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–

Swiss quality since 1964.  

ТАЈНАТА НА ГОТВЕЊЕТО
ЗАПОЧНУВА СО ОРГАНИЗИРАНИ

ЕЛЕМЕНТИ

Дали планираш нова кујна?

Повеќе од само место за готвење.

Практична кујна - создадена за 
ТЕБЕ

Тогаш направи ја со Peka. Секогаш имај на ум дека кујната покрај тоа што
треба да изгледа убаво, уште поважно е да биде практична за секојдневна
употреба. Со тоа се намалува стресот кој хаосот и непрактичноста можат
да ни го приредат. Со својот оков Peka, може да Ви помогне да создадете

кујна во која ќе го имате чувството на дом.

Стилски дизајнираните кујни се срцето на домот -  осебено во отворените
простории, какви што се почесто ги сретнуваме. Тоа е место каде се поминува

квалитетно време со фамилијата, се готви, се пие вино и се разговара со пријателите.
Исто така кујната е и место каде може во тишина да поминете време за себе јадејќи

го омилениот појадок. И, се додека кујната го игра централното место во домот,
таа треба да го рефлектира Вашиот стил, и Вашите потреби, обезбедувајќи си комфор.

Често кога се планира кујната имаме одредена слика на ум, како сакаме таа да 
изгледа, па дури и создаваме рендери кои ни помагаат да ја визуелизираме истата. 

Често се заборава на внатрешноста на кујната која е многу поважна и треба да 
одговори на сите потреби за складирање, како и на сите наши навики, за да ни го 

направи секојдневието полесно.

Затоа, кога ја планираш својата кујна, одвои некое време да дефинираш каде и како ќе 
ги складираш твоите намирници, тави и тенџериња, садовите, средствата за чистење 
и се останато кое ти треба да ти биде при рака. Во оваа брошура даваме предлог на 
практични решенија, како би ти помогнале да ја креираш кујната која ја сакаш, но и 

која ти треба. Кујна создадена за тебе.





ИСКОРИСТИ ГО ПРОСТОРОТ

Задолжително искористи го аголот

 Magic Corner механизам за агол

 

 Extendo фиоки на извлекување

Високите вагонетки може да Ви 
овозможат флексибилно складирање

 Standard висока вагонетка

Дуплирајте го складишниот простор 
со двојно повеќе фиоки и полици на
извлекување

 Extendo дополнителни фиоки

Тесните високи вагонетки се секогаш
добредојдени во секоја кујна

 Standard 150 висока вагонетка

Тесен отворен елемент со фиоки може
да биде од голема корист за складирање

«Добрата кујна подразбира искористеност
   на секој милиметар

Да се одбере правилниот распоред и димензии на елементите не е доволно да се 
гарантира дека ќе имате совршен тек во кујната. Тоа може да се постигне само со 
одбирање на вистинските механизми, кои би соодветувате за тој распоред. Така ќе 

уживате во максимален комфор со максимална искористеност на просторот.



ДОСТАПНОСТ

Лесен пристап до сите висечки 
елементи

 Pegasus механизам за висечки 
  елементи

Лесен пристап на намирниците од
три страни

 Pleno Plus висока вагонетка

Добрата организација ги елиминира непотребните потези во готвењето.  

 Kitchen Tower и Snello вагонетки

Системите на извлекување овозможуваат
достапност и прегледност

 Extendo фиока на извлекување

«Совршена кујна? Онаа кујна каде се што ти
                    треба е секогаш лесно достапно

Кога се планираат кујнските елементи, мора да бидеме сигурни дека ќе има лесен 
пристап до секој од нив. Многу високите, многу ниските, како и многу длабоките 

елементи се тешки за пристап и се често неискористени. Peka нуди механизми кои 
можат да Ви го олеснат пристапот и до најнепријатните места во кујната.



СКЛАДИРАЊЕ НА ХРАНА

Лесни за одржување што е дополнителна
предност

 Extendo фиоки на извлекување

Флексибилен систем кој се прилагодува
на Вашиот стил

Можност за поставување дрвени 
или пластични кутии

Чист поглед ос страна

 Standard висока вагонетка

Складирајте ги сите намирници на едно
место, не во различни елементи

 Pleno Plus висока вагонетка

Складирајте ги шишињата и зачините
на едно место кое Ви е на дофат

 Snello base ниска вагонетка

«Елементите треба да се организирани и
          центрирани, да го избегнете хаосот

Најголемата предност на централизираниот простор за складирање на храна е што во 
секој момент знаете каде е она кое Ви е потребно. Така заштедувате време кое би го 

поминале во барање. Покрај тоа што заштедувате време со овој начин на складирање 
заштедувате и пари, затоа што имате прегледност на се она што го имате, не ги 

дуплирате намирниците и не дозволувате да им помине рокот заборавени во позадина 
на некој елемент.



СЕЛЕКТИРАЊЕ НА ОТПАД

Што сакаш да складираш во твојата
корпа за отпадоци?

 Oeko корпа за отпадоци

Овие материјали се безбедни во машина
за садови и лесни за одржување

 Oeko корпа за отпадоци

Менувањето на кеси во корпата може
да е детска игра кога постои начин за тоа

Патентиран систем за поставување
на кеси

Одбери ја корпата која ќе ти дозволи
да поставиш кеса лесно и стабилно

 Müllboy Big корпа за орпадоци

«Ретко размислуваме за отпадот, но тој
     создава проблеми во домаќинството

Дали сте се запрашале кој елемент во кујната е најчесто отворан? Одговорот е 
елементот со корпата за отпадоци. Имајќи го ова на ум, кога ќе ја планираш својата 

кујна одвои момент да размислиш за корпата за отпадоци која планираш да ја 
употребиш во кујната. Добриот систем за одлагање на отпад треба да е модуларен и 

да одговара на твоите барања.





COLOURWAY: 
АНТРАЦИТ

–

СОВРШЕН БРАК НА 
ДРВОТО И МЕТАЛОТ

Топли, природни бои и материјали се 
последниот тренд во светот на мебелот. 

Дрвото и металот се надополнуваат еден 
со друг и прават естетски неодолива 

целина.

Отворените простори, бараат линијата 
помеѓу кујната и дневната да биде стилски 

дизајнирана, но и функционална за да може 
да се креира комфорен простор. Кога 

преовладуваат матирани бои и светло дрво, 
антрацитните механизми придонесуваат да 

се креира елегантен простор.



 

Pleno Plus  Висока вагонетка

   Одлична организација и чиста
прегледност до сите намирници



1 – Extendo Libell висока вагонетка
Боја: Антрацит
Висина на елемент: 450/500/550/600 mm
Ширина на елемент: 480/505/508 mm 

2 – Standard висока вагонетка
со Libell clip-on 
Боја: Антрацит
Ширина на елемент: 150/200/275/300/400/
450 mm
Висина на елемент: 900–2260 mm

3 – Pleno Plus висока вагонетка
со Libell clip-on 
Боја: Антрацит
Ширина на елемент: 600 mm
Висина на елемент: 1300/1600/1900 mm

4 – Tablo Libell дополнителна полица
Боја: Антрацит
WxDxH: 388x161x58 mm

5 – Extendo Libell фиока на извлекување
Боја: Антрацит
Ширина на елемент: 450/600/900 mm

6 – Snello ниска вагонетка 150
Боја: Антрацит
Ширина на елемент: 150/200/300 mm
Висина: 520 mm 

7 – Snello towel ниска вагонетка
Боја: Антрацит
Ширина на елемент: 150 mm
Висина: 660 mm

8 – Snello ниска вагонетка 300
Боја: Антрацит
Ширина на елемент: 150/200/300 mm
Висина: 520 mm 

9 – Kitchen Tower ниска вагонетка
Боја: Антрацит
Ширина на елемент: 450/600 mm
Висина: 560 mm

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

11  – Oeko корпа за отпадоци
Боја: Антрацит
Ширина на елемент: 450/500/550/600 mm
Висина: 460/490 mm
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COLOURWAY: 
БЕЛА

–

СВЕТЛА,НЕЖНА БЕЛА

Минималистичкиот дизајн зрачи со убавина 
на чиста линеарна архитектура. Белите 
механизми се совршена комбинација на 
бел мебел, но и на мебел во било која 

друга боја.

Светлата нежна бела боја има 
инспиративен, смирувачки карактер и го 
осветлува секој простор. Чистите, силни 
линии креираат елегантен, смирувачки 

амбиент и го прават просторот атрактивен 
сам по себе.



1 – Extendo Libell во висок елемент
Боја: бела
Ширина на елемент: 450/500/550/600 mm

2 – Standard висока вагонетка
со Libell clip-on
Боја: Бела
Ширина на елемент: 150/200/275/300/400/450 mm
Висина на елемент: 900–2260 mm

3 – Pleno Plus висока вагонетка
со Libell clip-on 
Боја: Бела
Ширина на елемент: 600 mm
Висина на елемент: 1300/1600/1900 mm

4 – Standard 150 висока вагонетка 
со Libell clip-on 
Боја: Бела
Ширина на елемент: 150 mm
Висина на елемент: 900–2260 mm

5 – Kitchen Tower полици на извлекување
Боја: Бела
Ширина на елемент: 450/600 mm
Висисна на елемент: 560 mm

6 – Snello ниска вагонетка 150
Боја: Бела
Ширина на елемент: 150/200/300 mm
Висина на елемент: 520 mm 

7 – Snello ниска вагонетка 300
Боја: Бела
Ширина на елемент: 150/200/300 mm
Висина на елемент: 520 mm

8 – Extendo Libell полици на извлекување
Боја: Бела
Ширина на елемент: 450/500/550/600/900 mm

9 – Snello ниска вагонетка
Боја: Бела
Ширина на елемент: 150 mm
Висина на елемент: 660 mm
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10  – Sesam Mini полица
Боја: Бела

WxDxH: 278x121x434 mm

11  – Magic Corner Comfort аголен механизам
со Libell clip-on 
Боја: Бела
Ширина на врата min.: 450/500/550/600 mm

12  – Pegasus механизам за висечки елементи
Боја: Бела
Ширина на елемент: 900/1200 mm
IВисина на елемент: 660-946 mm

13  – Систем за закочување на полици Click Stop 
Боја: Бела
( Компатабилен со Extendo полици на извлекување)

14  – Magic Corner Standard аголен механизам
со Libell clip-on 
Боја: Бела
Ширина на врата min.: 400/450/550/600 mm

15  – Sesam Standard полици
Боја: Бела
WxDxH: 351x365x752 mm

16  – Држач за лопатче и четкичка
Боја: Бела
WxDxH: 238x80x122 mm

17  – Stepolo скала со 1 скалило
Материјал: алуминиум
Носивост: 150 kg
Висина на скалило: 240 mm

18  – Stepolo скала со 2 скалила
Материјал: алуминиум
Носивост: 150 kg
Висина на прво скалило: 249 mm
Висина на второ скалило: 498 mm
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COLOURWAY: 
FIORO

–

ФРОНТОВИ, ЕЛЕМЕНТИ И  
ОКОВ КОЈ ФОРМИРА

ХАРМОНИЧНА ЦЕЛИНА

Отворените кујни кон дневната соба, 
креираат простор во кој се готви, се седи и 
се релаксира. Од тука, природно се јавува 
потребата да се обрне повеќе внимание на 

материјалите и изгледот на кујната.

Колекцијата FIORO е создадена за сите 
оние кои тежнеат по совршен простор. 

Деталите од даб на овие механизми 
овозможуваат да се искомбинитаат со 

дрвени елементи, но и со сите топли бои. 
Исто така може да се комбинираат со 

стакло, компакт, алуминиум и низа други 
материјали кои сакате да ги употребите.





1 – Standard  висока вагонетка
со Fioro clip-on 
Висина на дрвена шина: 52/87 mm
Боја: Антрацит/даб
Ширина на елемент: 150/200/275/300/400/450 mm
Висина на елемент: 900–2260 mm 

2 – Extendo Fioro фиоки на извлекување
за елементи без врата
Висина на дрвена шина: 35/87 mm
Боја: Антрацит/даб
Ширина на елемент: 450/500/550/600/900 mm 

3 – Pleno Plus висока вагонетка
со Fioro clip-on 
Висина на дрвена шина: 52 mm
Боја: Антрацит/даб
Ширина на елемент: 600 mm
Висина на елемент: 1300/1600/1900 mm

4 – Magic Corner Comfort аголен механизам
со Fioro clip-on 
Висина на дрвена шина: 52 mm
Боја: Антрацит/даб
Ширина на врата: 450/500/550/600 mm

5 – Snello Fioro ниска вагонетка
Висина на дрвена шина: 87 mm
Боја: Антрацит/даб
Ширина на елемент: 150/200/300 mm
Висина на елемент: 520 mm 

6 – Extendo Fioro полици на извлекување
за елементи со стандарна вратичка
Висина на дрвена шина: 35/87 mm
Боја: Антрацит/даб
Ширина на елемент: 450/500/550/600/900 mm 
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Работно време

Понеделник до петок 08:00 до 19:00 (издавање роба до 18 часот)

Сабота 08:00 до 15:00

Изложбен салон и администрација

Бул. Киро Глигоров бр. 3 Скопје

За продажба

 +389 2 2461-664

prodazba@novomak.mk

За кројни шеми

 +389 22401-081

krojnisemi@novomak.mk

shop.novomak.com


