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Вагонетка за висок 
елемент
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ВАГОНЕТКА ЗА ВИСОК ЕЛЕМЕНТ
ЧУДО НА СКЛАДИРАЊЕТО

– 

ЗАШТЕДЕТЕ ВРЕМЕ И ПАРИ СО ОРГАНИЗИРАН 
СИСТЕМ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ХРАНА

Главната предност на централизираното складирање на храна е секогаш 
точно да знаете каде да го пронајдете она што го сакате. Нема повеќе 

губење на време барајќи низ вашата кујна леќа, суво грозје, овесна каша 
или нешто друго што ви притребало! Ваквиот систем за складирање 
на храна ја елиминира потребата за движење и што е уште поважно 
ги елиминира непотребните повеќекратни набавки. Современите 

организатори на кујнските фиоки на PEKA се разновидни и лесно може да 
се прилагодат за да одговараат на она што сакате да го складирате.

ВАГОНЕТКА ЗА ВИСОК ЕЛЕМЕНТ – 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗА СЕКОЈА ПРАКТИЧНА КУЈНА
Кога состојките кои ви се потребни се наоѓаат на ниво на очите до вашиот 

фрижидер или рерна, лесно можете да ги видите сите на прв поглед и 
да пристапите веднаш до нив. Без разлика дали имате тесен елемент од 

150mm или широк од 600mm, Peka го има вистинскиот систем за вас.

Нашите полици кои се прилагодуваат на висина може лесно да се 
преместуваат за да ги задоволат вашите потреби за да можете да ги чувате 
вашите шишиња и пакувања со намирници како што сакате. Единственото 

нешто што треба да го направите е да готвите!

Нашите системи се отвораат непречено со само еден лесен чекор, давајќи 
ви непобедлив преглед на сè што е складирано внатре. Има простор 

за многу работи, од намирници или садови до прибор за готвење или 
производи за чистење. Со решенијата за складирање на Peka, вашите 
денови на претресување на фиоките за да го најдете она што ви треба 

конечно ќе завршат!

Peka – комбинирање на паметни иновации со швајцарски квалитет од 1964 година.  
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PEKA ВАГОНЕТКА ЗА ВИСОК ЕЛЕМЕНТ: ПАМЕТНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ
Поголемиот дел од нас има ограничен простор во кујната поради што ни е уште поважно ефикасно да ги 
користиме нашите елементи. Вагонетките за високи елементи на Peka се идеално решение. Не само што ви 
помагаат да ја користите и последната педа од достапниот простор за складирање туку нудат и низа други 
придобивки:

Директен пристап

Сè што ви треба на дофат – сè што треба да направите е да ја 
отворите вратата на елементот. Нашите јасно поставени системи ви 
овозможуваат директен пристап до секој предмет на секоја полица 
овозможувајќи да заштедите драгоцено време при отворање или 
затворање на вашиот елемент и складирање или отстранување на 
предмети.

Одлично искористување на просторот

Решенијата за складирање на Peka го користат секој сантиметар од 
просторот во елементот. Страниците се толку тенки што не се губи 
простор ниту по страните.

Јасен преглед

Имајќи јасен преглед на работите кои се складирани во елементот 
заштедувате и време и пари: можете брзо да го најдете она што 
ви треба и да ги следите вашите намирници, што ви помага да 
избегнете непотребни купување на поголема количина и да спречите 
расипување на храната. Кој знаеше дека намалувањето на отпадот од 
храна во вашето домаќинство може да биде толку лесно?

Флексибилност

Со нашите полици што се прилагодуваат на висина, можете да го 
прилагодите и елементот според вашите потреби. Дури можете и да 
додадете дополнителни полици доколку сакате!

Лесно на дофат

За разлика од решенијата засновани на фиоки, нашите извлекувања 
се отворени напред, што ви овозможува непосреден пристап до 
содржината на елементот кога ќе ја отворите вратата на уредот. 
Совршено решение за луѓе со ограничена подвижност.
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ПОГОЛЕМА ФЛЕКСИБИЛНОСТ
СО ПАМЕТНИ ДОДАТОЦИ
Приспособувањето на вагонетката за високи елементи не може да биде полесно со нашата палета на 
практични опционални додатоци. Само нарачајте го она што ви е потребно за вагонетката за високи 
елементи што е прилагодена на вас.

Дрвени кутии

Користењето на флексибилен систем за поделба на 
просторот создава поуредни, подредени полици. Можете 
да ги редите и повторно да ги распоредите како што сакате 
и да ги отстранувате кога сакате.

Подлоги против лизгање

Практично решение кое спречува содржината на полиците 
во вагонетката да се лизга наоколу.

Организатор со прегради

Нашите магнетни прегради за полици ги чуваат 
намирниците и шишињата на место.

Дополнителни полици

Добијте дополнително ниво на полици и двојно поголем 
простор за складирање со овие практични магнетни 
полици.

Click Stop за Extendo

Механизмот за заклучување Click Stop привремено ја 
трансформира подвижната полица за извлекување во 
фиксна работна површина.
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ДИЗАЈН ЛИНИИ
ВИСТИНСКИ ВНАТРЕШНИ ОКОВИ ЗА СЕКОЈА ВАГОНЕТКА
Сите наши вагонетки за високи елементи се достапни во четири дизајнерски линии

Libell бела

Libell антрацит Fioro антрацит/даб

Libell сребрена
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PLENO PLUS  
СИСТЕМ ЗА ВАГОНЕТКА 
ЗА ВИСОКИ ЕЛЕМЕНТИ

НЕНАДМИНАТ ПРЕГЛЕД И 
НЕВЕРОЈАТНА ПРИСТАПНОСТ ДО 

СИСТЕМОТ НА ПОДЕЛЕНИ ПОЛИЦИ

Со само едно нежно влечење се извлекуваат сите полици – 
дури и горната – во исто време давајќи целосен преглед на 
целата содржина на вагонетката. Паметниот, јасен распоред 

на системот гарантира дека секој предмет на полиците е 
секогаш на дофат. Секогаш точно знаете каде да го пронајдете 

она што го сакате и не треба да го барате низ фиоки. 
Повисоките полици се поделени за уште полесен пристап: 
предметите може да се складираат на полиците на вратата 

или внатре во вагонетката.

Ненадминат преглед и неверојатна пристапност во еден пакет 
за корисниците: Pleno Plus системот за вагонетки за високи 

елементи.

РЕЗИМЕ

Ширина на единицата     600 mm

Внатрешна длабочина    500 mm

Внатрешна висина          1300/1600/1900mm

Дизајн

Одлично за складирање

Категорија на цени        $$$
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ПОДЕЛЕНИ ПОЛИЦИ 
ЗА НЕНАДМИНАТ ПРЕГЛЕД

Pleno Plus  е структуриран 
исто како ладилник: помали 
намирници и тегли за зачини 
може да се чуваат на полиците 
на вратата, поголеми ќеси и 
намирници во повисоките полици 
што се извлекуваат и големи 
тенџериња и садови во долните 
полици што се извлекуваат.
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ЈАСЕН ПРЕГЛЕД  
И ОДЛИЧЕН ПРИСТАП

Крајна флексибилност, со практични додатоци и полици кои се прилагодуваат на висината.

Го користи и последниот сантиметар од просторот во вагонетката, од врвот до дното.

Јасен преглед – нема повеќе претресувања наоколу и нема повеќе расипување на храната.

Директен пристап во еден лесен чекор.

Сè е на дофат, дури и предметите на горната полица.

Сите полици се лизгаат надвор во исто време кога се отвора вратата.

Горна површина за складирање

• Сè во уредот е лесно достапно – дури и предмети 
складирани на горната полица бидејќи полиците се 
само половина од длабочината на вагонетката. 

• Директен пристап до предмети складирани на 
ниво на очите.

Долна површина за складирање

Извлекување

Пространи полици за големи тенџерија и садови.

Сите полици се лизгаат веднаш надвор од 
вагонетката.
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PLENO PLUS – ПОСЛЕДНИОТ ЗБОР ВО 
ПРАКТИЧНОТО СКЛАДИРАЊЕ

Pleno Plus vs. фиоки

Кога станува збор за вистинскиот 
систем за складирање во 
вагонетките со високи елементи, 
конвенционалните фиоки немаат 
ништо со Pleno Plus!

+ Целата содржина на уредот 
непречено лизга кога ќе ја 
отворите вратата веднаш 
давајќи целосен преглед на сите 
продукти кои се складирани 
внатре. 

+ Сите полици се продолжуваат, 
дури и горната. 

+ Исто како во ладилник, 
содржината во вагонетките се 
дистрибуира низ полиците, кои 
се на вратата или се извлекуваат. 
Ова ви дава непосреден преглед 
на складираните предмети и 
гарантира дека лесно може да се 
допре до сите, дури и доколку се 
наоѓаат на горната полица. 

+ Висината на полиците може 
да се прилагоди за да одговара 
на висината на пакувањата или 
продуктите кои сакате да ги 
складирате.

Целосен преглед во само еден 
лесен чекор

Ниту едно друго решение за 
складирање не ја нуди оваа 
генијална комбинација на 
големи полици подолу, средни 
полици повисоки горе и помали 
полици на вратата, распоред кој 
гарантира максимална видливост 
на секое ниво.
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РЕШЕНИЈА И 
ИДЕИ

Дрвени кутии: користењето на флексибилен 
систем за поделба на просторот создава поуредни, 
подредени полици.

Достапни се различни висини: исто така погодни за 
употреба во единици со полувисина и разделувачи 
на простории.

Полици за врата: практични за мали тегли и лименки.
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STANDARD
СИСТЕМ ЗА ВАГОНЕТКА 
ЗА ВИСОКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЈАСНО ОРГАНИЗИРАНО РЕШЕНИЕ 
ЗА СКЛАДИРАЊЕ ВО ТЕСНИ 

ВАГОНЕТКИ

Тесните вагонетки за високи елементи се вистинско чудо 
за складирање, па затоа не е изненадувачки што се толку 
популарни. Само едно лесно влечење ви овозможува да 
ги видите сите предмети во елементот на прв поглед без 
разлика колку високо се поставени. Кој би помислил дека 

можете толку многу да се вклопи во така тесен простор? Има 
место за намирници, пакетчиња, лименки, шишиња, зачини и 

многу, многу повеќе.

Бидејќи вагонетката е достапна од две страни, секогаш ќе го 
најдете тоа што го барате – вашите денови на пребарување 

низ фиоките конечно завршија! Стандардниот систем на 
вагонетки за високи елементи е токму она што ви треба.

РЕЗИМЕ

Ширина на единицата    150/200/275/300/400/450mm

Внатрешна длабочина   505mm

Внатрешна висина        900–2260mm

Дизајн

Одлично за складирање

Категорија на цени          $$
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Само отворете ја вагонетката за целата негова 
содржина непречено да се излизга на виделина. 
Вградениот механизам за меко отворање 
обезбедува лесно и тивко лизгање на полиците.

ЦЕЛОСЕН ПРЕГЛЕД
ВО САМО ЕДЕН ЧЕКОР
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E-Touch е достапен како опција: отворете го и затворете го уредот автоматски.

Систем за лесно извлекување со вградени механизми за меко отворање и меко затворање.

Полици со прилагодување на висината за незаменлива флексибилност.

Секоја педа од просторот во вагонетката е целосна искористена.

Јасен преглед и директен пристап од две страни.

Полиците со тенок ѕид ви овозможуваат најдобро да го искористите просторот за складирање.

Совршен за тесни елементи со ширина до 450 mm.

СОВРШЕН 
ЗА ТЕСНИ ВАГОНЕТКИ

Исклучително тенките ѕидови на 
полиците ви овозможуваат целосно да 
ја искористите и последна педа простор 
во вагонетката создавајќи многу простор 
за јасно распоредено, организирано 
складирање. Имате дури и одлична 
прегледност од двете страни – од 
артиклите на највисоките полици.
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РЕШЕНИЈА И
ИДЕИ

Совршено за тесни елементи: дури и простори 
со големина од само 150mm може да се користат 
за складирање на продуктите. Системот за 
извлекување обезбедува непобедлив преглед на 
складираните предмети.

Одличен пристап од две страни: има јасен преглед 
на намирниците во мали или кратки модули.

Погоден за употреба во елементи со полувисина: 
стандардната вагонетка за високи елементи е 
достапна во различни висини, за инсталација во 
елементи со висина меѓу 900 и 2.300mm.

900 mm

150 mm

„Конечно можам да 
видам сè што имам во 
мојата вагонетка“!
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EXTENDO
СИСТЕМ ЗА ВАГОНЕТКА 
ЗА ВИСОКИ ЕЛЕМЕНТИ

ФЛЕКСИБИЛНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗА 
СЕКОЈА АПЛИКАЦИЈА

Елементите  треба да се организираат за да одговараат на 
нивните корисници, а не обратно. Кој било број на  

Extendo полиците може да се инсталираат во високи или 
ниски елементи и да се комбинираат со додатоците за 

организација. Нивниот отворен дизајн гарантира дека имате 
јасен преглед на целата содржина на елементот и можете 

брзо и лесно да пристапите до она што ви е потребно.

РЕЗИМЕ

Ширина на единицата    450/500/550/600/900mm

Внатрешна длабочина   480/505/508mm

Дизајн

Одлично за складирање

Категорија на цени           $$
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СО ПОЛИЦИТЕ СО ТЕНКИ СТРАНИЦИ 
НЕ СЕ ГУБИ ПРОСТОР
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ДИРЕКТЕН ПРИСТАП 
ДО ПРЕДНИОТ ДЕЛ НА СЕКОЈА ПОЛИЦА

Click Stop е достапен како опција: заклучете ги полиците на место кога ќе се издолжат.

Погоден за употреба во елементи со лизгачки врати, врати со шарки или воопшто без врати.

Полиците со тешки страници ви овозможуваат најдобро да го искористите просторот за складирање.

Јасен преглед и директен пристап до предметите складирани на предната страна на секоја полица.

Непосреден пристап до 
предметите складирани на 
предната страна на секоја 
полица и целосен преглед по 
отворањето: нивниот иновативен 
дизајн ги издвојува полиците 
за извлекување Extendo од 
конвенционалните системи 
засновани на фиоки.
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РЕШЕНИЈА И 
ИДЕИ

Идеални за елементи во кујнските агли: совршено 
место за ставање кујнски апарати – полнењето на 
вашата машина за кафе или чајник е навистина 
едноставно со Extendo. Достапни се со механизмот 
за заклучување Click Stop за извлекување како 
опција.

Достапни се различни висини: исто така погодни за 
употреба во елементи со полувисина и прегради за 
простории.

Практични додатоци за неспоредлива 
флексибилност: распоредете го просторот за 
складирање како што сакате со атрактивни фиоки, 
практични магнетни прегради и дополнителни 
полици за второ ниво на складирање.



25

„Нашата кујна е дел од нашиот животен 
простор, затоа сакаме нашите 
елементи да изгледаат добро 

и внатре и надвор“.

Полици за извлекување со тенки страници: целосно искористете го целиот простор во вашиот уред.
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TRIO
СИСТЕМ ЗА ВАГОНЕТКА 
ЗА ВИСОКИ ЕЛЕМЕНТИ

ПРЕГЛЕДНО, ОРГАНИЗИРАНО 
СКЛАДИРАЊЕ, БЕЗ ОГЛЕД НА 

ВАШИОТ БУЏЕТ

Плитки фиксни полици во комбинација со три полици за 
врати: само отворете ја вратата на елементот за да го откриете 

уникатниот распоред на Trio, кој е лесен за користење. Со 
оглед на тоа што горните полици се поделени, имате одличен 

преглед на сите ваши намирници и зачини, па нема повеќе 
да пребарувате наоколу за да го најдете тоа што ви треба! 

Големи тенџериња и кујнски апарати може да се складираат 
на двете полици Extendo на дното на вагонетката. Можете да 
ги извлечете овие полици веднаш надвор од вагонетката за 

исклучително лесен пристап до потешки предмети.

Трио систем на вагонетка за високи елементи: ефикасно, 
практично, буџетско решение за вашите вагонетки.

РЕЗИМЕ

Ширина на единицата    600mm

Внатрешна длабочина   1.900mm

Внатрешна висина        508xmm

Дизајн

Одлично за складирање

Категорија на цени         $
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ПОДЕЛЕНИ ПОЛИЦИ  
ЗА ОДЛИЧЕН ПРЕГЛЕД

Како и неговиот голем брат, Pleno Plus, Trio е 
структуриран како фрижидер: полиците на вратата 
се практично место за чување на помали намирници 
и зачини, повисоките полици во уредот се одлични 
за поголеми пакувања и контејнери и полиците што 
се извлекуваат од дното од вагонетката се идеално 
прилагодени за складирање на големи тенџериња и 
кунски апарати.
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ЈАСЕН ПРЕГЛЕД  
И ОДЛИЧЕН ПРИСТАП

Горна површина за складирање

• Плитките полици обезбедуваат одличен пристап 
до сите ваши предмети – дури и оние што се 
складирани на горната полица.

• Директен пристап до предмети складирани на 
ниво на очите.

Долна површина за складирање

Пространи полици за големи тенџерија и садови.

Сè е на дофат, дури и предметите на горната полица.

Го користи последниот сантиметар од просторот во вашата единица, од врвот до дното.

Директен пристап.

Јасен преглед – нема повеќе претресување наоколу за потребните работи и нема повеќе расипување на храна.
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РЕШЕНИЈА И 
ИДЕИ

Поделени полици: практични полици за врати заедно со плитки фиксирани полици 
за јасен распоред и одличен преглед.
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Сè е лесно на дофат: можете да складирате големи, 
тешки тенџерија и кујнски апарати на долните 
две полици, кои може да се извлечат надвор од 
елементот за лесен и удобен пристап.

Простор за сè: уредно складирајте ги вашите 
предмети и пронајдете ги повторно брзо со овој 
паметен систем за комбинирање – совршен за 
зачини, намирници, садови, па дури и големи 
кујнски апарати.
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МЕРЕЊА

Pleno Plus 
Систем за вагонетки за 
високи елементи

Pleno Standard 
Систем за вагонетки за 
високи елементи

Standard 
Систем за вагонетки за 
високи елементи

Extendo 
Систем за вагонетки за 
високи елементи

Trio 
Систем за вагонетки за 
високи елементи

H H H

H H

B B B

B B

T T T

TT
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Висина на вагонетката во 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.
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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


