
PLÁNUJETE NOVÚ KUCHYŇU?

Potom plánujte s Pekou. Urobíme všetko preto, aby sme zaistili, že vaša kuchyňa bude 
nielen dobre vyzerať, ale – a čo je dôležitejšie, uľahčí vám prácu a zbaví stresu z vášho 
každodenného života. Či už ide o priestrannú odkladaciu skrinku, inteligentné riešenie rohu 
alebo praktický odpadový systém, s dômyselnými mechanizmami od Peky sa už čoskoro 
budete cítiť ako doma vo svojej novej alebo renovovanej kuchyni.

Viac ako len miesto na varenie

Vkusne navrhnutá kuchyňa je srdcom domu – najmä ak je otvorená, ako sa dnes často stáva. 
Je to miesto, kde môžete stráviť čas so svojou rodinou, variť či pozvať si priateľov, vychutnať 
si pohár vína s niekým špeciálnym, alebo si dokonca dopriať trochu pokojného času sám 
pri raňajkách so všetkými ingredienciami pre svoje obľúbené müsli. Pretože zohráva takú 
hlavnú úlohu vo vašej domácnosti, vaša vlastná kuchyňa by mala odrážať váš vkus a vašu 
radosť zo života a zároveň poskytovať komfort a pohodlie. 

Praktická kuchyňa navrhnutá s ohľadom na vás

Kuchyne sa zvyčajne plánujú na počítači pomocou simulácií, ktoré vám pomôžu predstaviť si,  
aká bude vaša kuchyňa pred postavením. Interiér kuchyne je však oveľa dôležitejší ako jej 
exteriér – vďaka pohotovej reakcii na všetky potreby skladovania je život oveľa jednoduchší.

Keď plánujete svoju kuchyňu, venujte chvíľku premýšľaniu, kde si môžete uložiť svoje 
potraviny, hrnce a panvice, čistiace prostriedky, riad a ďalšie veci, aby ste čo najlepšie využili 
priestor, a vždy mali po ruke veci ktoré potrebujete.

KOMPAKTNÉ BÝVANIE

Život v malom priestore neznamená, že nemáte miesto. Systémy Peka  pomáhajú využívať 
dostupný priestor a starajú sa o vaše pohodlie.

Dôležité: Najmä na obmedzenom priestore si skladovací priestor naplánujte veľmi 
starostlivo. Analyzujte svoje pracovné procesy a pýtajte sa sami seba, ako, kde a kedy čo 
potrebujete. Pretože to, čo je malé, malo by byť o to lepšie. Každý kút a každý roh slúži ako 
potenciálny úložný priestor a každý zásobník by mal byť nielen dobre viditeľný, ale mal  
by byť naplnený na maximum.

V malom byte si napriek tomu užijete jednu výhodu: vzdialenosti sú krátke –  
a to minimalizuje úsilie, aby ste sa dostali k vašim potrebným veciam.

Priamy prístup
Po otvorení skrinky získavate okamžitý prehľad o obsahu. Šetríte čas na ostatné vysúvanie 
a zasúvanie políc

Využitie priestoru
Riešenia od spoločnosti Peka optimálne využívajú skrinku v plnej výške.  Vďaka úzkym 
stenám políc sa využíva maximálny priestor po stranách.

Prehľad
Dobrý prehľad uľahčuje vyhľadávanie a šetrí Váš čas a peniaze. Zabraňuje dvojitému 
nákupu a kazeniu potravín. Tým sa veľmi jednoduchým spôsobom znižuje množstvo 
potravinového odpadu vo vašej domácnosti.

Flexibilita
S výškovo nastaviteľnými policami prispôsobíte skrinku vašim potrebám.

Ľahký dosah
Výsuvné police sú vpredu otvorené. To vám umožní priamy prístup k obsahu skrinky – 
bez potreby ďalších úchytiek, ako pri zásuvkách. Ideálne riešenie pre ľudí s obmedzenou 
schopnosťou pohybu!

PEKA VYSOKÁ SKRINKA
MNOHO VÝHOD
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PLENO
HARMÓNIA NAJLEPŠIEHO PRÍSTUPU, PREHĽADU A POHODLIA

Hrná zóna
Najlepšia dostupnosť celého úložného priestoru
Priamy prístup k úložisku na úrovni očí

Dolná zóna
Všetky police vzchádzajú von z korpusu pri 
otvorení dvierok
• Veľkoplošné police na veľké hrnce a riady

PLENO
Harmónia najlepšieho prístupu, prehľadu a pohodlia

PEKA VYSOKÁ SKRINKA
Mnoho výhod

Horná zóna

Najlepšia dostupnosť celého úložného priestoru. 
Priamy prístup k úložisku na úrovni očí.

Dolná zóna

Všetky police vzchádzajú von z korpusu pri otvorení 
dvierok

• Veľkoplošné police na veľké hrnce a riady

Systém na organizované skladovanie čistiacich a upratovacích 
predmetov.

Viacúčelový policový systém:

• Možno pripevniť na pravú alebo ľavú stranu

• Modulárny systém, takže police sú výškovo nastaviteľné 

Sada obsahuje:

• 1 systémová doska na police

• 3 zásuvné police

• 2 upevňovacie háčiky

• 1 držiak hadice vysávača

B = šírka korpusu ≥ 400 mm

T = vnútorná hĺbka ≥ 430 mm

H = vnútorná výška ≥ 750 mm

Kód Popis Cena bez DPH Cena s DPH

600.0356.01 PEKA Sesam Standard Viacúčelový policový systém, biela 73,92 € 88,70 €

600.0356.43 PEKA Sesam Standard Viacúčelový policový systém, antracit 77,59 € 93,11 €

Kód Popis Cena bez DPH Cena s DPH

MCS001 MAGIC CORNER Standard 900 ľavý, biely 233,44 € 280,13 €

MCS002 MAGIC CORNER Standard 900 pravý, biely 233,44 € 280,13 €

MCS003 MAGIC CORNER Standard 900 ľavý, antracit 245,09 € 294,11 €

MCS004 MAGIC CORNER Standard 900 pravý, antracit 245,09 € 294,11 €

MCS005 MAGIC CORNER Standard 1000 ľavý, biely 241,76 € 290,11 €

MCS006 MAGIC CORNER Standard 1000 pravý, biely 241,76 € 290,11 €

MCS007 MAGIC CORNER Standard 1000 ľavý, antracit 253,88 € 304,66 €

MCS008 MAGIC CORNER Standard 1000 pravý, antracit 253,88 € 304,66 €

SESAM STANDARD

MAGIC CORNER STANDARD
• Ideálny systém pre rohové skrine na ukladanie riadu

• Prístup k úplnému obsahu

• Integrované zatváranie Softclose s tlmením

• Všetky police sa dajú ľahko vybrať pre vyčistenie  
a pripnúť späť

• Kompletná sada mechanizmov, vrátane sady políc
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AKCIOVÁ PONUKA

Kompletná sada mechanizmov, vrátane sady políc

Súprava obsahuje:

• 1 hlavný rám

• 1 rám nastaviteľný 1900

• 6 klipových políc

• 1 sada na upevnenie dverí

• 1 spodný výsuv vrátane Soft-open

• 1 horný výsuv

Uhol otvorenia: 110 °

Nosnosť: 120 kg

Vnútorná hĺbka: min. 500 mm

Kód Popis Cena bez DPH Cena s DPH

100.0917.43 Vysoká skriňa PLENO Libell, 450/1900, 6 políc, antracit  290,03 € 348,04 €

100.0918.43 Vysoká skriňa PLENO Libell, 600/1900, 6 políc, antracit  304,66 € 365,59 €

100.0917.01 Vysoká skriňa PLENO Libell, 450/1900, 6 políc, biela 276,25 € 331,50 €

100.0918.01 Vysoká skriňa PLENO Libell, 600/1900, 6 políc, biela  290,15 € 348,18 €

Kód Popis Cena bez DPH Cena s DPH

VSS0001 Vysoká skriňa STANDARD 300/1600-2000, 5 políc, biela 242,29 € 290,75 €

VSS0002 Vysoká skriňa STANDARD 300/1805-2260, 5 políc, biela 247,38 € 296,86 €

VSS0003 Vysoká skriňa STANDARD 300/1600-2000, 5 políc, antracit 244,09 € 292,91 €

VSS0004 Vysoká skriňa STANDARD 300/1805-2260, 5 políc, antracit 249,39 € 299,27 €

Vysoká skriňa PLENO 1900, 6 políc 

Vysoká skriňa STANDARD
Štandardný výsuv potravinovej skrine pre viac 
priestoru a väčšie pohodlie v každej kuchyni.

Úplný prehľad o obsahu políc jedným  
jednoduchým pohybom.

K dispozícii aj pre úzke korpusy (od 150 mm).

• Mäkké otváranie a zatváranie

• Pohybuje sa plynulo a potichu

• Montáž ClickFixx a ľahké nastavenie

• Prístup z dvoch strán

• Výškovo nastaviteľné police pomáhajú k najlepšej  
dostupnosti v priestore


