
Housekeeping



Έξυπνα 
συστήματα για τη 

φροντίδα του 
σπιτιού σας

 ΕΞΥΠΝΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ

Με εύχρηστα, συρόμενα ράφια και δίσκους, μπορείτε να μετατρέψετε οποιοδήποτε ντουλάπι   
σε ένα πρακτικό ντουλάπι καθαρισμού. Είτε προσπαθείτε να αποθηκεύσετε μικρά 

αντικείμενα, όπως καθαριστικά προιόντα,πανιά και σφουγγάρια ή μεγαλύτερα αντικείμενα 
όπως σιδερώστρες, σκούπες ηλεκτρικές ή μη, ίσως έχουμε μια λύση για εσάς. Τα συστήματά 
μας αποθηκεύουν όλα όσα χρειάζεστε εκεί που μπορείτε όχι μόνο να τα δείτε εύκολα, αλλά 
και να τα φτάσετε ανά πάσα στιγμή. Άλλωστε, όπως λένε, η οργάνωση είναι η μισή μάχη. Η  

άλλη μισή είναι η καθαριότητα.

ΚΑΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η «οικιακή φροντίδα», σημαίνει επίσης να διατηρείτε το σπίτι σας οργανωμένο 
χρησιμοποιώντας έξυπνα το χώρο. Έχετε ευχηθεί ποτέ να υπήρχε ένα καλύτερο μέρος να 

αποθηκεύσετε όλα σας τα καθαριστικά  προιόντα? Η Ρeka έχει την απάντηση! Έχουμε 
αναπτύξει εφυή συστήματα για κάθε ντουλάπι και κάθε ανάγκη: τα ράφια μας, Η «οικιακή 

φροντίδα» σημαίνει επίσης να διατηρείτε το σπίτι σας οργανωμένο χρησιμοποιώντας έξυπνα 
τον χώρο. Οι θήκες για τη σκούπα, τα άγκιστρα και οι δίσκοι σας βοηθούν να 

χρησιμοποιείτε όλο τον χώρο σας αποτελεσματικά.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ

Στις μέρες μας, όλοι ανησυχούμε όλο και περισσότερο  για το περιβάλλον  και 
ανακυκλώνουμε ό,τι μπορούμε. Ποιος όμως, είναι ο καλύτερος τρόπος να συλλέξουμε 

ανακυκλώσιμα στο σπίτι μας ? Είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι πραγματικά πολύ απλό: 
Τα κουτιά από χαρτόνι, γυαλί και αλουμίνιο συνήθως φυλάσσονται σε συνηθισμένες 

σακούλες για ψώνια και μεταφέρονται στο σημείο ανακύκλωσης. Με ένα έξυπνο σύστημα 
ανακύκλωσης, Οι σακούλες μπορούν απλά να στοιβάζονται η μία πάνω στην άλλη χωρίς 

φασαρία, εξοικονομώντας χώρο. 
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Sesam Standard
 σύστημα ραφιών ντουλαπιών 

σκούπας
Σύστημα ραφιών για την 
αποθήκευση εξοπλισμού 

καθαρισμού

Tablo Libell shelf

Ευέλικτο ράφι για επιπλέον αποθηκευτικό 
χώρο

Θήκη για φαράσι και βουρτσάκι

Λύση αποθήκευσης εξοικονόμησης 
χώρου για κάθε είδους φαράσι και 

βουρτσας

Sesam Bag σταθμός ανακύκλωσης 

Χώρος για έως και τρεις 
σακούλες για τη συλλογή 

ανακυκλώσιμων

Sesam hose holder

Συμπεριλαμβάνεται με το Sesam 
Standard

ΙΔΕΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πλάτος:
Ύψος

600 mm
2100 mm
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Sesam Bag σταθμός ανακύκλωσης

Χώρος για έως και τρεις 
σακούλες για τη συλλογή 
ανακυκλώσιμων

Πλάτος:
Ύψος :

450 mm
2100 mm

Libell θήκη σκούπας

Εύχρηστη μεταλλική βάση 
σκούπας που είναι ιδανική για 
την αποθήκευση των 
περισσότερων ειδών σκουπών 
και βουρτσών

Θήκη για φαράσι και βουρτσάκι

Λύση αποθήκευσης εξοικονόμησης 
χώρου για κάθε είδους φαράσι και 
βουρτσας

Tablo Libell ράφι

Ευέλικτο ράφι για επιπλέον
 αποθηκευτικό χώρο
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Sesam Standard 
σύστημα ραφιών 
ντουλαπας σκούπας

Σύστημα ραφιών για την 
αποθήκευση εξοπλισμού 

καθαρισμού

Tablo Libell ράφι

Ευέλικτο ράφι για επιπλέον 
αποθηκευτικό χώρο

Libell θήκη σκούπας

Εύχρηστη μεταλλική βάση 
σκούπας που είναι ιδανική για 

την αποθήκευση των 
περισσότερων ειδών σκούπας 

και βούρτσας

ΙΔΕΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Πλάτος:
Ύψος:

550 mm
2100 mm
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Tablo Libell ράφι

Ευέλικτο επιπλέον ράφι με 
εύχρηστο γάντζο για π.χ. στήριξη 
μιας ηλεκτρικής σκούπας 

Sesam Mini πολυ-χρηστικό ράφι

Συμπαγές, κουμπωτό ράφι, που 
είναι τέλειο για τον εσωτερικό 
τοίχο μιας μονάδας ή το πίσω μέρος 
μιας πόρτας

Sesam Bag σταθμός 
ανακύκλωσης Χώρος για έως και 
τρεις σακούλες για τη συλλογή 
ανακυκλώσιμων

Πλάτος:
Ύψος:

450 mm
2100 mm

Όλα τα προϊόντα καθαρισμού Ρeka μπορούν 
εναλλακτικά να βιδωθούν σε έναν κανονικό 
τοίχο.
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Video
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1 –Θήκη για αξεσουάρ σκούπας : Απλώς κουμπώστε 
το κοντάρι της σκούπας και το στήριγμα θα το 
κρατήσει στη θέση του.

2 – Ρυθμιζόμενο ύψος: Τα ράφια, τα αξεσουάρ της 
σκούπας και τα άγκιστρα μπορούν να αφαιρεθούν και 
τα ύψη τους προσαρμόζονται.

3 – Ράφια με κλειστές βάσεις: Οι βάσεις των ραφιών 
είναι κλειστές, εμποδίζοντας έτσι το αναποδογύρισμα 
των μπουκαλιών και την πτώση μικροαντικειμένων

Sesam Standard
Σύστημα ραφιών ντουλάπας σκούπας

ΦΕΡΤΕ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΑΣ

Το τοποθετημένο στο πλάι Sesam Standard κουμπωτό σύστημα είναι το τέλειο 
οργανωτικό βοήθημα για κάθε ντουλάπι καθαρισμού. Χρησιμοποιεί και οργανώνει!  – 

όλο τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο στο ντουλάπι. Υπάρχει ακόμη και χώρος στο 
πλάι για σιδερώστρα ή αεραγωγό ρούχων.

1

2, 3
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Μπορεί να συνδυστεί με 
άλλες λύσεις όπως το 
Sesam Standard σύστημα 
ραφιών ντουλαπας σκούπας10



Αριστερή σελίδα – Χώρος για έως και τρεις σακούλες: 
Αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών χωρίς 
προβλήματα, εξοικονομώντας χώρο.

1 – Κρεμάστρα τοίχου: Η θήκη συνοδεύεται από τρεις 
σταθερές κρεμάστρες τοίχου και μια επιπλέον 
κρεμάστρα για σακούλες ανακύκλωσης ή άλλα 
εργαλεία.

2 – Κατάλληλο και για άλλες εφαρμογές: Για 
παράδειγμα, εάν βιδώσετε την σακούλα Sesam στον 
τοίχο, προσφέρει μια πρακτική λύση για την 
αποθήκευση πετσετών και ρολών χαρτιού κουζίνας.

1

2

Σταθμός Ανακύκλωσης
Sesam Bag

–
Το συμπαγές σημείο ανακύκλωσης

Τα είδη καθαρισμού συχνά πρέπει να φυλάσσονται στα πιο 
περίεργα μέρη. Με το σταθμό ανακύκλωσης Sesam Bag, τα 
ανακυκλώσιμα αναρτώνται σε μια σακούλα μεταφοράς που 

είναι και πρακτική και εύκολη στην αφαίρεση και τη 
μεταφορά στο σημείο συλλογής.
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1 – Libell κρεμάστρα τοίχου: Η κλασική μεταλλική 
μπάρα και έξι κρεμάστες έχουν ένα ευρύ φάσμα 
χρήσεων σε όλο το σπίτι.

2 – Θήκη για φαράσι και βούρτσα: Μπορεί να 
εγκατασταθεί μόνο του ή ως εύχρηστη προσθήκη σε 
ντουλάπι καθαρισμού ή σύστημα απορριμμάτων.

3, 4 – Tablo Libell ράφι: Ένα ευέλικτο ράφι που 
μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχους, σε εσοχές ή στο 
εσωτερικό μιας πόρτας ντουλαπιού.

5 – Libell θήκη σκούπας: Μια εύχρηστη μεταλλική 
βάση σκούπας που είναι ιδανική για την αποθήκευση 
των περισσότερων ειδών σκούπας, βούρτσας ή 
κοντάρι ηλεκτρικής σκούπας.

4

5

Αξεσουάρ καθαρισμού ντουλαπιών
–

ΜΙΚΡΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τα αξεσουάρ της Ρeka, για τον καθαρισμό ντουλαπιών ξεχωρίζουν χάρη στην ευελιξία 
τους. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να τα συνδυάσετε και να τα 

χρησιμοποιήσετε και για άλλους σκοπούς.
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Video
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1 – Στήριγμα τοίχου:  Το σκαμπό δύο σκαλοπατιών 
Stepolo συνοδεύεται από στήριγμα τοίχου.

2 –Ιδανικό για μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι : Τα 
αντιολισθητικά του πόδια διασφαλίζουν ότι 
παραμένει πάντα σταθερά στη θέση του.

3 – Στήριγμα: Το σκαμπό με ένα σκαλί Stepolo 
συνοδεύεται από βραχίονα που σας επιτρέπει να το 
τοποθετείτε όμορφα κάτω από μια επιφάνεια 
εργασίας ή ράφι. Ελάχιστο πλάτος μονάδας: .500 mm

1

3

2

Stepolo
Φορητή σκάλα–

Πρακτικές φορητές σκάλες για καθημερινή χρήση

Δυσκολεύεστε να φτάσετε το ψηλό ράφι? Αντί να καταφεύγετε σε επικίνδυνα 
ακροβατικά, γιατί να μην δοκιμάσετε τη σκάλα Stepolo? Για μεγαλύτερη 

διευκόλυνση μάλιστα,  μπορεί να γίνει επίπεδη για εύκολη αποθήκευση στην 
κουζίνα ή στο βοηθητικό δωμάτιο σας.
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Video
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Αριστερή σελίδα – Pinello Cargo: Ανοίξτε το 
μπροστινό εξάρτημα για άμεση πρόσβαση στα δύο έως 
τέσσερα επίπεδα του αποθηκευτικού χώρου.

1 – Pinello Towel: Οδηγός πλήρους επέκτασης με 
μπάρες για πετσέτες και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 
για στενές μονάδες βάσης.

2 – Pinello Towel: Τα pull-outs είναι διαθέσιμα σε 
λευκό, ασημί και ανθρακί και μπορούν να 
προσαρμοστούν με μπάρες από ανοιχτόχρωμη 
βελανιδιά ή υλικό της επιλογής του πελάτη.

1

2

Μονάδα βάσης που τραβιέται προς τα έξω

Pinello
Τα περιεχόμενα μιας μονάδας είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμα στα 

συρόμενα παρά στα σταθερά ράφια. Το επιπλέον ράφι μπορεί να 
τοποθετηθεί οπουδήποτε, διασφαλίζοντας τη μέγιστη χρήση του 

διαθέσιμου χώρου. Με μαγνητικά διαχωριστικά, ο χώρος του ραφιού 
μπορεί να χωριστεί ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
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Video
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Αριστερή σελίδα – Oeko Universal waste system: Το 
αρθρωτό σύστημα απορριμμάτων με μεταλλικό  ράφι, που 
επεκτείνεται και  είναι συμβατό με όλα τα τυπικά συρτάρια.

1 – Oeko Universal 40+17 λίτρα: Επιλέξτε το μέγεθος, 
τον συνδυασμό και διάταξη των κάδων που ταιριάζουν 
καλύτερα στις συνήθειες διαλογής των απορριμμάτων σας.

2 – Oeko Universal 40 λίτρα + Spider: Αυτό το 
διαχωριστικό μπουκαλιού για προϊόντα καθαρισμού μπορεί 
να τοποθετηθεί απευθείας στην αριστερή ή δεξιά πλευρά 
του ξύλινου ή μεταλλικού πίσω τοίχου – δεν απαιτούνται 
εργαλεία!

3 –Πατενταρισμένο σύστημα έντασης: Οι σακούλες 
απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών (15 έως 50 λίτρα) 
μπορούν να κουμπωθούν στο πλαίσιο γρήγορα και εύκολα.3

21

Oeko Universal
Σύστημα απορριμάτων

Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΣΙΑ,ΟΤΑΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΙ 32 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ!

Ποιος εξοπλισμός κουζίνας χρησιμοποιείται συχνότερα;

Ο κάδος απορριμμάτων, φυσικά. Έχοντας αυτό κατά νου, αξίζει να 
αφιερώσετε λίγα λεπτά για να σκεφτείτε την ριψη των απορριμμάτων, 

όταν σχεδιάζετε την κουζίνα σας. Εξάλλου, ένα καλά σχεδιασμένο 
σύστημα απορριμμάτων καθιστά πολύ πιο εύκολο τον καθαρισμό.
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Video
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1- Θήκη για φαράσι και βουρτσάκι: Το απλό, 
πρακτικό στήριγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αποθήκευση οποιουδήποτε είδους ξεσκονόπανου και 
βούρτσας. Ιδανικό για την αποθήκευση μπουκαλιών, 
προϊόντων καθαρισμού και άλλων αντικειμένων.

2 – Sesam Mini πολυ-χρηστικό ράφι:  Συμπαγές, 
κουμπωτό ράφι, που είναι τέλειο για τον εσωτερικό 
τοίχο μιας μονάδας ή το πίσω μέρος μιας πόρτας.

3 – Pinello Εσωτερικό συρόμενο : Εσωτερικό 
συρόμενο με  δύο έως τέσσερα επίπεδα αποθηκευτικού 
χώρου. Ιδανικό ως συρόμενο για τον καθαρισμό 
υλικών δίπλα σε περιστρεφόμενους κάδους ή στο 
ντουλάπι καθαρισμού.43

1 2

Müllboy 
κάδος απορριμμάτων 

με αξεσουάρ

Ο στρογγυλός κάδος Müllboy περιστρέφεται ακριβώς έξω 
από τη μονάδα, όταν το πορτάκι είναι ανοιχτό. Ταυτόχρονα, 

σηκώνεται το καπάκι του, αλλά παραμένει μέσα, κάνοντας 
το Müllboy εύκολο στη χρήση. Το Mullboy, μπορεί επίσης να 
συνδυαστεί με προιόντα της σειράς μας ' housekeeping΄ για 

τη δημιουργία ενός συστήματος απορριμμάτων υψηλής 
ποιότητας.
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Video
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Αριστερή σελίδα – Η εκτεταμένη επιφάνεια 
εργασίας σάς επιτρέπει να εργάζεστε εργονομικά με 
μια υγιή στάση σώματος.

1 – Κατάλληλο για το Extendo και προσαρμοσμένα 
ξύλινα ράφια, συμβατά με κάθε στάνταρ οδηγό.

2 – Ο αξιόπιστος μηχανισμός κλειδώματος εμποδίζει 
το ράφι να ανασυρθεί απροσδόκητα ενώ εργάζεστε.

21

Click Stop
μηχανισμός κλειδώματος

  Μεταμορφώνει προσωρινά ένα συρόμενο ράφι
ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μερικές φορές χρειάζεστε περισσότερο χώρο σε σύντομο 
χρονικό διάστημα – περισσότερο χώρο προετοιμασίας 
κατά το μαγείρεμα. περισσότερος χώρος για δίπλωμα 

ρούχων. Περισσότερος χώρος γραφείου στο γραφείο του 
σπιτιού σας ή περισσότερο χώρο για δημιουργικές 

δραστηριότητες.
Το Click Stop  είναι πολύ διαισθητικό στη χρήση και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι:  το εκτεταμένο 
ράφι κλειδώνει αυτόματα. Απλώς τραβήξτε το ξανά για να 

το απελευθερώσετε και σύρετέ το ξανά στη θέση του.

23



1 – Sesam Standard
σύστημα ραφιών ντουλάπας σκούπας Χρώματα: 
λευκό / ασημί / ανθρακί 
WxDxH: 351 x 260/365 x 750 mm 

2 – Stepolo σκαμπό με ένα σκαλοπάτι
,με βραχίονα στήριξης
 Επιφάνεια: μαύρο αλουμίνιο
Ικανότητα φόρτωσης: 150 kg
Ύψος σκαλοπατιού: 240 mm

3 – Libell θήκη σκούπας
Τοποθετείται στον τοίχο
 Χρώματα: λευκό / ασημί / ανθρακί
 WxDxH: 75/119 x 330 x 85 mm

4 – Libell μπάρα γάντζου
Τοποθετείται στον τοίχο
Χρώματα: λευκό / ασημί / ανθρακί
WxDxH: 44 x 360 x 54 mm

5 – Tablo Libell ράφι
Χρώματα: λευκό / ασημί / ανθρακί 
WxDxH: 388x161x58 mm

6 – Click Stop  σετ μηχανισμού κλειδώματος
 Χρώματα: λευκό / ανθρακί για Extendo και 
προσαρμοσμένα ξύλινα ράφια

7 – Sesam Mini πολυ-χρηστικό ράφι
Χρώματα: λευκό / ασημί / ανθρακί
 WxDxH: 121 x 278 x 434 mm

8 – Θήκη για φαράσι και βούρτσα 
Χρώματα: λευκό / ασημί / ανθρακί
 WxDxH: 238 x 80 x 77/122 mm

1

2 5 8

3

4 6

7
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9 – Stepolo σκαμπό με δυο σκαλοπάτια, με 
βραχίονα στήριξης 
Επιφάνεια:μαύρο αλουμίνιο
Ικανότητα φόρτωσης: 150 kg
Ύψος σκαλοπατιού: 249/498 mm

10 – Oeko Universal Απορριματικό σύστημα
 Χρώμα: ανθρακί
Πλάτος: 450 / 500 / 550 / 600 / 900 mm 
Εσωτερικό ύψος ελάχιστο.: 425 / 448 mm

11 – Pinello Cargo συρόμενο βάσης
Χρώματα: λευκό / ασημί / ανθρακίΠλάτος: 200 / 300 mm
Ελάχιστο εσωτερικό ύψος.: 525 mm
Προαιρετικά: δρύινα ένθετα μπάρας, επιπλέον ράφι, σχάρα 
μπουκαλιών, σετ διαχωριστικών, μηχανισμός push-to-open

12 – Müllboy κάδος απορριμμάτων
Χρώμα: ανθρακί
Müllboy Big
Ελάχιστο  πλάτος.: 487 mm
Ελάχιστο εσωτερικό ύψος: 390/460 mm
Müllboy Standard
Ελάχιστο πλάτος.: 447 mm
Ελάχιστο εσωτερικό ύψος.: 430/500 mm

13 – Pinello επέκταση μπάρας πετσέτας 
Χρώματα: λευκό / ασημί / ανθρακί 
Πλάτος: 300 mm
Ελαχιστο εσωτερικό υψος.: 660 mm 
Προαιρετικά: δρύινα ένθετα μπάρας, επιπλέον 
ράφι, σχάρα μπουκαλιών, σετ διαχωριστικών, 
μηχανισμός push-to-open

14 – Pinello εσωτερικό συρόμενο
Χρώματα: λευκό / ασημί / ανθρακί

Ελάχιστο πλάτος.: 150 mm
Ελάχιστο εσωτερικό ύψος.: 525 mm
Προαιρετικά: δρύινα ένθετα μπάρας, επιπλέον 
ράφι, σχάρα μπουκαλιών, σετ διαχωριστικών, 
μηχανισμός push-to-open

15 – Sesam Bag σταθμός ανακύκλωσης
Χρώματα: λευκό / ασημί / ανθρακί
Ικανότητα φόρτωσης: 0-20 kg
WxDxH: 192 x 380 x 249 mm
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ΑΛΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΗΣ PEKA

ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΣΑΛΟΝΙ

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου τον 
αποθηκευτικό χώρο και την ευκολία 

όταν σχεδιάζετε τις μονάδες του 
καμαρίνι ή του καθιστικού σας.

Τα συρόμενα ράφια σάς δίνουν μια 
σαφή επισκόπηση κάθε τελευταίου 

αντικειμένου που έχετε αποθηκεύσει 
στην ντουλάπα σας. Φορέματα, 

παπούτσια, παντελόνια ή αξεσουάρ – 
επιλέξτε τη σωστή λύση αποθήκευσης

peka για να αποθηκεύσετε όλα τα 
αγαπημένα σας αντικείμενα 

προσεκτικά και κομψά.

ΚΟΥΖΙΝΑ
Σχεδιάζετε μια καινούργια κουζίνα? 

Τότε, κάντε το με την  peka. Θα 
κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε 

ότι η κουζίνα σας, όχι μόνο φαίνεται 
καλή αλλά - και το πιο σημαντικό-

διευκολύνει την εργασία σας.

Από ευρύχωρα συρόμενα ντουλάπια και 
έξυπνες λύσεις αποθήκευσης γωνιών έως 
εύχρηστα συστήματα απορριμμάτων. Οι 

έξυπνοι μηχανισμοί της Ρeka και τα 
εξαρτήματα κουζίνας και επίπλων θα 

σας κάνουν σύντομα να νιώσετε σαν στο 
σπίτι σας στη νέα ή ανακαινισμένη 

κουζίνα σας.



peka – Αυθεντική από το 1964 –

Η απόλαυση του σπιτιού σας είναι το κύριο μέλημά μας. 

Εμείς στην peka είμαστε παθιασμένοι με την ενίσχυση 

της απόλαυσης του σπιτιού σας με τα πρακτικά, άψογα 

κατασκευασμένα εξαρτήματα επίπλων που συνδυάζουν 

μια ελκυστική εμφάνιση με την απαράμιλλη ποιότητα.

Αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε συρόμενα ράφια, 

αξεσουάρ και έξυπνες λύσεις εσωτερικού χώρου για τη 

βιομηχανία κουζίνας και επίπλων για περισσότερα από 

πενήντα χρόνια. Χάρη στη σταθερή μας δέσμευση να 

ανακαλύπτουμε ακριβώς τι θέλουν οι πελάτες μας, τα 

προϊόντα μας είναι πάντα σχεδιασμένα για να 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, επομένως 

είναι φυσικό να ξεχωρίζουν χάρη στη φιλικότητα προς το 

χρήστη, την απαράμιλλη ποιότητα και τον σχεδιασμό 

εξοικονόμησης χώρου.

Η αφοσίωσή μας στην παραγωγή εφευρετικών λύσεων που 

εξοικονομούν χώρο και η αποφασιστική άρνησή μας να 

συμβιβάσουμε την ποιότητα με τη λειτουργικότητα, μας 

έχουν κάνει να είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες στον κλάδο 

μας.

Σήμερα, είμαστε ένας από τους κορυφαίους παρόχους 

στην αγορά συρταριών, συρόμενων γωνιακών 

συστημάτων και οικολογικά σχεδιασμένων συστημάτων 

διαλογής απορριμμάτων. Οι πολυάριθμες διεθνείς 

πατέντες μας μαρτυρούν την εφευρετικότητά μας.

Η Ρeka-metall AG ιδρύθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση 

το 1964. Η έδρα της βρίσκεται στο Mosen, στις όχθες της 

λίμνης Hallwil κοντά στη Λουκέρνη. Ως ανεξάρτητη 

ελβετική κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία, έχει 

καθιερώσει ηγετική θέση στον τομέα των επίπλων. Αυτήν 

τη στιγμή , πουλάμε τα προϊόντα μας σε περισσότερες από 

50 χώρες σε όλο τον κόσμο.
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Παραμένουμε προσηλωμένοι στα υψηλά μας πρότυπα: Έχουμε αναπτύξει και 
κατασκευάσει
εξαρτήματα και αξεσουάρ για κουζίνες, μπάνια και χώρους καθιστικού στο χώρο μας 
στο
Ελβετία από το 1964. Έχουμε εξασφαλίσει πάνω από 70 διεθνή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, αποδεικνύοντας ότι
ισχυρίζονται ότι τα πρωτότυπα peka είναι πάντα καλύτερα από τα αντίγραφα.

www.estiatrade.gr 
@estia_trade




