
ERGONOMIA PRZECHOWYWANIA
SALON, BIURO, GARDEROBA, 

STREFA GOSPODARCZA



PLENO – przestronne półki zmieszczą wiele różnych  
przedmiotów.

Libell – minimalistyczny, surowy styl przy perfekcyjnym 
wynonaniu.



Ciągle zmieniające się trendy w urządzaniu wnętrz 
sprawiają, że projektanci odkrywają na nowo wcześniej już 
znane rozwiązania. Podobnie jest z naszymi akcesoriami, 
które maja tą zaletę, że mogą być stosowane nie tylko  
w kuchni, ale również z powodzeniem sprawdzają się  
w salonie. Mogą służyć do przechowywania zastawy 
stołowej czy delikatnego szkła.

DOM, JEDYNE TAKIE MIEJSCE

EXTENDO – półki wysuwane na zewnątrz pozwalają wykorzystać każdy centymetr przestrzeni.

Harmonia dla dobrego samopoczucia

Charakter Twojej przestrzeni życiowej w salonie  
oraz jego wyposażenie zależy od wyboru materiałów  
i kolorów. Proste i eleganckie rozwiązania umożliwiają  
zorganizowanie przestrzeni w taki sposób, jaki lubisz.

Wiecej informacji o produktach na stronie 
www.peka.pl



LINA – system do przechowywania spodni, dzięki któremu nigdy nie będą 
pogniecione. Dodatkowa półka Libell umożliwia uporządkowanie drobnych 
przedmiotów.

Półka EXTENDO  z magnetycznymi przegródkami ułatwia przechowywanie.

ERGONOMIA W GARDEROBIE

Wiecej informacji o produktach na 
stronie www.peka.pl



Porządek w garderobie to spore wyzwanie

Garderoba jest wspaniałym rozwiązaniem, dzięki któremu można uporządkować niemal wszystko 
- począwszy od ubrań i butów, a skończywszy na drobnych przedmiotach. Porządek w garderobie 
to jednak spore wyzwanie. Jak mieć wszystko pod ręką?

Sukienki, spodnie, koszule, buty i akcesoria – wszystkie Twoje ulubione ubrania powinny być 
przechowywane we właściwy sposób. Zaplanowanie garderoby w taki sposób, aby była użyteczna  
i ułatwiała życie, jest kluczem do utrzymania porządku. Podpowiadamy jak zaprojektować 
ergonomiczną garderobę i z jakich systemów skorzystać.



PERFEKCYJNIE ZORGANIZOWANA 

Bardzo często mamy problem z przechowywaniem i 
szybkim odnalezieniem najrozmaitszych akcesoriów.  



PESOLO – wysuwany koszyk z haczykami i kuwetkami, 
pomaga zachować porządek i uporządkować cenne  
drobiazgi.

Półki EXTENDO są świetną propozycją na zagospodarowa-
nie przestrzeni w szafkach. Zapewniają szybki dostęp do 
wnętrza dzięki możliwości łatwego wysunięcia jedną ręką.

Półki EXTENDO dają możliwość nadstawienia dodatkowej półki na odzież lub drobne akcesoria.

Wiecej informacji o produktach na stronie www.peka.pl



PRZECHOWYWANIE BUTÓW

Najlepszym sposobem na przechowywanie butów są specjal-
ne wkłady, które zapobiegają odkształcaniu obuwia.



Funkcjonalnym sposobem przechowywania butów jest 
system EXTENDO w  modułach 600 i 900 mm z 
nadstawianą półką, która może być ustawiona pod trze-
ma różnymi kątami.

Równie ergonomicznym sposobem przechowywania 
butów jest system PLENO, doskonale już znany ze swego 
zastosowania w kuchniach!

Do przechowywania butów służą specjalne wkłady, które mogą być umieszczone w szufladzie lub nałożone na 
płytę wysuwaną na prowadnicy.

Wiecej informacji o produktach na stronie 
www.peka.pl



FUNKCJONALNA I ELEGANCKA ARANŻACJA BIURA

Wysuwane półki zapewniają łatwy i szybki dostęp do przechowywanych  
przedmiotów.



Perfekcyjna organizacja pracy w Twoim biurze

Przechowywanie dokumentów, segregatorów, notesów, książek czy akcesoriów biurowych może 
być tak zorganizowane, aby wszystko czego potrzebujesz do pracy w mgnieniu oka mieć w zasięgu 
ręki.

Stabilne, wysuwane półki zapewniają dokładny przegląd każdego centymetra wnętrza szafki.  
Magnetyczne przegródki pozwalają na jeszcze lepszą organizację.



BIURO. SPRYTNIE UKRYTE W PRZESTRZENI SALONU

System HAWA-Folding Concepta pozwala kreować eleganckie rozwiązania 
dla potrzeb przechowywania w nowoczesnych wnętrzach.



System HAWA, pozwala stworzyć przyjazne i ergonomiczne miejsce pracy we wnęce. Drzwi szafy można schować 
do wnęki pomiędzy korpusami. Otwarcie systemu umożliwia zarazem otwarcie całej szafy, natomiast zamknięcie 
drzwi zamyka całą wnękę. Osiągamy w ten sposób gładką powierzchnię mebla, a po rozsunięciu skrzydeł - 
przestrzenne biuro.

Wysokość blatu zmienia się przez naciśnięcie przycisku z panelu umieszczonego pod blatem w zakresie 
od 650 do 1320 mm. Obsługa jest zatem bardzo prosta.

Aby podnieść komfort pracy i zadbać o zdrowy kręgosłup możemy zastosować w nim 
biurko z elektrycznie regulowaną wysokością. Stelaż TM Q70/3 MOTOR jest już dostępny 

w naszej ofercie. Dopasowany do blatów o szerokości min. 1400 mm.
Nr art.     10.78.S



PROSTE, PRAKTYCZNE I ŁATWO DOSTĘPNE

System SESAM jest idealnym rozwiązaniem aby 
zorganizować przestrzeń szafy gospodarczej.

Nr art.     10.175.B lub S



Jak zachować porządek w strefie gospodarczej?

Sprzęt gospodarstwa domowego i narzędzia służące do czyszczenia powinny  
być przechowywane w jednej szafce, ponieważ zazwyczaj używamy ich łącznie. Kilka 
praktycznych rozwiązań organizacyjnych pozwala zmienić szafę gospodarczą  

na przyjazną w codziennym użytkowaniu.

Boczne mocowanie drabinki dwustopniowej umożliwia 
przechowywanie drabinek nawet w najwęższych 
przestrzeniach.

Z drabinkami STEPOLO nic nie jest poza zasięgiem 
Twoich rąk!

Praktyczny system, który może być stosowany do 
wszystkich typów szczotek i mopów.

Wieszaki na akcesoria Libell z powodzeniem sprawdzą się 
w całym domu, również do zawieszenia krótszych szczotek.

Nr art.     10.22.A/1 lub 2

Nr art.     10.177.B lub S Nr art.     10.176.B lub S



Gdynia

Swarzędz
Warszawa

Zapraszamy do salonów pokazowych

Swarzędz, Jasin, ul. Wrzesińska 183    Warszawa, CH Panorama, Al. W. Witosa 31, lok.11    Gdynia, ul. Legionów 112, lok. 8

Zapraszamy na cykliczne spotkania
dla projektantów i architektów
w salonach pokazowych.
Więcej informacji na www.peka.pl

Adresy salonów pokazowych:  


