mm
Висина на монтирање: 1300/1600/1900 
mm

4 – Magic Corner Comfort аголно 
извлекување со Fioro клип за 
полици.
Висина на дрвената шина: 52 mm
Боја: антрацит/даб
Ширина на вратата: 
450/500/550/600 mm

5 – Snello Fioro вагонеткаѝ.
Висина на дрвената шина: 87 mm
Боја: антрацит/даб
Ширина на елементот: 150/200/300 
mm
Висина на монтирање: 520 mm

6 – Extendo Fioro полица за 
извлекување на елементи со 
стандардни врати со шарки.
Висина на дрвената шина: 35/87 mm
Боја: антрацит/даб
Ширина на елементот: 
450/500/550/600/900 mm *
Внатрешна длабочина: 480/508 mm

* Други ширини достапни по 
нарачка.

1
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ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ЕКСПЕРТИЗА НА PEKA

ГАРДЕРОБЕР И 
ДНЕВНА СОБА

Важно е да се има предвид 
просторот за складирање 

и удобноста кога се 
планира гардероберот или 

елементите од дневната 
соба.

Полиците кои се извлекуваат 
ви давааат јасен преглед 

на секој предмет кој е 
складиран во вашиот 

гардеробер. Фустани, чевли, 
панталони или додатоци 

– изберете го вистинското 
решение за складирање 
на Peka за внимателно и 
стилски да ги чувате сите 

ваши омилени предмети на 
едно место.

БАРИЕРА – 
СЛОБОДНО 
ЖИВЕЕЊЕ

Палетата на производи 
на Peka содржи многу 

артикли кои се совршено 
прилагодени за кујни без 

препреки. 

Тие им помагаат на луѓето 
со ограничена подвижност 
самостојно да го подобрат 

квалитетот на нивниот 
живот со тоа што ги прават 

работите што да станат 
поудобни.



43

PEKA – ОРИГИНАЛНА И 
НАЈДОБРА ОД 1964 ГОДИНА

Вашето уживање во вашиот дом е нашата 

главна грижа. Ние во Peka сме страстни да го 

подобриме вашето уживање во вашиот дом со 

нашите практични, беспрекорно изработени 

окови за мебел кои комбинираат атрактивен 

изглед со неспоредлив квалитет.

Речиси 60 години развиваме и произведуваме 

системи за извлекување, додатоци и паметни 

решенија за внатрешни работи за индустријата 

за кујна и мебел. Благодарение на нашата 

цврста посветеност да дознаеме што точно 

сакат нашите клиенти, нашите производи 

се секогаш дизајнирани да одговорат на 

реалните потребни. Сосема е природно тие 

да се истакнат преку нивната пријатност за 

користење, неспоредлив квалитет и дизајн за 

заштеда на простор.

Нашата решителна посветеност на 

производството на инвентивни решенија што 

заштедуваат простор и нашето решително 

одбивање да направиме компромис за 

квалитетот и функционалноста нè направија 

глобален лидер во нашата индустрија. Денес, 

ние сме едни од врвните добавувачи на 

пазарот за извлекување на гардеробери, 

системи за агол со лизгање и еколошки 

дизајнирани системи за селектирање на отпад. 

Нашите бројни меѓународни патенти сведочат 

за нашата генијалност.

Peka-metall AG е основана како семеен 

бизнис во 1964 годинa. Седиштето е во Мозен, 

на брегот на езерото Халвил во близина на 

Луцерн. Како независна производствена и 

трговска компанија во Швајцарија, воспостави 

водечка позиција во секторот за мебел. Во 

моментов имаме вработено околу 130 луѓе, а 

нашите производи ги продаваме во над 50 

земји низ светот.

Peka – комбинирање на паметни иновации со швајцарски квалитет од 1964 година.
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Oстануваме посветени на нашите високи стандарди. Развивме 
и произведуваме окови и додатоци за кујни, бањи и простори 
за живеење на нашата локација во Швајцарија од 1964 година. 
Обезбедивме преку 50 меѓународни патенти, докажувајќи го 
нашето тврдење дека оригиналите на Peka се секогаш подобри од 
копиите.

Peka-system AG

Luzernerstrasse 20

6295 Mosen

Switzerland

T+41 41 919 94 20

F+41 41 919 94 29

peka@peka-system.ch

www.peka-system.ch

WWW.PEKA-SYSTEM.CH


