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Гардеробер и 
дневна соба
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ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
Е ПОЛА ОД БИТКАТА  

–– 

ХАРМОНИЈА ЗА БЛАГОСОСТОЈБА

Карактерот на вашиот простор за живеење и мебелот се под влијание на 
вашиот избор на материјали и бои. Едноставни, елегантни решенија за 

складирање ви овозможуваат да организирате сè така како што сакате и 
на секој артикл да дадете дополнителна вредност.

СÈ Е НА СВОЕ МЕСТО 
Фустани, чевли, панталони или друга облека – сите ваши омилени 

предмети треба да се чуваат внимателно и стилски. Добрата организација 
може да ви помогне да ја организирате вашата гардероба и да ви даде 

јасен преглед на секој предмет внатре

ВАШИОТ КАНЦЕЛАРИСКИ ШКАФ 
НА ПРВ ПОГЛЕД

Без разлика дали чувате документи, папки, опрема за шиење или само 
книги во вашиот шкаф, сакате да можете да го пронајдете лесно она што 
ви треба и на прв поглед да ви биде на дофат. Овие стабилни полици на 
извлекување изработени од челичен лим нудат јасен преглед на секој 

квадратен сантиметар од вашиот шкаф. Можете да додадете 
организатори со магнет за подобрена организација.

Peka – Паметни иновации во квалитетот на Швајцарија од 1964 година.
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ДНЕВНА СОБА

„Мојата дневна соба е ненатрупана, стилска и пријатна: Моите гости сакаат 
да поминат време таму, а сакам и јас“.

Можеби мислите дека средувањето и релаксирањето немаат никаква врска едно 
со друго. Сè што е во нашите дневни соби треба некако да се прикаже или сочува: 
Телевизорот, стереото, чашите за вино, приборот за јадење, вазните, чаршафите, 
играчките.. потоа компјутерот, печатачот и остатокот од канцеларискате опрема (и сите 
кабли), кои треба да се наместат во дневната соба.

Значи, добро е што Peka смисли низа практични системи за складирање и полици. Тие 
максимално го искористуваат секој агол од просторот и ви помагаат на прв поглед да ги 
пронајдете сите свои предмети и уреди, оставајќи ви повеќе време за опуштање.

Полици на извлекување со одличен 
преглед.

Extendo Libell полица на извлекување.

Атрактивни организациски алатки за 
складирање.

Дрвени фиоки

Јасен изглед со магнетни полици со 
двојно ниво.

Дополнителни полици.

За најдобро користење на просторот.

Extendo Fioro полица на извлекување.
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ГАРДЕРОБЕР

„Мојата облека ми е важна, а исто и начинот на кој ја чувам“.

Имајте го на ум просторот за складирање и практичност кога ја планирате својата 
гардероба. Полиците за извлекување ви даваат јасен преглед на секој предмет кој е 
поставен во вашата гардероба. 

Фустаните, чевлите, пантолоните или друга облека – одберете го вистинското решение 
за чување на облеката. Нашите организатори за паметна гардероба никогаш не излагаат 
од мода – тие ќе ве чинат убаво без разлика на сезоната!

Организациски систем за складирање.

Закачалка за пантолони – Lina.

Полиците со затворени основи ги 
штитат деликатните ткаенини.

Extendo pull-out полица за извлекување.

Организатори за прибор.

Pesolo, дрвени фиоки.

Полици за чевли кои го користат 
максимумот на достапниот простор.

Pleno полици за извлекување.
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БОЈА: 
АНТРАЦИТ

–

СОВРШЕН СПОЈ НА 
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 естетски 
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 комбинираат 
со светло дрво, антрацитните внатрешни делови од оков 

изработени од обложен челик создавааат чувство 
на суптилна елегенција.
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Lina Standard носач за панталони со закачалки: 

Иновациски решетка за складирање на панталони без 
да се изгужваат



9

Pesolo универзална закачалка на извлекување: 
Совршен држач за вратоврска, ремен или други 
додатоци.

Stepolo II скала: Практична скала 
за работа во домаќинството.

Одлична организација и јасен
преглед на целата ваша гардероба.
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Секојдневното користење ја истакнува 
разликата меѓу добриот и совршениот дизајн.

Pleno организатори за чевли во гардеробер со 
дополнителна полица: Целиот носач за чевли се 
лизга кога вратата ќе се отвори.
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Extendo полици на извлекување и фиоки: Совршено за складирање 
на облека и прибор. Страните на полици се затворени така што 
чувствителните ткаенини нема да ги зафатат.
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Extendo Libell полици на извлекување: Стилската 
полица на извлекување која го максимизира 
просторот за складирање во единици.

Hochschrank Pleno: Само отворете ја вратата 
од елементот за содржината на вагонетката за 
висок елемент глатко да лизга.
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Никаде не е 
како дома.

Extendo Fioro фиока за 
извлекување: Флексибилна 
полица за извлекување која 
може да се постави каде било 
во домот.
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Extendo полица на извлекување: Флексибилна полица за извлекување 
која може да се постави каде било во домот

Ефикасност во 
канцеларијата
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1 - Pleno организатор за чевли
Боја: Антрацит
Ширина: 600 mm
Висина на вградување: 1900 mm

2 – Дрвени кутии за Extendo
Материјал: Даб
Достапен во различни сетови
Ширина: 300-450/500-600/900 mm

3 - Stepolo скала со една или две скали
Површина: Алуминиум
Капацитет: 150kg
Висина на скала, Stepolo 1: 240 mm
Висина на скала, Stepolo 2: 
Висина на првиот чекор: 249mm
Висина на вториот чекор: 498mm.

4 – Стандарден носач за панталони 
Lina
Со дрвени фиоки
Боја: Антрацит
Внатрешна длабочина: 530mm

5 – Sesam полица за гардероби
Боја: Антрацит
ВxШxД: 351x230x752 mm

6 – Универзална закачалка на 
извлекување Pesolо
Боја: Антрацит
Длабочона за инсталација: 465mm.

7 – Extendo Fioro и фиока на 
извлекување
Боја: Антрацит
Ширина: 300/400/450/500/600/900mm
Внатрешна длабочина: 500mm
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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 додатоци изработени од бел обложен 
челик совршено се совпаѓаат со бел мебел или со мебел од 

која било друга боја.
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Pleno организатор за чевли со извлекување 
на фиоката и дополнителна полица: Само 
отворете ја вратата за содржината глатко да 
лизга.

Sesam за гардероби: Оваа полица поставена 
на ѕидот е паметно решение за ефективно 
складирање на шапки, шалови и алат за 
чистење на чевли во ормарите.

Елегантна едноставност 
од дневна соба до 

гардеробер
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Extendo Libell полица за извлекување: Едноставен преден пристап и целосен преглед на 
содржина кога е целосно проширен.

Lina Standard носач за панталони: Простор за 
до 15 пара на панталони. Паметно дизајнирани 
закачалки можат да се постават поединечно на 
полицата.

Extendo полица за чевли: Дополнителната 
полица лесно се прицврстува на полицата Libell 
и може да се позиционира под три различни 
агли, зависно од чевлите кои се чуваат.
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Extendo Libell полица на извлекување: Флексибилна 
полица на извлекување за употреба секаде во домот.

Компактно живеење:
Вистинско решение за која било ситуација

Extendo Libell метална полица 
на извлекување: Јасен преглед 
на секој квадратен сантиметар 
на вашиот шкаф. Додајте 
организатори со магнет за 
подобрена организација!
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1 – Pleno полица на извлекување
Со Libell полици на извлекување, 
фиоки и дополнителни полици
Боја: Бела.
Ширина: 600mm.
Висина: 1.900mm.

2 - Stepolo скали
Еден или два чекори
Капацитет: 150kg
Висина на скала, Stepolo 1: 240 mm
Висина на скала, Stepolo 2: 
Висина на првиот чекор: 249mm
Висина на вториот чекор: 498mm

3 - Lina Standard носач за панталони
Боја: Бела.
Длабочина: ≥530mm.

4 – Pesolo универзална закачалка на 
извлекување
Боја: Сребрена
Длабочина: 465mm.

5 – Extendo Libell со дополнителна 
полица
Боја: Бела
Ширина: 600/900mm.

Длабочина: 500mm.
6 – Sesam за шкафови.
Боја: Бела.
ШхВхД: 351х230х752mm.

7 – Libell метални закачалки
Се монтира на ѕид.
Боја: Бела.
ШхВхД: 360х44х54mm.

8 – Extendo Libell метална полица за 
извлекување.
Боја: Бела.
Ширина: 300/400/450/500/600/900 mm.
Длабочина: 500mm.
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ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ЕКСПЕРТИЗА НА PEKA

КУЈНА

Планирате нова кујна? 
Направете го тоа со Peka. 

Ќе ги отраниме сите пречки 
за да бидеме сигурни дека 

вашата кујна не само што ќе 
изгледа одлично туку уште 

поважно, ќе ја олеснува 
вашата работа. 

Од металните вагонетки за 
висок елемент и паметни 
решенија за складирање 
во аголот до практични 

корпи за отпад, генијалните 
механизми на Peka за кујна 
и мебел ќе ви помогнат да 
почувствувате како дома 

во својата нова и опремена 
кујна.

БЕЗ БАРИЕРА 
ЗА СЛОБОДНО 

ЖИВЕЕЊЕ

Палетата на производи 
на Peka содржи многу 

артикли кои се совршено 
прилагодени за кујни 

ослобдени од препреки. 

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

квалитетот на нивниот 
живот со тоа што ги 

прават работите да станат 
попристапни.
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PEKA – ОРИГИНАЛНА И 
НАЈДОБРА ОД 1964 ГОДИНА

Вашето уживање во вашиот дом е нашата 

главна грижа. Ние во Peka имаме пасија 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 индустријата за кујни 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 на механизми за организирање за 

извлекување на гардеробери, механизми 

за агол 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


