Kuchnia idealna

Kuchnia
idealna
Duża, przestronna kuchnia, w której wszystko ma swoje miejsce
i jest na wyciągnięcie ręki, to marzenie wielu z nas. Funkcjonalna, wygodna i piękna. Idealna kuchnia to taka, w której chcesz
gotować smakowite potrawy, ale również taka, która dostarcza
przyjemności, kiedy w niej przebywasz.
Kuchnia, to oprócz ergonomii i wygody, również emocje. To do
niej schodzą się domownicy, to tu wspólnie przygotowują i spożywają posiłki. To w kuchni najczęściej dzieją się najważniejsze
wydarzenia, a przede wszystkim dokonuje się niemal codziennie
niezwykły rytuał gotowania, od zawsze jednoczący ludzi. Myślisz
kuchnia – my mówimy: otwórz się na nowe doświadczenia, które sprawią, że zakochasz się w funkcjonalności, wygodzie i estetyce naszych propozycji.
Zapraszamy do świata idealnej kuchni!
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Nowoczesna
spiżarnia
dispensa
Wszystko w zasięgu ręki – to jedna z naszych zasad idealnej kuchni.
Dispensa to sprytne rozwiązanie, które sprawia, że jednym ruchem
ręki możesz wyciągnąć całą zawartość cargo na zewnątrz. Nawet
jeśli jest załadowana po brzegi – system wysuwa się lekko i płynnie.
A kiedy masz już swobodny dostęp do wszystkich niezbędnych składników, możesz oddać się magii gotowania! Nie musisz szukać w różnych szafkach ani otwierać i zamykać każdej
z nich, czy przekładać całej zawartości, by sięgnąć po produkt ukryty
w głębi. Ciesz się wygodą i po prostu gotuj!

001.21.KPL/B
Wyciąg wysoki do szafki typu cargo
o szerokości frontu 300 mm
i wysokości ramy w przedziale
1900-2300 mm.
Systemy w innych wymiarach
na stronie www.

Systemy Dispensa w standardzie posiadają wyhamowanie przy zamykaniu. Możesz doposażyć je w dodatkowy hamulec działający
podczas otwierania. Dzięki tej funkcji wyciąg płynnie wysunie się
z szafki, aż do momentu łagodnego zatrzymania.
Pakowność i przejrzystość zapasów, która Cię ucieszy!
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Na półkach w systemie Dispensa zmieścisz wiele produktów, ponieważ cienkie ścianki zabierają niedużo miejsca. Budowa koszyków
zapewnia Ci doskonałą widoczność. Możesz bez przeszkód sięgnąć
po zapasy!
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tandem
Idealny porządek w domowej spiżarni to jedno z najważniejszych
wyzwań w kuchni. Zastosuj system Tandem, a niemożliwe stanie się
możliwe. Spójrz tylko na nasze propozycje i zacznij układać produkty
w swojej szafce!
Nawet jeśli na co dzień w Twojej kuchni jest mnóstwo zapasów, dzięki Tandemowi zawsze będziesz mieć pewność, że wszystko znajduje
się we właściwym miejscu.
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Łatwość otwierania i doskonała widoczność to kolejne z wielu zalet
tego rozwiązania. Umożliwia przechowywanie wszystkich suchych
produktów w jednym miejscu, dlatego idealnie komponuje się z lodówką. Nie musisz już chodzić po całej kuchni, by wykonać kompletną listę zakupów.
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tandem
Ergononia na pierwszym miejscu.
Spójrz na ten wygodny sposób przechowywania – w systemie
Tandem możesz umieścić produkty zarówno na drzwiach, jak
i półkach wewnętrznych. Wewnętrzne półki możesz przewieszać na
ramie z haczykami, dopasowując ich położenie do rozmiarów przechowywanych produktów. Elastyczność godna uwagi, bo właśnie ta
funkcjonalność pozwala Ci zachować idealny porządek w zapasach.
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Dzięki temu, że w momencie otwierania tylne półki przybliżają się do
Ciebie, zawsze możesz łatwo sięgnąć nawet w najgłębsze zakamarki
tej wyjątkowej spiżarni.
Przechowujesz dużo produktów o zróżnicowanym przeznaczeniu?
Przy module 600 półki udźwigną aż 85 kg!
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tandem
001.55.KPL/B
System TANDEM przeznaczony do
szafki o szerokości frontu 600 mm.
Komplet z koszami w linii ARENA
Style, z płaskimi chromowanymi
relingami i dnem pokrytym
powłoką antypoślizgową.
Systemy w innych wymiarach
na stronie www.
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Sposób
na
naczynia
Przechowywanie naczyń w kuchni to nie tylko codzienna oczywistość, ale często też spore wyzwanie.
Wykorzystaj nasze carga, które są wręcz idealne do przechowywania małego sprzętu AGD lub zastawy stołowej. Uniwersalne półki
Extendo, doposażone w matę antypoślizgową, zapewnią Ci mnóstwo miejsca na naczynia! Funkcjonalny wyciąg PLENO stworzyliśmy specjalnie z myślą o wygodzie w kuchni. Dzięki wysuwanym
półkom o dowolnym przeznaczeniu możesz stworzyć z niego idealne miejsce przechowywania zarówno produktów spożywczych,
jak i naczyń.

Systemy w innych wymiarach
na stronie www.

15.2124.KPL
Półka EXTENDO do modułu
o szerokosci 600, z drewnianą
barierką oraz matą antypoślizgową.
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01.2773.KPL
Wyciąg Pleno Plus w linii Fioro
przeznaczony do szafki wysokiej,
o szerokości 600 mm, z frontem
na zawiasach.
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Przestrzeń
nad
urządzeniami
AGD
Zmagasz się z dylematem, jak zagospodarować przestrzeń nad
urządzeniami AGD w zabudowie? Dostęp do głębokich szaf zlokalizowanych nad nimi często jest utrudniony, ale systemy PEKA
ułatwiają życie. Sprawdź!

extendo
Praktyczne półki rewelacyjnie sprawdzają się jako wyposażenie
mebli. Zastępują tradycyjne półki, dzięki nim możesz efektywniej
wykorzystać wnętrza szafek. Zyskaj lepszy dostęp do przedmiotów
umieszczonych z przodu, a dzięki płynnie wysuwającym się półkom
z łatwością sięgaj po produkty znajdujące się nawet na samym
końcu!

Wyobraź sobie obrotowe rozwiązanie do przechowywania naczyń
w szafkach zlokalizowanych nad ekspresem czy piekarnikiem. Dzięki
temu, że system wykonuje ruch obrotowy, wszystkie przechowywane przedmioty znajdują się w zasięgu Twojej ręki. Wystarczy pociągnąć za reling półki.

Sprawi, że wszystko, czego potrzebujesz, będzie zawsze w zasięgu ręki!

Każda półka obraca się niezależnie o 360° w dowolnym kierunku,
dzięki czemu przechowywane produkty, przedmioty i naczynia swobodnie przesuwają się, a Ty zyskujesz do nich łatwy dostęp.

01.702.KPL/B
Turn Motion w linii ARENA
Classic. Relingi wykonane są
z chromowanych okrągłych
elementów.
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Systemy w innych wymiarach
na stronie www.

15.0024.KPL/SA
/S
SA
Półka EXTENDO
D z prowadnicami,
DO
p
doposażona w matę antypoślizgową
antypoślizgową.
Na zdjęciu półka do modułu 600 mm,
występuje w szerokościach
300-900 mm.
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W narożniku
le mans II
Czy wiesz, że Le Mans to słynny tor wyścigowy we Francji i najsłynniejszy 24-godzinny wyścig świata? Le Mans to również najsłynniejsze rozwiązanie do szafek narożnych i nie bez powodu nawiązuje nazwą do znanego na całym świecie toru. Kształt tej niezwykłej półki
jest niemal identyczny!
Opływowy kształt półek sprawia, że idealnie nadają się do zagospodarowania tzw. ślepego narożnika, umożliwiając przechowywanie
okrągłych i owalnych naczyń. Jednocześnie pozwala maksymalnie
wykorzystać powierzchnię magazynową. Duże patelnie, brytfanny
czy garnki – w końcu znalazły swoje miejsce w Twojej kuchni!
Le Mans w 100% spełnia kolejną z naszych zasad idealnej kuchni –
jest niebywale efektywny w zagospodarowaniu trudno dostępnych
przestrzeni i ułatwia Ci pracę.
Łatwy w użyciu i niezawodny w działaniu!
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le mans II
Obie półki możesz wysunąć niezależnie.
System narożny Le Mans zapewnia łatwy dostęp do wszystkich naczyń, nawet tych znajdujących się w głębi szafki. Jeśli chcesz wyjąć
garnek stojący z tyłu, wystarczy, że jednym lekkim ruchem wysuniesz półkę na zewnątrz. Bez przestawiania naczyń, bez kłopotu.

005.403.KPL/B
System do szafki narożnej prostej
z frontem na zawiasach,
do szerokości szafki 900 mm
i szerokości frontu 450 mm.
Systemy w innych wymiarach
na stronie www.

Możesz dopasować przestrzeń wewnątrz szafki do swoich potrzeb,
regulując wysokość półek. Dopasuj powierzchnię przechowywania
do swoich naczyń!
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magic
corner
comfort
Tworzenie rozwiązań, które zapewnią Ci maksymalny komfort – to
kolejna z naszych zasad idealnej kuchni. Magic-Corner Comfort
wykorzystuje przestrzeń w rogu pomieszczenia do maksimum i skutecznie zagospodarowuje nawet najbardziej niedostępne miejsca.
W tym systemie kosze są prostokątne, a front umieszczony jest na
zawiasie. Dzięki temu możesz w nim przechowywać małe urządzenia AGD w pudełkach lub naczynia. Kosze znajdujące się z tyłu moesz łatwo wysunąć na zewnątrz, co zapewnia Ci pełen dostęp do zawartości. Wystarczy, że zaufasz naszemu rozwiązaniu – cztery kosze
gwarantują wygodę w przechowywaniu naczyń i zapewniają bardzo
efektywny sposób zagospodarowania przestrzeni.
System narożny Magic-Corner Comfort to rozwiązanie na miarę
Twojego komfortu!
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magic
corner
comfort

05.0455.KPL/A
System do szafki narożnej prostej
z frontem na zawiasach. Komplet do
szerokości frontu min. 546 mm oraz
wewnętrznej szerokości szafki
962-1171 mm z koszami w linii Libell
z matami antypoślizgowymi.
Systemy w innych wymiarach
na stronie www.
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Łatwe wkładanie dużych naczyń.
Brak relingów z przodu ułatwia wkładanie i wyjmowanie dużych
przedmiotów.

Magic-Corner Comfort zapewnia Ci komfortowy dostęp do wszystkich naczyń, nawet tych znajdujących się w głębi szafki. Jeśli chcesz
wyjąć garnek stojący z tyłu, wystarczy, że jednym lekkim ruchem wysuniesz półkę. I już masz całą zawartość przed sobą!
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snello
Sprytne rozwiązania, które są dla Ciebie pomocą w codziennej pracy, to również ważna zasada, jaką stosujemy w naszej idealnej kuchni. Poznaj Snello – system, który do perfekcji opanowuje nawet najwęższe wnęki pomiędzy innymi szafkami.
Dzięki temu przemyślanemu rozwiązaniu stworzysz ergonomiczną
szafkę o różnych funkcjach nawet w najbardziej niedostępnym miejscu! Wystarczy tylko 15 cm, aby cieszyć się dodatkową przestrzenią umożliwiającą na przykład przechowywanie butelek z napojami,
konserw w puszkach czy detergentów.
Maksymalnie wykorzystuj przestrzeń w kuchni, łazience czy pomieszczeniu gospodarczym – przyda się zawsze! Snello to idealny
sposób na stworzenie funkcjonalnej szafki nawet w najmniej oczywistym miejscu.
Małe-wielkie Snello!
Potrzebujesz miejsce na ręcznik kuchenny? Użyj modułu z wieszaczkiem. Potrzebujesz miejsca na wysokie butelki i przyprawy? Użyj
modułu dwupółkowego.

Systemy w innych wymiarach
na stronie www.

24

PEKA_kuchnia idealna

więcej na peka.pl

04.800.A
Wyciąg podblatowy z wieszakiem na
ręczniki do szafki o szerokości frontu
150 mm, w linii Libell w kolorze
antracyt. Dolna półka została
doposażona w matę
antypoślizgową.

04.801.A
Wyciąg podblatowy do szafki
wąskiej o szerokości frontu
150 mm. Półki wykonane są
w linii Libell w kolorze antracyt.
Półki zostały doposażone w matę
antypoślizgową.
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04.8152.KPL/B
System do szafki o szerokości frontu
600 mm skłądający się z jednego dużego
kosza na dolnym poziomie oraz dwóch
mniejszych na górnym.

junior
26
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JUNIOR to system, który doskonale dopasuje się do Twoich potrzeb. Możesz go składać z modułów. Koszyki można przewieszać
na ramie z haczykami tak, aby zrobić miejsce np. dla większych urządzeń AGD. W szafce możesz więc przechowywać AGD, ale też konfitury czy produkty do ich przygotowania.

04.8151.KPL/B
System do szafki podblatowej o szerokości
frontu 600 mm skłądający się z dwóch
dużych koszy.

Doskonała organizacja przechowywania zapewni Ci perfekcyjną
i przyjemną pracę w kuchni.
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Systemy w innych wymiarach
na stronie www.
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Wnętrze
szuflad
classico

separado

Wkład na sztućce CLASSICO to trwałe, estetyczne i wygodne
rozwiązanie służące do przechowywania nie tylko standardowych
sztućców, ale również większych przyborów w dużych komorach.
Szuflada to ogromne wyzwanie. Musisz pomieścić w niej masę
przyborów, różnorakich sztućców, do tego utrzymać w niej porządek. Noże, łyżki, widelce, chochle, trzepaczki, mieszadełka, łopatki...
Dzięki CLASSICO wszystko ma swoje miejsce.

Jeśli Twoja szuflada służy Ci nie tylko do przechowywania samych
sztućców, ale również przypraw, z pomocą przychodzi odpowiedni
typ wytłoczki. Wnętrze każdej szuflady możesz elastycznie zorganizować dzięki wkładowi Separado, który umożliwia posegregowanie
przedmiotów ze względu na przeznaczenie.

Występuje w kilku szerokościach od 400 do 1200 mm oraz
w czterech kolorach (czarny, antracytowy, biały, szary).

Możesz stworzyć własną kombinację, łącząc jedną lub kilka wytłoczek z matami antypośligowymi.

07.6012.CL (czarny)
idealna
28
modułPEKA_kuchnia
450

07.6014.AL (antracyt)
moduł 600

790-840

455-490

690-740

445-490

490-540

455-490

455-490

340-390

07.6016.BL (biały)
moduł 800

07.6017.SL (szary)
moduł 900

07.560.B
Moduł z przeznaczeniem na przyprawy.

07.540.B
Moduł z przeznaczeniem na sztućce.

07.550.B
Moduł z przeznaczeniem na akcesoria.
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Kosze
na
odpady
Czystość to niezwykle ważna zasada w idealnej kuchni. Jak ją osiągnąć? Dzięki dyscyplinie i zastosowaniu funkcjonalnych koszy na
śmieci. Czy wiesz, że w każdej kuchni kosz to najczęściej używany
element wyposażenia? Co najmniej kilkanaście razy w ciągu dnia
każdy z nas otwiera szafkę z koszem i coś do niego wyrzuca. Odpadki
organiczne, plastik, papier czy szkło – to wszystko wymaga segregacji w trosce o środowisko naturalne.
Wybierz funkcjonalny kosz na śmieci, który zapewni Ci bezproblemową segregację. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom ułatwiającym segregację odpadów Twoja praca w kuchni staje się o wiele
prostsza i przyjemniejsza. Kosze z naszej oferty zapewniają łatwy
dostęp do pojemników, wygodną obsługę i czyszczenie.
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09.681.A
Kosz na śmieci Pullboy Vario 9XL do zastosowania w szafkach
zlewozmywakowych, na co pozwala jego wysokość
(tylko 277 mm). W skład zestawu wchodzą pojemniki
26 i 11 litrów, wkład z tworzywa (zapobiegający
przesuwaniu się pojemników) i pokrywki.

Najpopularniejszy sposób na segregację śmieci! Wybierz jeden
z porponowanych przez nas zestawów lub skompletuj go indywidualnie, zgodnie z Twoimi potrzebami.
Systemy w innych wymiarach
na stronie www.

09.434.KPL
Zestaw pojemników złożony z dużego 35-litrowego
pojemnika wyposażonego w ząbkowany pierścień oraz
mniejszego 20-litrowego pojemnika z przykrywką.
W skład zestawu wchodzi także wytłoczka stabilizująca
PEKA_kuchnia idealna
i zabezpieczająca dno szuflady.
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www.peka.pl
Salony pokazowe:
Warszawa, CH Panorama
Al. Wincentego Witosa 31, lokal 11

Swarzędz
Jasin, ul. Wrzesińska 183

Gdynia
ul. Legionów 112, lokal 8

Ulotka zawiera przykładowe konfiguracje systemów. Rozwiązania w innych wymiarach dostępne są na stronie www.peka.pl. Firma Peka Sp. z .o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ofercie.

