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System Pecasa - tak to działa 

Pecasa składa się z elementów podstawowych, które 
można dowolnie łączyć. Peka dostarcza profil ścienny, 
wsporniki półek, gotowe metalowe półki oraz metalowe 
elementy dekoracyjne. A Ty możesz stworzyć swój własny, 
jedyny w swoim rodzaju mebel. Ukrycie w profilu ściennym 
przewodów pozwala na montaż systemu oświetlenia lub 
wkomponowanie sprzętu RTV.
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Wspornik półki

Profil ścienny

Kanał kablowy

Wspornik do modułów 
meblowych

Szafka

Półka

Oświetlenie

Nr art. Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Profil ścienny/ 2200 mm/ aluminium 15.6020.00 606,50 746,00

Profil ścienny/ 2200 mm/ czarny 15.6520.05 606,50 746,00

Wymiary profilu
Szer. x gł. x wys.: 56 x 18.5 x 2200 mm
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➀ Profil ścienny z osłoną
➁ Zaślepka do profilu ściennego (góra / dół)
➂ Wspornik półki, w tym zacisk
➃ Nakładki (pionowe i poziome)
➄ Śruby do regulacji głębokości

➀

➁

➂➃

➄

➃

➄

Aranżacja na miarę Twoich potrzeb

Centralny profil ścienny daje mnóstwo możliwości. Komponenty modułowe 
pozwalają na dowolną zmianę wysokości ich rozmieszczenia, niezależnie od 
tego, czy mowa o półkach, modułach meblowych czy też innych elementach. 

Meble można zestawić symetrycznie bądź asymetrycznie, na całej wysokości 
albo tylko częściowo. Wybór należy do Ciebie.
 



Możliwości półek

Trzy różne wsporniki w zależności od trzech 
różnych materiałów wykonania półek: 
 drewna litego   płyty meblowej   szkła. 

 

Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Wspornik półki/ do szkła/ biały 15.6130.01 403,25 496,00

Wspornik półki/ do szkła/ czarny 15.6530.05 403,25 496,00

Adapter montażowy/ do szkła/ szary 15.6231.02 54,72 67,31

Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Wspornik półki/ do płyty/ biały 15.6132.01 318,70 392,00

Wspornik półki/ do płyty/ czarny 15.6532.05 318,70 392,00

Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Wspornik półki/ do drewna/ biały 15.6133.01 406,50 500,00

Wspornik półki/ do drewna/ czarny 15.6533.05 406,50 500,00

Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Półka metalowa/ 550x250x87/ biała 15.6150.01 703,25 865,00

Półka metalowa/ 550x250x87/ czarna 15.6550.05 703,25 865,00

Półka metalowa/ 550x400x87/ biała 15.6151.01 717,89 883,00

Półka metalowa/ 550x400x87/ czarna 15.6551.05 717,89 883,00

Półka metalowa/ 850x250x87/ biała 15.6152.01 726,02 893,00

Półka metalowa/ 850x250x87/ czarna 15.6552.05 726,02 893,00

Półka metalowa/ 850x400x87/ biała 15.6153.01 747,97 920,00

Półka metalowa/ 850x400x87/ czarna 15.6553.05 747,97 920,00

W przypadku zastosowania dostępnych półek metalowych, wspornik został 
wbudowany w półkę i jest niewidoczny.

Wymiary
Szer. x gł. x wys.: 70 x 204 x 85 mm

Wymiary
Szer. x gł. x wys.: 210 x 204 x 103 mm

Wymiary
Szer. x gł. x wys.: 70 x 204 x 89 mm
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Wyjątkowy – jak Państwo

Pecasa to możliwość aranżacji bez ograniczeń. Dzięki różnym 
wspornikom do półek możesz przystąpić do projektowania
i indywidualnie łączyć elementy regału. 

Pecasa pozwala na mocowanie półek, korpusów mebli, biurek 
lub wieszaków na ubrania w sposób indywidualny i różnorodny. 
System w sam raz nadaje się do pokoju dziennego, domowego biura, 
garderoby, szafy wnękowej, a także jako wyposażenie sklepu.
 

Jeśli macie w mieszkaniu skośny sufit, to warto zdecydować się na 
zagospodarowanie przestrzeni z systemem PECASA. Pod spadami nie 
tylko da się mieszkać, ale da się mieszkać niezwykle stylowo!
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Salon

Chcesz połączyć wygodę z indywidualnym 
charakterem? Pecasa to umożliwi. Drewniane 
elementy w żądanym kolorze wykonane z wybranego 
materiału sprawią, że poczują się Państwo w domu 
komfortowo.

System oświetlenia, telewizor lub regał na książki 
na całą ścianę? Dzięki profilowi ściennemu, Pecasa 
oferuje możliwość takiej aranżacji wnętrza, jaką sobie 
wymarzysz.

➀ Telewizor zamontowany na uniwersalnym 
wsporniku montażu urządzeń

➁ Prosta konstrukcja i delikatna faktura powierzchni 
metalowej półki jest atrakcyjna i wytrzymała

➂ Dodatkowe akcesoria metalowe

➀

➁

➂

« Nasz dom ma swój charakter. Jest mało ustawny, a pomieszczenia 
nie mają jednakowego rozkładu. Dlatego też dużo czasu zajęło 
mi znalezienie odpowiedniego regału do naszego domu – Pecasa 
zaoferowała to, co było mi potrzebne. »



➀ ➁

➀ Elementy meblowe montowane na profilu
➁ Uniwersalny uchwyt pozwala na zamontowanie 

na profilu ściennym wszystkiego, czego potrze-
bujesz: telewizora, lustra lub obrazu

Nr art. Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Uchwyt montażu  urządzeń  

(TV, lustra)/ czarny
15.6535.05 324,39 399,00

Nr art. Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Uchwyt do montażu modułów 

meblowych/ czarny
15.6534.05 470,73 579,00

Szer. x gł. x wys.: 434 x 28 x 190 mm
Wymiary uchwytu

Szer. x gł. x wys.: 220 x 25 x 226 mm

Wymiary uchwytu
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Biuro 

Domowy gabinet znajduje się prawie w każdym 
domu. Powinien on odpowiadać różnym potrzebom: 
życia codziennego i pracy dla dzieci i dorosłych. To 
również miejsce do przechowywania różnych rzeczy. 
Półki, biurka oraz korpusy meblowe dopasowują się 
do wnętrza tak, jakby zawsze stanowiły jego część. 
Sprytne rozwiązania sprawią, że gabinet stanie się 
Twoim ulubionym miejscem.

Przestrzeń mieszkalna jest coraz częściej 
wykorzystywana do pracy – laptopy, tablety  
i smartfony muszą być stale pod ręką. PECASA 
umiejętnie łączy te potrzeby.

➀ Na profilu ściennym można również zamocować 
biurko.

➁ Doskonałe rozwiązanie przy skośnych sufitach.
➂ Półki można ustawić na dowolnej wysokości.
➃ Koniec z kablami, które zakłócają pracę dzięki 

użyciu organizera przewodów.

➁

➂

« Gabinet to u nas część codzienności, ale ciągle nie było w nim 
miejsca i porządku. Pecasa dała nam rozwiązanie, które łączy 
wszystkie potrzeby i jeszcze ładnie wygląda. »

➀➃
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➂

➀

➁

➃ ➄

➀ Akcesoria, takie jak metalowa kuwetka na dokumenty są 
dostępna w dwóch kolorach (białym i czarnym).

➁ Przenośne pudełko do codziennego użytku.
➂ Organizator kabli jest wystarczająco duży, aby pomieścić 

kable, listwę zasilającą czy ładowarkę.
➃ Praktyczna, a jednocześnie elegancka taca z filcową wkładką.
➄ Stojak na listy czy podpórka do książek? Ty decydujesz!
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Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Podpórka do książek/ biała 15.6180.01 56,91 70,00

Podpórka do książek/ czarna 15.6580.05 56,91 70,00

Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Multifunkcyjny stojak/ 

biały
15.6181.01 80,49 99,00

Multifunkcyjny stojak/ 

czarny
15.6581.05 80,49 99,00

Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

PECASA przenośne pudełko z 

filcową wkładką/ białe
15.6182.01 230,89 284,00

PECASA przenośne pudełko z 

filcową wkładką/ czarne
15.6582.05 230,89 284,00

Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Organizer przewodów/ biały 15.6183.01 224,39 276,00

Organizer przewodów/ czarny 15.6583.05 224,39 276,00

Szer. x gł. x wys.: 159x220x135 mm
Wymiary

Szer. x gł. x wys.: 179x122x202 mm
Wymiary

Szer. x gł. x wys.: 290x155x102  mm

Wymiary

Szer. x gł. x wys.: 383x145x121 mm
Wymiary
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Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Taca z filcową wkładką/ biała 15.6184.01 80,49 99,00

Taca z filcową wkładką/ czarna 15.6584.05 80,49 99,00

Nr art. Nr art. Cena 
netto

Cena 
brutto

Kuwetka na papier A4/ biała 15.6185.01 113,01 139,00

Kuwetka na papier A4/ czarna 15.6585.05 113,01 139,00

Szer. x gł. x wys.: 241x121x21 mm
Wymiary

Szer. x gł. x wys.: 335x243x50 mm
Wymiary

➀ ➁

➀ Metalowa taca o delikatnej fakturze to idealny 
dodatek do twojego systemu PECASA.

➁ Stojak na listy lub podpórka do ksieżek? Ty 
decydujesz!
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Garderoba

Elegancka garderoba czy tylko kącik w sypialni? Dwa 
pytania, jedna odpowiedź: Pecasa zawsze pasuje. 
Pięknym ubraniom należy się takie miejsce, gdzie 
będą przechowywane starannie i nie będzie im grozić 
pogniecenie. Pecasa oferuje całą gamę elementów 
tworzących miejsce dla spodni, butów, bluzek i koszul 
oraz biżuterii.

Pecasa umożliwia urządzenie garderoby w sposób 
indywidualny i odpowiedni do Twoich potrzeb. Każda 
rzecz ma swoje miejsce – niezależnie od tego, czy 
zostanie położona, powieszona, czy postawiona. 

➀ Pochyłe półki na buty
➁ Półka z wbudowaną szyną na ubrania
➂ Wieszak na spodnie z poszczególnych wieszaków
➃ Szyna do wieszania biżuterii i akcesoriów
➄ Uniwersalny uchwyt może służyć do mocowania 

lustra do profilu ściennego

➀

➁

➂

➃

➄

« Od dawna marzymy o garderobie idealnie dopasowanej do 
naszych potrzeb. I nareszcie ją mamy. Dokładnie taką, jaką zawsze 
chcieliśmy mieć.»
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➀ Wspornik półki z wbudowanym drążkiem na ubrania można 
łączyć z drewnianymi półkami.

➁  Specjalnie opracowane wieszaki na spodnie utrzymują je 
bez powodowania zagnieceń.

➂  Pochyły stojak ma mnóstwo miejsca na buty i można go 
ustawić na dowolnej wysokości. Wykonany z jednego 
kawałka metalu, łatwy do czyszczenia.

➂

➁

➀

 

➁
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Nr art.
Cena 
netto

Cena 
brutto

PECASA wspornik półki z drążkiem 

na ubrania/ 550x308x114/ biały
15.6140.01 491,06 604,00

PECASA wspornik półki z drążkiem 

na ubrania/ 550x308x114/ czarny
15.6540.05 491,06 604,00

PECASA wspornik półki z drążkiem 

na ubrania/ 850x308x114/ biały
15.6141.01 495,12 609,00

PECASA wspornik półki z drążkiem 

na ubrania/ 850x308x114/ czarny
15.6541.05 495,12 609,00

Nr art.
Cena 
netto

Cena 
brutto

Listwa z 2 haczykami/ 144x39x64/biała 15.6142.01 46,18 56,80

Listwa z 2 haczykami/ 144x39x64/ czarna 15.6542.05 46,18 56,80

Listwa z 3 haczykami/ 216x39x64/ biała 15.6143.01 48,21 59,30

Listwa z 3 haczykami/ 216x39x64/ czarna 15.6543.05 48,21 59,30

Nr art.
Cena 
netto

Cena 
brutto

Profil LINA BASIC z 12 wieszakami 

na spodnie/ 550/ 500x80x51/ biały
15.6144.01 341,46 420,00 

Profil LINA BASIC z 12 wieszakami 

na spodnie/ 550/ 500x80x51/ czarny
15.6544.05 341,46 420,00 

Profil LINA BASIC z 18 wieszakami 

na spodnie/ 850/ 800x80x51/ biały
15.6145.01 465,85 573,00 

Profil LINA BASIC z 18 wieszakami 

na spodnie/ 850/ 800x80x51/ czarny
15.6545.05 465,85 573,00 

Nr art.
Cena 
netto

Cena 
brutto

Półka na buty/ magazyny/ 

550x318x130/ biała
15.6154.01 304,88 375,00

Półka na buty/ magazyny/ 

550x318x130/ czarna
15.6554.05 304,88 375,00

Półka na buty/ magazyny/ 

850x318x130/ biała
15.6155.01 323,58 398,00

Półka na buty/ magazyny/ 

850x318x130/ czarna
15.6555.05 323,58 398,00
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Pokój dzieci

Pudełka z zabawkami, półki na książki, biurko do prac 
artystycznych... Pecasa ma wszystko, czego potrzebuje Twoje 
dziecko.  To wspaniały dodatek do pokoi dziecięcych.

Elementy można ustawić na dowolnej wysokości. System może być 
elastycznie dostosowany do każdego etapu życia dziecka. PECASA 
rośnie wraz z Twoim maluchem.

➀  Do profilu ściennego można przymocować biurko.
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Korytarz

W strefie wejściowej często brakuje miejsca 
i dlatego tak ważne jest jej optymalne wykorzystanie. 
Jednocześnie to właśnie ona decyduje o pierwszym 
wrażeniu. Pecasa potrafi sprostać obu tym 
wyzwaniom. Zajmuje mało miejsca, a jednocześnie 
posiada eleganckie wieszaki z haczykami na kurtki 
i płaszcze, półki do przechowywania drobiazgów lub 
półki na buty.

Szafa wnękowa w wejściu nie powinna zajmować zbyt 
dużo miejsca, ale wręcz go dodawać. Pecasa to funkc-
jonalne rozwiązanie tego problemu. 

« Kurtki, czapki, szaliki i buty – wszystkie znalazły swoje miejsce, 
choć u mnie przy wejściu praktycznie nie ma miejsca. Pecasa 
zapewnia to, co wydaje się niemożliwe»
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➀ Elegancki, pochyły stojak na buty ma mnóstwo miejsca 
na obuwie i można go ustawić na dowolnej wysokości. 
Wykonany jest z jednego kawałka metalu i jest łatwy do 
czyszczenia. 

➁ Czy twój korytarz jest za ciasny na wieszak na ubrania?  
Poręczna szyna z haczykami to odpowiedź!

➂ Półka na czasopisma lub broszury w przedpokojach, 
poczekalniach lub holach

➂➁

➀
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Czy potrzebujesz naszej pomocy?

Pecasa dostosowuje się idealnie do Twoich potrzeb, a każdy system 
regałów jest jedyny w swoim rodzaju. 
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wszystkie wymiary w cm
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Jeśli szukasz dodatkowych materiałów

odwiedź naszą stronę:  www.peka.pl
Made in Switzerland by Peka
© All rights reserved


