
50  2/2014 ■  www. laz ienk a .p l

Agenci do zadań specjalnych
 Organizacja to klucz do sprawnej pracy – także w kuchni.  Dlatego narzędzia 
i przybory kuchenne oraz akcesoria do sprzątania, czyli drobiazgi, bez których nie sposób się 
obyć, powinny być stale pod ręką. Przechowywane w porządku i zawsze na swoim miejscu.

Wyciągi to jedne z najpopularniejszych akcesoriów do 
mebli kuchennych. Od lat cieszą się uznaniem użyt-
kowników. Uniwersalny charakter, łatwość korzystania 
i możliwość zastosowania w każdej strefie roboczej to 
ich podstawowe zalety. Najnowsze systemy przewidują 
precyzyjne dostosowanie materiału i wielkości koszy 
oraz ich umiejscowienia do rodzaju oraz gabarytów 
przechowywanych przedmiotów i produktów, tak aby 
z kuchennego zaplecza korzystało się jeszcze wygodniej. 

CookingAGENT to kompaktowy wyciąg do prze-
chowywania produktów często używanych podczas 
gotowania, przeznaczony do szafki pod lub tuż obok 
płyty grzejnej. Pozwala zebrać wszystko co niezbędne 
w jednym miejscu: pojemniki na przyprawy, butelki 
z octem i oliwą, narzędzia kuchenne, deski do kroje-
nia. Umożliwia to praktyczna konstrukcja wyciągu, na 
którego ramie zamocowano specjalne uchwyty na kosze 
do przechowywania sosów czy przypraw. Ich wysokie 
relingi i ruchome przegródki utrzymują butelki i słoiki 
na właściwym miejscu. Ponadto położenie każdego 
z trzech metalowych koszyków można w każdej chwili 
zmienić – wystarczy przepiąć je w inne miejsce. 

Dodatkowym elementem są zawieszane na relingach 
pojemniki. Sprawdzą się do przechowywania np. szpatu-
łek kuchennych. Jeden z pięciu plastikowych pojem-
ników ma dopasowane listwy z tworzywa sztucznego, 
które tworzą idealne przestrzenie do przechowywania 
noży. Pojemniki można zdejmować do czyszczenia, 
a nawet myć w zmywarce. 

Z kolei pośrodku wyciągu można przechowywać – 
ustawione pionowo – deski do krojenia. Takie rozwiąza-
nie nie ogranicza przestrzeni i zapewnia łatwy dostęp 
do całej zawartości szafki.

Wyciąg montuje się łatwo do dna szafki. Komfort 
korzystania zapewnia zintegrowany system cichego 
domykania. 

▲ Kompaktowy wyciąg 
Cooking AGENT pozwala 
zebrać wszystko co nie-
zbędne w jednym miejscu: 
przyprawy, narzędzia ku-
chenne, deski do krojenia. 
System dopasowuje się 
do indywidualnego stylu 
każdego użytkownika.

▶ Wyciąg Cooking AGENT 
ułatwia organizację 
strefy gotowania. Skła-
da się z prowadzenia 
mocowanego od dołu, 
3 przewieszanych, meta-
lowych koszyków, 5  pla-
stikowych pojemników, 
8 przegródek; wymiary 
26x51,2x62,5 cm.
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artykuł reklamowy

CleaningAGENT to praktyczny organizer, który radykalnie 
zmieni sposób przechowywania wszystkich potrzebnych 
w domu środków czystości. Kompaktowy wyciąg sprawia, 
że są one zawsze pod ręką gdziekolwiek ich potrzebuje-
my. Ponadto zapewnia dużo miejsca na butelki, ście-
reczki, gąbki. Pozwala przechowywać je w oddzielnych 
przegródkach, wszystkie na swoim miejscu. Z pomocy 
CleaningAGENT możemy korzystać bez względu na to, 
jakie pomieszczenie sprzątamy. Mimo że wyciąg przezna-
czony jest do montażu w szafce, np. zlewozmywakowej, 
jeden z jego elementów – wyjmowany stelaż z poręcznym 
uchwytem – można przenieść w dowolne miejsce. Dzięki 
gumowym nóżkom nie spowodujemy zarysowań na 
delikatnych powierzchniach, np. lakierowanych. 

Na najwyższym poziomie wyciągu można prze-
chowywać gąbki, szczotki i inne drobne przybory, na 
dolnym – butelki z płynami czyszczącymi. Wnętrza 
wszystkich trzech pojemników podzielone są na mniej-
sze przestrzenie, co zapobiega powstawaniu bałaganu 
wśród akcesoriów do sprzątania. 

Plastikowe elementy można zdejmować do czysz-
czenia, a nawet myć w zmywarce. Łatwy montaż do dna 
szafki oraz zintegrowany system cichego domykania 
gwarantują komfort użytkowania. ■

◀ Wyciąg Cleaning AGENT 
oferuje nowe podejście 
do środków czystości. 
Składa się z prowadze-
nia mocowanego od 
dołu, wyjmowanego 
stelaża z uchwytem, 
2 dużych pojemników 
z trzema przegrodami 
i 1 dużego pojemnika 
z czterema prze-
grodami; wymiary 
29,8x48x48 cm.

▼ Z wyciągiem 
Cleaning AGENT środki 
czystości są zawsze 
pod ręką, gdziekolwiek 
ich potrzebujemy. 
Wyjmowany stelaż 
z poręcznym uchwy-
tem można przenieść 
w dowolne miejsce.

▼ Wyciąg podblatowy 
Snello dostępny w kilku 
szerokościach (15, 20 
i 30 cm) wyposażony 
jest w dwie wygodne 
i łatwe w czyszczeniu 
półki, ze specjalnie 
wyprofilowanej blachy, 
które utrzymają w miej-
scu całą, także drobną 
zawartość szafki.

Więcej rozwiązań: www.peka.pl


