
1

PEKA СИСТЕМ 
Корпи за отпадоци



2

ЗНАЕМЕ ЗА
ШТО ЗБОРУВАМЕ

– 

ШВАЈЦАРСКИ КВАЛИТЕТ НА КОЈ МОЖЕТЕ ДА 
СЕ ПОТПРЕТЕ

Peka развива и произведува корпи за кујнски отпад и системи за 
селектирање повеќе од 30 години, наоѓајќи решенија прилагодени за да 

одговараат на најразновидните потреби.

Благодарение на нашата позиција како пионер во оваа област знаеме 
што е навистина важно. Нашите производи се дизајнирани да траат. 

Нашите лизгачки системи се изработени од челик со врвен квалитет и 
имаат капацитет на носивост од 110 кг. Кантите се направени од цврста 

и  еколошка пластика која може да се рециклира. Сè е развиено и 
произведено во Швајцарија.

БИДЕЈЌИ ВИ ТРЕБА 32 ПАТИ НА ДЕН
Удобноста на корисниците е нашиот главен приоритет кога ги 

дизајнираме нашите системи, па затоа се грижиме да се осигураме дека 
тие се лесни за пристап, употреба и чистење.

Корпата за отпадоци е најчесто користениот дел од кујнската опрема. 
Добро дизајнираната корпа која е прилагодена на вашите потреби многу 

ја олеснува работата и чистењето во кујната.

Peka кујнски мебел и додатоци – комбинирајќи паметни иновации со швајцарски квалитет од 1964 година. 
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Oeko Universal
Модуларен систем за отпад кој е 
компатибилен со сите стандардни 
фиоки.

Oeko FreezyBoy
Практичен систем за отпад со корпата 
FreezyBoy за органски отпад. Го лади 
органскиот кујнски отпад до -5 степени.

Oeko Complet
Модерен систем за отпад со робусни 
шини за извлекување.

Müllboy Standard/Müllboy Big
Практична корпа за отпадоци за врати 
со шарки.
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OEKO UNIVERSAL 
-

Модуларен систем за отпад компатибилен со сите стандардни фиоки.
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Канта за сè. Канта од 40 литри плус две 
канти од 17 литри плус една канта од 
шест литри и една канта од 1,2 литри.

Канта од 40 литри во комбинација со 
канта од 17 литри.

Канта од 40 литри со 
повеќенаменската Oeko Bag.

Канта од 40 литри во комбинација со 
Spider bottle partition.
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OEKO FREEZYBOY
-

Практичен систем за отпад со корпата FreezyBoy за органски отпад. 
Го лади кујнскиот отпад до -5 степени.
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Канта од 40 литри во комбинација 
со FreezyBoy. Внатрешниот дел лесно 

се отстранува за празнење и чистење.

Без непријатни мириси

Без штетници

Органскиот отпад може да го чувате во 
кујната толку долго колку што сакате.

Корпата FreezyBoy compost е достапна и 
одделно како самостоен систем (FreezyBoy One).

Канта од 40 литри во комбинација со FreezyBoy. Внатрешниот 
дел лесно се отстранува за празнење и чистење.
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OEKO COMPLET
-

Модерен систем за отпад со робусни шини за извлекување.
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Корпи од шест литри за складирање и компостирање на отпадот.

Корпа од 40 литри во комбинација со една 
корпа од шест литри и една од 1,2 литри.

Стабилен лизгачки систем со капацитет 
од 110 кг.
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Се прицврстува брзо и лесно
Со нашиот патентиран систем за затегнување. Можете 
трикратно да ги прилепувате ќесите за отпад на кантите.

Благодарение на флексибилниот пружински 
прицврстувач, можете лесно да ги користите вреќите 
за отпад од различни големини (15 до 35 литри), во 
зависност од вашите преференции. Можете дури и 
да изберете да користите две мали ќеси место една 
голема.
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Цврста метална полица за извлекување
Оваа метална полица што се извлекува е практично 
место за складирање на ќеси со отпад, материјали 
за чистење и друг мал прибор.

Најдобро користење на ќесите за отпад
Благодарение на пространиот дизајн на корпата од 40 
литри можете да ги наполните ќесите за отпад до работ на 
корпата и лесно да ги отстраните откако ќе се наполнат.

Отворање без раце
Практично решение за отворање без раце или за 
елементи без рачки.

Вградена рамка
Вградената рамка му дава атрактивен изглед на 
системот и гарантира дека отпадот уредно паѓа во 
вреќата.
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MÜLLBOY
-

Едноставна и практична корпа за отпадоци за врати со шарки

Müllboy Standard со систем за полици Sesam Mini: 
Лесно се монтира на левата или десната страна на 
елементот.

Müllboy Big: Тркалезната метална корпа нуди 
максимален простор за секаков вид на отпад. 
Капакот се крева кога се отвора вратата.
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ДОМАЌИНСТВО
-

За организирано складирање на предмети за чистење и домаќинство

1 Sesam Standard + Sesam Mini за чистење на 
плакари
2 Извлекување на основната единица Kitchen 
Tower out
3 Држач за додатоци за чистење и четка
4 Држач за метла Libell
5 Pesolo извлекување
6 Повеќенаменска торба Oeko Bag
7 Peroko 5 извлекување за средства за чистење
8 Libell закачалка

1 2

3 4 5 6

7 8
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УРЕДНА, ХИГИЕНСКА КУЈНА 
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОРИ

– 
Истражувањата покажаа дека во просек кантата за отпад се користи 32 
пати дневно, што ја прави најчесто користениот дел на кујнска опрема.

  Кои се вашите потреби?

* Го компостирате ли органскиот отпад?
* Што сакате да рециклирате?
* Дали ви е важно вреќата за отпад од 35 литри да можете да ја наполните 
до врв без да ја извадите од кантата за отпад или повеќе сакате да 
користите помали вреќи?
* Сакате ли материјалите за чистење како сунѓер и четка за миење садови 
да бидат во вашиот систем за отпад?
  
Без разлика кои се вашите потреби, Peka го има совршениот систем за 
вас!
Вистинскиот систем го отстранува стресот при справување со отпадот.
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СОРТИРАЊЕ И СТАВАЊЕ НА ОТПАДОТ

Рециклирање

Кантата од 17 литри е идеално 
решение за собирање на PET 
амбалажа, стакло, пластични 
шишиња, лименки и хартија.

Органски отпад

Можете да ги соберете вашите 
лушпи, талог од кафе и остатоци 
од храна во канта од шест литри 
или да ги ставите директно во 
корпата или користејќи ќеса за 
компостирање.

Отпад кој не може да се 
рециклира

Можете да ја сместите корпата 
од 40 литри со една ќеса од 
35 литри или две ќеси од 17 
литри за вашиот отпад што 
не може да се рециклира, во 
зависност од преференциите. 
Пространиот дизајн на корпите 
ви овозможува да ги наполните 
ќесите за отпад до гребенот и 
лесно да ги отстранувате откако 
ќе се наполнат.

Прв на светот!

FreezyBoy е уникатен апарат за 
ладење кој го лади органскиот 
отпад на минус пет степени. 
Ова го спречува распаѓањето 
и ги отстранува непријатните 
мириси. Благодарение на 
FreezyBoy, остатоците од храна 
и лушпите може да се чуваат во 
кујната со недели.

e

=

NR

Високите страни на кантите од шест литри го 
прават совршено местото за чување на шишиња, 
а практичната мала корпа и цврстата метална 
полица што се извлекува нудат многу простор за 
складирање на разни прибори.

Со Quooker, можете да имате 
врела вода (100°C) на чешма.

СОРТИРАЊЕ И СТАВАЊЕ НА ОТПАДОТ

Зошто да не чувате производи за чистење, сол за 
машината за миење садови, сунѓери и четки во 
вашиот систем за отпад за да ослободите повеќе 
корисен простор на работните површини?
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ТОЛКУ-КОЛКУ
ШТО ВИ ТРЕБА

-

Системот за извлекување за отпад, вклучувајќи лизгачки систем 
со метална основа може да се инсталира во секоја кујна.

OEKO COMPLET

450 / 500 mm*

1x корпа за отпадоци од 
40 литри. Вклучувајќи 
го и системот за 
извлекување.

450 / 500 mm*

2x корпи за отпадоци од 
17 литри. Вклучувајќи 
го и системот за 
извлекување.

600 mm*

1x корпа за отпадоци од 
40 литри.
1x корпа за отпадоци од 
6 литри.
1x 1,2 литарски 
повеќенаменски сад со 
систем за извлекување.

Систем за отпад за елементи со врати и шарки.

MÜLLBOY

Müllboy Standard од 450 mm*

1x корпа за отпадоци
Тип 1 = 32 литри
Тип 2 = 26 литри

Müllboy Big од  500 mm*

1x корпа за отпадоци
Тип 1 = 40 литри
Тип 2 = 32 литри

Висина на монтирање на Müllboy Standard: Тип 1 = 510 mm, тип 2 = 440 mm
Висина на монтирање на Müllboy Big: Тип 1 = 460 mm, тип 2 = 390 mm
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OEKO UNIVERSAL
Oeko Universal може да се користи во која било постоечка или нова фиока.

Само одберете ја вистинската комбинација на корпи за широчина на елементот (450 до 900 mm)  и вашите 
потреби. Полицата за извлекување и рамката на корпата се испорачуваат со системот, а вашиот столар ќе 

одреди која основна подлога би била најдобра за вашата фиока.

450 / 500 mm*

1x корпа за отпадоци од 40 
литри.

450 / 500 mm*

2x корпа за отпадоци од 17 
литри.

600 mm*

1x корпа за отпадоци од 40 
литри.
1x корпа за отпадоци од 6 литри.
1x 1,2 литарски повеќенаменски 
сад.

600 mm*

1x корпа за отпадоци од 40 
литри.
Дополнителна корпа од 1x 17 
литри.

600 mm*

3x корпи за отпадоци од 17 
литри.

600 mm*

1x корпа за отпадоци од 40 
литри.
1x преграда за шишиња Spider

600 mm*

1x корпа за отпадоци од 40 
литри.
1x 19 литарска повеќенаменска 
ќеса Oeko Bag

600 mm*

1x корпа за отпадоци од 40 
литри.
1x 19 литарска повеќенаменска 
ќеса Oeko Bag

600 mm*

2x корпи за отпадоци од 17 
литри.
1x FreezyBoy со внатрешен сад 
од 7 литри, со EU приклучок.

900 mm*

1x корпа за отпадоци од 40 
литри.
Дополнителни канти од 2x 17 
литри.

900 mm*

1x корпа за отпадоци од 40 литри.
Дополнителни канти од 2x 17 
литри.
1x корпа за отпадоци од 6 литри.
1x 1,2 litre повеќенаменски сад.

*Ширина на елементот.    Отворање без раце. Компатибилен со Quooker (за извлекување на фиоки со длабочина од 400 mm).
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ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ЕКСПЕРТИЗА НА PEKA
КУЈНА

Планирате нова кујна? 
Направете го тоа со Peka. 

Ќе ги отстраниме 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 се 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.

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.
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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 сакаат 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


