
PLÁNOVANIE KUCHYNE
 SWISS STORAGE DESIGN



PLÁNUJETE KUCHYŇU?

Potom plánujte s peka. Urobíme všetko preto, aby vaša kuchyňa nevyzerala iba 
dobre, ale aby vám podstatne uľahčila prácu a urobila váš každodenný život 

komfortnejším. Či už priestranná skrinka so zásobami, premyslené riešenia rohov 
a kútov alebo praktický systém na odpadky. So zariadeniami, kuchynskými  
a nábytkovými kovaniami od peka je úplné jednoduché, aby ste sa vo svojej  

novej alebo zmodernizovanej kuchyni cítili vo všetkých smeroch dobre.

VIAC AKO IBA MIESTO NA VARENIE

Vkusne zariadená kuchyňa – keď je otvorená, tak ako to dnes býva zvykom –  
je stredobodom domu. Tu sa stretáva rodina, varíte a rozprávate sa s priateľmi, 
popíjate vo dvojici pohár vína – alebo sedíte aj sami pri raňajkovom bare a máte 
všetky ingrediencie pre müsli okamžite po ruke. Takto vaša individuálna kuchyňa 

stelesňuje: radosť zo života, zmysel pre estetiku a nárok na komfort.

VAŠA PRAKTICKÁ KUCHYŇA PRE ŽIVOT

Zariadenie kuchyne sa zväčša plánuje na počítači a vďaka simuláciám  
si môžete užiť svoju kuchyňu ešte predtým ako bude postavená. Lenže

omnoho dôležitejším, než je vonkajší vzhľad, je vnútro – premyslené riešenie  
pre akýkoľvek spôsob uschovávania.

Už pri plánovaní myslite na to, kde chcete v kuchyni priestorovo úsporne  
a jednoducho dosiahnuteľne uschovať potraviny, panvice, hrnce, čistiace  

prostriedky, riad a iné. Pomôžeme vám množstvom praktických tipov naplánovať 
svoju kuchyňu tak, aby sa stala tým pravým: Vašou praktickou kuchyňou  

pre život.

VARENIE ZAČÍNA 
ZA DVERAMI SKRINE

–

peka - kuchynské vybavenia – chytré inovácie švajčiarskej kvality od roku 1964.  
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VYUŽITIE MIESTA

Priestor na uschovávanie: Maximálne 
využitie každého kútika.

 Rohový výsuvný regál Magic Cor-

ner

Tenkostenné výsuvné policové regály  
a vnútorné priečinky, ktoré optimálne 
využívajú miesto.

 Výsuvný policový regál Extendo

Výškovo nastaviteľné police flexibilne  
využívajú priestor na uschovávanie.

 Vysoká skriňa Convoy

Dvojstupňové police zdvojnásobujú 
miesto.

 Dodatočná polica Extendo

Úzke skrine poskytujú úplný pohľad až 
do hĺbky.

 Vysoká skriňa 150

«Naša kuchyňa je perfektná, pretože môžeme využiť
každý kút.»

Samotný kuchynský nábytok ešte nevytvára perfektný priestor na uschovávanie. Až ideálny nábytok pre 

vašu dispozíciu kuchyne v kombinácii s vhodným usporiadaním skríň zaručujú prístupnosť a komfort. 

Vďaka rohovým a vysokým skriniam od peka využijete kompletný objem kuchynského nábytku a máte 

všetky spotrebiče a prísady rýchlo a pohodlne po ruke.
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DOSIAHNUTEĽNOSŤ

Aj na horné, spodné a vzadu umiestnené 
obsahy skríň dosiahnete úplne jednoducho.

 Zdvíhacie zariadenie s policami  

Pegasus

Pohodlná dosiahnuteľnosť na obsah  
z troch strán.

 Vysoká skriňa Pleno

Dobre zorganizované = otvárať pri varení iba málo skríň. Krátke cesty, minimálna  
manipulácia.

 Dolná skrinka Kitchen Tower/Snello

Výsuvné systémy pre efektívny prístup  
a výborný prehľad.

 Výsuvný policový regál Extendo

«Moja ideálna kuchyňa? Keď dokážem okamžite dosiahnuť na 
všetko, čo k vareniu potrebujem.»

Naplánujte si vnútorné zariadenie svojich kuchynských skríň tak, aby ste pohodlne dosiahli do všetkých 

priestorov na uschovávanie. Skrine, ktoré sú umiestnené príliš vysoko alebo príliš nízko – alebo sú veľmi 

hlboké, robia z dosiahnuteľnosti výzvu. Vďaka skriniam a systémom od peka dosiahnete

pohodlne na všetko – jedno ako sa to na prvý pohľad zdá byť vzdialené.
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ZÁSOBY

Police s uzatvorenými dnami zabraňujú 
prepadávaniu zásob a dajú sa jednodu-
cho čistiť.

 Výsuvný policový regál Extendo

Systémy na uschovávanie s flexibilnými 
priečinkami.

 Drevené boxy

Pohľad z boku pre lepší prehľad.
 

 Vysoká skriňa Standard

Centrálne uschovávanie potravín na jed-
nom mieste, namiesto v rôznych skri-
niach.

 Vysoká skriňa Convoy

Spoločné uschovanie fliaš a korenín  
v dolnej skrinke.

 Dolná skrinka Snello

«Skrinky sa majú podriadiť môjmu poriadku, 
nie naopak»

Veľká výhoda centrálneho uschovávania zásob: Viete presne, kde čo nájdete, a to bez dlhého hľadania. 

Zorganizované uschovávanie zásob šetrí čas a peniaze. Predchádza zbytočnému chodeniu a predo-

všetkým zbytočnému nákupu toho, čo už máte. Skrinky so zásobami dnešnej doby a od peka sú  

variabilné a dokážete ich flexibilne prispôsobiť obsahu.

6



LIKVIDÁCIA ODPADU

Čo chcete v prvku na odpadky
uschovať?

 Systém na odpadky Oeko 

Materiály vhodné do umývačky riadu  
a ľahko čistiteľný dizajn

 Kôš na kompostovanie Oeko

Odpadkový kôš s upínacím systémom 
pre jednoduchú výmenu vreca na od-
padky.

 Patentovaný upínací systém

Dbajte na veľkosť odpadkového  
koša a maximálne naplnenie vreca  
na odpadky.

 Systém na odpadky Müllboy Big

«O odpade si človek robí málo starostí, pritom vytvára množstvo 
problémov»

Ktorý prvok sa v kuchyni využíva najviac? Vážne: Je to odpadkový kôš. Oplatí sa vám, zamyslieť sa nad 

ním pri plánovaní kuchyne. Pretože, keď je zmysluplne naplánovaný, uľahčuje do značnej miery uprato-

vanie. Dobrý systém na odpadky – taký ako od peka – by mal byť modulárne usporiadaný, a zosúladený 

s vašimi požiadavkami.
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LÍNIA FARIEB 
ANTRACITOVÁ

–

KEĎ DREVO A KOV VZÁJOMNE 
SPLYNÚ

Farby a materiály dnešného sveta nábytku sú teplé  
a prirodzené. Drevo a kov, napríklad dub a oceľový plech, 

sa dokonale spájajú do prvkov, ktoré potešia oko.

Kuchyňa a obývací priestor splývajú; štýl, dizajn  
a funkčnosť sú čím ďalej tým dôležitejšími. Vnútorné 
vybavenie v antracitovom farebnom prevedení z plechu 
s povrchovou úpravou, v kombinácii so svetlým drevom, 

vyžaruje hodnotnosť a vznešenú zdržanlivosť.
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Úplný poriadok a prehľad všetkých 
zásob.

Vysoká skriňa Pleno: Otváraním dverí sa plynulým pohybom automaticky zo skrine vysunie celý obsah
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Vysoká skriňa Standard: Vysoká skriňa s čelným výsuvným 
regálom pre praktickú kuchyňu

Dodatočná polica pre Extendo: Pre druhú úroveň políc

Vysoká skriňa Extendo Libell: Flexibilný výsuvný policový 
regál pre každú oblasť využitia
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Dolná skrinka Snello: Priestorovo úsporný 
výsuvný systém pre kompaktnú kuchyňu

Rozdiel medzi dobrým  
a perfektným plánovaním 
uvidíte neskôr deň čo deň.

Zdvíhacie zariadenie s policami Pegasus:  
Pre jednoduchý prístup na vysoko umiestnené 

odkladacie plochy
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Čo k sebe patrí, sa spolu 
uschová – v jednej jedinej 

skrini

Dolná skrinka Kitchen Tower: Kompaktný dizajn 
pre efektívne uschovávanie každodenne používa-
ných potrieb a pomôcok pre varenie na jednom 
mieste
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Rohový výsuvný regál Magic Corner Standard:  
Pootočte čelo dverí s na ňom pripevnenými policami  
na bok a zadné police sa automaticky vysunú z kúta  
do prednej časti skrinky
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Skriňa na čistiace potreby Sesam a Sesam Mini (vľavo): Zorganizovaná 
skriňa na čistiace potreby pre domáce potreby a čistiace prostriedky
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Ak skriňa na čistiace potreby
smie byť praktická a pekná!

Lišta s háčikmi Libell: Jednoduchú lištu  
so 6 háčikmi môžete využiť v celej domácnosti

Držiak na metlu Libell: Vhodný 
pre každý typ metly a mopu
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Systém na odpadky Oeko Universal a Oeko Complet (obr. vpravo): Flexibilné systémy  
na odpadky pre individuálne triedenie odpadu

Pretože ma
32 krát za deň potrebujú!
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Systém na odpadky Müllboy Big: 
Okrúhly odpadkový kôš s XXL objemom 

plnenia pre praktickú kuchyňu
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1 – Vysoká skriňa Extendo Libell 

Farba: antracitová

Šírky prvkov: 275/300/400/450/

500/550/600 mm

Svetlá hĺbka: 500 mm 

2 – Vysoká skriňa Standard

so závesnou policou Libell

Farba: antracitová

Šírky prvkov: 275/300/400 mm

Montážna výška: 600 – 2 260 mm

3 – Vysoká skriňa Pleno

so závesnou policou Libell

Farba: antracitová

Šírky prvkov: 450/600 mm

Montážna výška: 1 300/1 600/1 900 mm

4 – Výsuvný policový regál Extendo  

Libell

Farba: antracitová

Šírky prvkov: 275/300/400/450/

500/550/600/900 mm

Svetlá hĺbka: 500 mm

5 – Dolná skrinka Snello

Farba: antracitová

Šírky prvkov: 150/200/300 mm

Montážna výška: 520 mm 

6 – Výsuvný regál na uteráky Snello 

Farba: antracitová

Šírka prvku: 150 mm

Montážna výška: 660 mm

7 – Dolná skrinka Snello

Farba: antracitová

Šírky prvkov: 150/200/300 mm

Montážna výška: 520 mm 

8 – Dolná skrinka Kitchen Tower

Farba: antracitová

Šírky prvkov: 450/600 mm

Montážna výška: 560 mm

9 – Regálový systém Sesam Mini 

Farba: antracitová

Š x H x V: 278 x 121 x 434 mm 

10 – Systém na odpadky Oeko Complet

Farba: antracitová

Šírky prvkov: 450/500/550/600 mm

Montážna výška: 460/490 mm

1

2 4

5

3 6

7 10

9
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11 – Systém na odpadky Oeko Universal

Farba: antracitová

Šírky prvkov:

450/500/550/600/900 mm

Montážna výška: 410/440/470 mm

12 – Rohový výsuvný regál Magic  

Corner Comfort 

so závesnou policou Libell

Farba: antracitová

Od šírky dverí: 450/500/550/600 mm

13 – Rohový výsuvný regál Magic Cor-

ner Standard  

so závesnou policou Libell

Farba: antracitová

Od šírky dverí: 450/550/600 mm

14 – Systém na odpadky Müllboy Big

Farba: antracitová

Šírka prvku: od 500 mm

Montážna výška: 390/460 mm

15 – Držiak na metlu

pre montáž na stenu

Farba: antracitová

Š x H x V: 330 x 75 x 85 mm

16 – Lišta s háčikmi

pre montáž na stenu

Farba: antracitová

Š x H x V: 360 x 44 x 54 mm

17 – Zdvíhacie zariadenie s policami Pe-

gasus

Farba: antracitová

Šírky prvkov: 900/1 200 mm

Montážna výška: 660 – 946 mm

18 – Skriňa na čistiace potreby Sesam 

Standard

Farba: antracitová

Š x H x V: 351 x 365 x 752 mm

19 – Mriežka na oddelenie fliaš Spider 

pre zásuvky s dreveným chrbtom

Farba: antracitová

Šírka prvku: od 275 mm

16 18
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LÍNIA FARIEB 
BIELA

–

ĽAHKOSŤ
BIELEJ

Žiarivá biela inšpiruje, uvoľňuje a dodáva priestoru ľah
kosť. Jasné, priame línie vytvárajú atmosféru elegancie, 

pokoja a estetiky. Ozdoby nemajú miesto.

Také samozrejmé, akoby bola jej súčasťou, tak sa vnára 
minimalistický dizajnový jazyk do priamočiarej a uspo
riadanej architektúry. Vnútorné vybavenie z plechu  
s bielou povrchovou úpravou jednoducho sedí: či už  
k bielemu interiérovému nábytku ako aj k čelám nábyt

ku v akejkoľvek inej farbe.
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Vysoká skriňa Pleno: Otváraním dverí sa plynulým pohybom automaticky  
zo skrine vysunie celý obsah
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Vysoká skriňa Standard: Vysoká skriňa s čelným výsuvným 
regálom pre praktickú kuchyňu – od šírky prvku 150 mm

Vysoká skriňa Extendo Libell: Flexibilný výsuvný policový 
regál pre každú oblasť využitia

Dodatočná polica pre Extendo: Pre druhú úroveň políc

Jedným hmatom získate perfektný  
prehľad o zásobách a riadoch!
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Výsuvný policový regál Extendo Libell: 
Ideálny vnútorný výsuvný regál

Dolná skrinka Kitchen Tower: Kompaktný dizajn pre efektívne 
uschovávanie každodenne používaných potrieb a pomôcok pre 
varenie na jednom mieste
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Výsuvný regál na uteráky Snello:  
Uteráky a handry diskrétne uschované 

Dolná skrinka Snello: Priestorovo  
úsporný výsuvný systém pre kompaktnú  
kuchyňu
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Rohový výsuvný regál Magic Corner Comfort: Maximálne využitie miesta pre rohový nábytok
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Nadstavcová skriňa Extendo Libell: Výsuvné policové regály pre nadstavcové skrine v kuchynskom kúte

Pre každú situáciu
to správne riešenie!
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1 – Vysoká skriňa Extendo Libell 

Farba: biela

Šírky prvkov: 275/300/400/450/

500/550/600 mm

Svetlá hĺbka: 500 mm 

2 – Vysoká skriňa Standard

so závesnou policou Libell

Farba: biela

Šírky prvkov: 150/275/300/400 mm

Montážna výška: 600 – 2 260 mm

3 – Vysoká skriňa Pleno 

so závesnou policou Libell

Farba: biela

Šírky prvkov: 450/600 mm

Montážna výška: 1 300/1 600/1 900 mm 

4 – Vysoká skriňa Standard 150

so závesnou policou Libell

Farba: biela

Šírka prvku: 150 mm

Montážna výška: 600 – 2 260 mm

5 – Dolná skrinka Kitchen Tower

Farba: biela

Šírky prvkov: 450/600 mm

Montážna výška: 560 mm

6 – Dolná skrinka Snello

Farba: biela

Šírky prvkov: 150/200/300 mm

Montážna výška: 520 mm 

7 – Dolná skrinka Snello

Farba: biela

Šírky prvkov: 150/200/300 mm

Montážna výška: 520 mm

8 – Výsuvný policový regál Extendo Libell

Farba: biela

Šírky prvkov: 275/300/400/450/

500/550/600/900 mm

Svetlá hĺbka: 500 mm

9 – Výsuvný regál na uteráky Snello 

Farba: biela

Šírka prvku: 150 mm

Montážna výška: 660 mm

1
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3
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10 – Regálový systém Sesam Mini

Farba: biela

Š x H x V: 278 x 121 x 434 mm

11 – Rohový výsuvný regál Magic Corner Comfort 

so závesnou policou Libell

Farba: biela

Od šírky dverí: 450/500/550/600 mm

12 – Zdvíhacie zariadenie s policami Pegasus

Farba: biela

Šírky prvkov: 900/1 200 mm

Montážna výška: 660– 946 mm

13 – Nadstavcová skriňa Extendo Libell 

Farba: biela

Šírka prvku: 600 mm

Svetlá hĺbka: 500 mm

14 – Rohový výsuvný regál Magic Corner Standard 

so závesnou policou Libell

Farba: biela

Od šírky dverí: 450/550/600 mm

15 – Skriňa na čistiace potreby Sesam Standard

Farba: biela

Š x H x V: 351 x 365 x 752 mm

16 – Mriežka na oddelenie fliaš

Farba: biela

Šírky prvkov: 275/300/400 mm

Montážna výška: 560 mm

17 – Rebrík s plochými stupňami Stepolo 1

Povrch: hliník

Nosnosť: 150 kg

Výška stupňa: 240 mm

18 – Rebrík s plochými stúpadlami Stepolo 2

Povrch: hliník

Nosnosť: 150 kg

1. Výška stupňa: 249 mm

2. Výška stupňa: 498 mm

18
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LÍNIA FARIEB 
FIORO

–

CELISTVOSŤ ČELA,
NÁBYTKU A VNÚTORNÉHO 

PRIESTORU

Kuchyňa sa otvára smerom do obývacieho priestoru. 
Bývanie, varenie a život vzájomne splývajú. Je iba logické, 
že materiály a povrchy hrajú v kuchyni stále dôležitejšiu 
úlohu. Taktiež je logické, že skvelý dizajn siaha v dnešnej 

dobe až dovnútra skrine.

A preto navrhujeme police Fioro s lištami z olejovaného 
duba, ktoré perfektne harmonizujú s čelami z dreva  
a teplými farbami. Vnútorné vybavenie radi kombinujeme 
aj so sklom, kompaktnými doskami, hliníkom alebo  
s iným materiálom podľa vášho výberu. Odteraz môže 

byť vaša individualita bezhraničná.
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Vysoká skriňa Standard: Vysoká skriňa  
s čelným výsuvným regálom pre praktickú 
kuchyňu

Vďaka centrálnemu uschovávaniu zá
sob predchádzate zbytočnému chode
niu a ušetríte čas ako aj peniaze.
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Vysoká skriňa Pleno: Otváraním dverí sa plynulým  
pohybom automaticky zo skrine vysunie celý obsah
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Výsuvný policový regál Extendo Fioro: Flexibilný výsuvný 
policový regál pre každú oblasť využitia

Prostá elegancia –
od kuchyne až po obývací priestor
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Dolná skrinka Snello: Priestorovo úsporný výsuvný systém pre 
kompaktnú kuchyňu
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Rohový výsuvný regál Magic Corner Comfort:  
Maximálne využitie miesta pre rohový nábytok

Poriadok je najlepším kuchárom!
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1 – Vysoká skriňa Standard 

so závesnou policou Fioro

Výška drevenej lišty: 52/87 mm

Farba: antracit/dub

Šírky prvkov: 150/300/400 mm*

Montážna výška: 600 – 2 260 mm 

2 – Výsuvný policový regál Extendo Fioro

Výška drevenej lišty: 35/87 mm

Farba: antracit/dub

Šírky prvkov: 450/600/900 mm*

Svetlá hĺbka: 500 mm

3 – Vysoká skriňa Pleno

so závesnou policou Fioro

Farba: antracit/dub

Šírky prvkov: 450/600 mm

Montážna výška: 1 900 mm *

4 – Dolná skrinka Snello

Výška drevenej lišty: 87 mm

Farba: antracit/dub

Šírky prvkov: 150/200/300 mm

Montážna výška: 520 mm 

5 – Výsuvný policový regál Extendo Fioro

Výška drevenej lišty: 35/87 mm

Farba: antracit/dub

Šírky prvkov: 450/600/900 mm*

Svetlá hĺbka: 500 mm

6 – Rohový výsuvný regál Magic Corner Comfort 

so závesnou policou Fioro

Farba: antracit/dub

Šírka dverí: 450/500/600 mm

* Ďalšie šírky/výšky na dopyt

1

2

3
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ŠATŇA A OBÝVACÍ 
PRIESTOR

Už pri plánovaní svojho šatníka alebo 
skrine do obývacej izby je dôležité 

zahrnúť aj priestor na uschovávanie  
a ergonómiu.

Vďaka výsuvným policiam máte  
prehľad o svojom šatníku až do  

najhlbšieho kúta. Či už šaty, topánky, 
nohavice alebo doplnky, s vhodným 
organizačným systémom od peka 
uschováte svoje obľúbené kúsky  

starostlivo a štýlovo.

BEZBARIÉROVÉ 
BÝVANIE

peka má vo svojom sortimente 
množstvo produktov, ktoré sa bez 
kompromisov hodia do bezbariéro-
vých kuchýň a obývacích priestorov.

Pomáhajú ľuďom s obmedzenou 
slobodou pohybu samostatne si  

užívať vyššiu kvalitu bývania a vytvo-
riť život o kúsok komfortnejším  

a nekomplikovanejším.

ĎALŠIE HLAVNÉ OBLASTI PEKA
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Všetko sa točí okolo vašej radosti z bývania. Praktic-

ké, estetické a bezchybné spracovanie: Vášňou peka 

je, prispieť k tejto radosti svojimi vynikajúcimi vnú-

tornými zariadeniami.

Už viac ako pol storočia vyvíja a vyrába peka výsuv

né systémy, kovania a kompletné vnútorné zariade

nia pre kuchynský a nábytkársky priemysel. A keď

že chceme od našich zákazníkov presne vedieť, či im 

zjednoduší a zlepší život, sú naše výrobky výsled

kom ozajstných potrieb. Preto je samozrejmosťou, 

 že sa vyznačujú optimálnou obsluhou, najvyššou 

kvalitou a priestorovo úsporným dizajnom.

Zanietenosť, vývoj premyslených priestorových  

riešení bez kompromisov, čo sa týka kvality a funk

čnosti, priviedli peka na celosvetovú špičku. A preto 

dnes patríme medzi vedúce spoločnosti na trhu s vy

sokými skriňami a výsuvnými regálmi,výsuvnými 

rohovými riešeniami a ekologicky premyslenými 

systémami triedenia odpadkov. Množstvo medziná

rodných patentov podčiarkuje inovačnú silu.

Spoločnosť pekametall AG bola v roku 1964 založe

ná ako švajčiarsky rodinný podnik. Hlavné sídlo  

sa nachádza v dedinke Mosen na brehu jazera  

Hallwilersee, neďaleko mesta Luzern. Ako samostat

ná výrobná a obchodná spoločnosť si peka vypraco

vala vedúce postavenie v nábytkárskom odvetví. 

Dnes zamestnávame okolo 130 zamestnancov a dis

tribuujeme naše produkty do viac ako päťdesiatich 

krajín po celom svete.

peka – chytré inovácie švajčiarskej kvality od roku 1964.  

KTO SME
–
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peka-system AG

Luzernerstrasse 20

6295 Mosen

Švajčiarsko

www.iwtrend.sk

T +41 41 919 94 20

F +41 41 919 94 29

peka@peka-system.ch

www.peka-system.ch

Zostávame verní našim vysokým požiadavkám: Od roku 1964 vyvíjame 

a vyrábame vo Švajčiarsku kovania a príslušenstvo pre kuchyne, kúpeľne 

a obývacie priestory. Vyše 50 medzinárodných patentov sa stará o to, aby 

originál zostal lepším ako kópie.
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Rybničná 38
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info@iwtrend.sk

PARTIZÁNSKE
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partizanske@iwtrend.sk

ZVOLEN

Lieskovská 20
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zvolen@iwtrend.sk

ŽILINA

Bánová, ul. K cintorínu

T/F +421 41 7234 799 
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