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Hi, ich bin pino und 
begleite euch durch die 
Welt der Küchen.

Ahoj, já jsem pino a provedu 
vás světem kuchyní.

Küchen mit Herz
Kuchyně se srdcem

Leidenschaft, Herz und Liebe zu unserem Produkt – das sind Werte, die bei pino seit 
Jahren gelebt werden und die unsere Kunden zu schätzen wissen. Unser Motto ”Wir 
für Euch” ist in jedem Detail deutlich spürbar. Seit Jahrzehnten entscheiden sich jene 
Menschen für pino Küchen, denen Qualität und solide Verarbeitung ebenso wichtig 
sind wie das ästhetische Design und die alltagstaugliche Funktionalität. Wir lassen 
uns dabei von der Devise ”MiniMax” leiten: maximale Leistung bei minimalem Preis 
und Montageaufwand. 

Dieses Prinzip muss für jeden einzelnen Küchenraumzuschnitt, aber auch für die 
jeweiligen individuellen Kundenwünsche neu definiert werden. Eine Herausforde-
rung, die wir lieben. Familien, die gerne gemeinsam in ihrer großen Küche kochen, 
haben andere Ansprüche an die Arbeitsabläufe als ein Single, der viel unterwegs ist 
und seine Küche nur für das Notwendige nutzt. Egal ob als Mittelpunkt des Wohn-
bereiches oder mit dem Fokus auf Funktionalität: Wir wissen genau, was Menschen 
in unterschiedlichen Lebenssituationen brauchen. Denn die pino Küchenplanungen 
starten genau dort: Mitten im Leben unserer Kunden. Das Auge am Zeitgeist, das Ohr 
am Bedarf. 

Vášeň, srdce a láska k našemu výrobku – to jsou hodnoty, kterými společnost pino 
žije již léta a které naši zákazníci oceňují. Naše motto „My pro vás“ je zřetelně pa-
trné v každém detailu. Už desetiletí si kuchyně pino vybírají  lidé, pro které je kvalita 
a poctivé zpracování stejně důležité jako estetický design a funkčnost vhodná pro 
každodenní použití. Řídíme se přitom heslem „MiniMax“: maximální výkon při minimál-
ní ceně a montážní náročnosti. 
Tento princip je třeba znova nově definovat pro každé jednotlivé uspořádání kuchyně, 
ale také pro každé individuální přání zákazníka. Výzva, kterou milujeme. 
Rodiny, které rády vaří společně ve své velké kuchyni, mají jiné nároky na pracovní 
postupy než jednotlivec, který hodně cestuje a kuchyň využívá pouze sporadicky. Ať 
už jako středobod obytného prostoru, nebo s důrazem na funkčnost: jasně víme, co 
potřebují lidé v různých životních situacích. Protože plánování kuchyně pino začíná 
právě tady: uprostřed života našich zákazníků. Pohled zaměřený na duch doby, ucho 
otevřené pro potřeby zákazníků. 
Tak se nám daří poskytnout vám hodně kuchyně za málo peněz.

  Vorwort | Předmluva

Frank Eberle
Geschäftsführer 
jednatel

Jörg Deutschmann
Geschäftsführer 
jednatel

Heiko Drost 
Geschäftsführer 
jednatel
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Details sowie Ausstattungen 
live erleben.

QR kód a vyzkoušejte si všechny 
detaily a vybavení naživo!



Das gute Gefühl, sich für 
Qualität zu entscheiden.

Dobrý pocit, když se rozhodnete 
pro kvalitu.

EIN LEBEN LANG
WIR FÜR EUCH!
Jsme tu pro vás. Po celý život.
Welche Küche die schönste und wichtigste bei pino ist? Deine! Denn wir wissen sehr genau, dass die Küche der Mittel-
punkt des Hauses und der Familie ist. Der liebevolle Ort, wo man sich trifft und austauscht, aber auch zusammen kocht 
und isst. ”Liebe geht durch den Magen” – deshalb werden unsere Möbel ”made in Germany” auf Herz und Nieren ge-
prüft, bevor sie unsere Produktion verlassen. Vom Materialeinkauf bis zur Verarbeitung und Auslieferung durchläuft 
jede Küche ein sorgfältiges Qualitätssicherungssystem. Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber unseren Kun-
den, Mitarbeitern und Partnern sowie der Umwelt sehr ernst.
Která kuchyně je ve studiu pino tou nejkrásnější a nejdůležitější? Ta vaše! Víme totiž naprosto přesně, že kuchyně je 
středobodem domu a rodiny. Láskyplným místem, kde se lidé setkávají a povídají si, ale také společně vaří a jedí. „Láska 
prochází žaludkem“ – proto je náš nábytek „made in Germany“ podroben důkladné kontrole, než opustí naši výrobu. Od 
nákupu materiálu až po expedici prochází každá kuchyně pečlivým systémem zajištění kvality. Svou zodpovědnost vůči 
našim zákazníkům, zaměstnancům a partnerům, stejně jako životnímu prostředí bereme velmi vážně.



Malé kuchyně, naprosto velkolepě

Große Küchenprofis spielen besonders bei kleinen Küchen ihre 
gesamte Kreativität aus und bringen ihren Ideenreichtum bei Stau-
raumlösungen, Lichtakzenten, Farb-Raum-Wirkung und flexiblen 
Sitzplatzlösungen ein.
Zejména u malých kuchyní nasadí opravdoví kuchyňští profíci veške-
rou svoji kreativitu a využijí svou nápaditost při řešení úložných 
prostor, flexibilních možností sezení a vhodným zvolením barev a 
barevných akcentů dosáhnou jejich efektního působení v prostoru.

Ideal für kleine Räume
Ideální pro malé prostory

Platzsparende Stauraumlösung
Řešení úložných prostorů, které šetří místo

VORTEILE
VÝHODY

Kleine Küchen, 
ganz groß

pino, Wir 
für euch!

OD NÁS PRO VÁS

„Gut zu wissen, dass meine kleine Küche

alles bereit hält, was ich brauche.“

„Je dobré vědět, že v mé kuchyňce je vše, co potřebuji.“
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PN 100/200
FRONT Tanne Cara, Pastelblau
KORPUS Lichtgrau
ARBEITSPLATTE Tanne Cara
NISCHENMOTIV Jungle blue

ČELO Jedle cara, Pastelově modrá
KORPUS Světle šedá
PRACOVNÍ DESKA  Jedle cara
ZÁSTĚNY S MOTIVEM 
Jungle blue

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

837 Lichtgrau
Světle šedá

668 Pastelblau
Pastelově modrá

331 Jungle blue
Jungle blue

682 Tanne Cara
Jedle cara

GENAU MEIN STYLE
Přesně v mém stylu
First things first: Mit dem neuen Nischenmotiv in Jungle blue setzt du 
trendbewusst Akzente! Diese Küche ist stylisch und modern – der 
richtige Look für dich! Entspannte Mädelsabende mit leckerem Essen 
und deinem Lieblingsgetränk lassen sich an dem angeschlossenen 
Tresen ideal verbringen.
Nejdříve k věci: Díky novému motivu zástěny v modré barvě Jungle blue 
podtrhnete módní akcenty! Tato kuchyně je stylová a moderní – ten 
pravý vzhled pro vás! U barového pultu si můžete skvěle užít nenucenou 
dáms-kou jízdu s lahodným jídlem a vaším oblíbeným drinkem.

Der Apothekerschrank: Hier ist alles übersicht-
lich, platzsparend und griffbereit.
Výsuvná potravinová skříň: Vše je zde přehledně 
uspořádáno, aby se šetřilo místem a vše bylo 
po ruce.

Immer Aktuell
Vždy aktuální
Hier kannst du beim Kochen Neues ausprobieren und dich 
frei entfalten.
Zde můžete při vaření zkoušet nové věci a popustit uzdu 
fantazii.

Trendbewusstes Wohnen | Moderní bydlení  Trendbewusstes Wohnen | Moderní bydlení

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA
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PN205
FRONT Alux caviar, Alux champagner
KORPUS Grafit
  ARBEITSPLATTE Beton Schwarz

ČELO Alux kaviár, Alux šampaňská
KORPUS Grafit
PRACOVNÍ DESKA Beton černý

Scannen und 
die Küche live 
erleben!
Nascanujte a zažijte si 
kuchyň naživo!

360°

852 Beton Schwarz
Beton černý

842 Grafit
Grafit

685 Alux caviar
Alux kaviár

684 Alux champagner
Alux šampaňská

Mit Fronten in exklusivem Alux caviar und einer schwarzen Arbeitsplatte 
entsteht ein spannender, monochromer Look, den auch die schmalen, ver-
setzt platzierten Wandschränke aufnehmen. Abgerundet wird das trendbe-
wusste Design durch Auszüge und Griffleisten. Schon überlegt, was du am 
Tresen essen könntest? 
Čela v exkluzivní barvě Alux kaviár a černá pracovní deska vytvářejí 
vzrušující monochromatický vzhled, který přebírají i úzké, nepravidelně 
uspořádané nástěnné skříňky. Trendový design doplňují výsuvné šuplíky 
s úchytnými lištami. Už víte, co byste si mohli dát u pultu?

DEINE LIFESTYLEKÜCHE
Tvoje lifestyleová

Am Puls der Zeit
Na tepu doby

Du kennst die aktuellen Trends nicht nur, sondern lebst sie? 
Dann ist diese moderne Küche dein Must-have.

Nejenže znáte nejnovější trendy, ale také jimi žijete? Pak je 
tato moderní kuchyně pro vás jako dělaná.

Metall im Fokus | Kov v centru pozornosti  Metall im Fokus | Kov v centru pozornosti

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA
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664 Honig Eiche-Nb. 
Imitace medového dubu

842 Grafit | Grafit

820 Lavagrau | Šedá láva

PN 100
FRONT Honig Eiche-Nb.
KORPUS Grafit
ARBEITSPLATTE Lavagrau 
Steinstruktur

ČELO Imitace medového dubu
KORPUS Grafit
PRACOVNÍ DESKA Šedá láva

HIGHLIGHTS 
Echter Luxus ist, wenn alles clever durchdacht ist: Im Backofen auf Arbeitshöhe 
hat man die Gemüse-Quiche immer im Blick. Der Dunstabzug mit ”Kopf-frei-Hau-
be” ist ein echter Gewinn, ebenso wie der Hängeschrank mit praktischen einge-
bauten Arbeitsflächen-Spotlights. 
Skutečným luxusem je, když je vše chytře promyšleno: V pečící troubě umístěné 
do výšky očí budete mít zeleninový quiche po celou dobu pod dohledem. Komínová 
digestoř je díky zkosenému panelu skutečnou výhrou, stejně jako závěsné skříňky 
s praktickými vestavnými bodovými svítidly, která nasvítí pracovní plochu. 

Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Urbaner Style | Urbánní styl  Urbaner Style | Urbánní styl

Lässiges Design
Uvolněný design
Der Mix aus dem coolen matt-grauen Korpus und den freund-
lich-warmen Fronten ist hier Philosophie. Warum entscheiden, 
wenn man alles haben kann?
Mix z trendy korpusu v chladné šedé s matným vzhledem čel 
v přátelských teplých barvách je zde záměrem. Proč se rozho-
dovat, když můžete mít všechno?
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Die Küchenplanung besteht aus ”Pflicht” (Stauraum, Geräteanordnung 
etc.) und ”Kür”. Beides ist wichtig. Denn die Funktionalität lässt sich 
noch intensiver genießen, wenn auch  Stimmungsträger, wie die Ak-
zent-Ablagecubes in Kontrastfarbe, die Rückwand mit Brick-Motiv oder 
die Metalloptik-Regale so liebevoll kombiniert werden.
Plánování kuchyně se skládá z „povinné“ (úložné prostory, uspořádání 
přístrojů atd.) a „volné jízdy“. Obojí je důležité. Funkčnost si totiž můžete 
užívat ještě intenzivněji, když jsou láskyplně zkombinovány také nosi-
telé nálady jako akcentní policové kostky v kontrastní barvě, zástěna 
s cihlovým motivem nebo regály v kovových tónech.

KREATIV INSZENIERT!
Kreativní kombinace

323 Ziegelwand
Cihlová stěna

PN 100/200
FRONT Honig Eiche-Nb./ 
Pastellblau 
KORPUS Lichtgrau
ARBEITSPLATTE Beton Schwarz
NIESCHENMOTIV Ziegelwand

ČELO Imitace medového dubu/
pastelově modrá
KORPUS Světle šedá
PRACOVNÍ DESKA Beton černý
MOTIV ZÁSTĚNY Cihlová stěna

Alt liebt neu
Staré miluje nové
Hohe Decken, Stuck und historische Architektur? Deine 
moderne pino Traumküche feiert diesen Kontrast.
Vysoké stropy, štuk a historická architektura? Vaše moderní 
kuchyně snů pino oslavuje tento kontrast.

668 Pastellblau
Pastelově modrá

664 Honig Eiche-Nb.
Imitace medového dubu

841 Beton Schwarz
Beton černý

837 Lichtgrau
Světle šedá

Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Altbauküche | Kuchyně ve staré zástavbě  Altbauküche | Kuchyně ve staré zástavbě
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Unterm Dach | Pod střechou  Unterm Dach | Pod střechou

Ideal angepasst
Ideálně přizpůsobené

Dachschrägen erfordern kreative Lösungen. Mit einer individuellen An-
passung der Küchenschränke an die räumlichen Gegebenheiten schaffen 
wir dir maximalen Stauraum – damit du jeden Zentimeter sinnvoll nutzen 
kannst. 
Zešikmená podkroví vyžadují kreativní řešení. Díky individuálnímu 
přizpůsobení kuchyňských skříněk prostorovým podmínkám pro vás 
vytvoříme maximální úložný prostor, abyste mohli účelně využít každý 
centimetr.

PN 225
FRONT Weiß matt
KORPUS Weiß
ARBEITSPLATTE Hemlock Lava

ČELA Bílá, matná 
KORPUS Bílá
PRACOVNÍ DESKA Hemlock láva

Klein ist ungemütlich? Im Gegenteil! Wir bringen Behaglichkeit  in die 
kleinste Küche – eben modern und wohnlich.
Malé je nepohodlné? Právě naopak! Vneseme pohodlí i do té nejmenší 
kuchyně, vše bude moderní a útulné.

MODERN UND WOHNLICH
Moderně a útulně

1. In dem Rondell ist das Geschirr
platzsparend verstaut und immer
gut erreichbar.
1. V karuselu je nádobí uloženo tak,
aby se šetřil prostor a vše bylo vždy
po ruce.

750 Weiß | Bílá

647 Weiß matt
Bílá, matná 

853 Hemlock Lava
Hemlock láva

Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte si 
kuchyň naživo!

360°
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1. Der vollintegrierte Geschirrspüler fügt sich optisch in das
Gesamtbild der Küche.
1. Plně integrovaná myčka na nádobí opticky zapadne do celkového vzhle-
du kuchyně.

2. Ein ansprechender Kontrast: weiße Fronten und dunkle
Metallbügelgriffe.
2. Přitažlivý kontrast: bílá čela a tmavé kovové úchytky.

Erst Kochen und dann gemeinsam entspannt das Essen ge-
nießen. Hier gibt es, trotz der übersichtlichen Raumverhält-
nisse, genug Platz für die Zubereitung der Speisen. 
Der angeschlossene Tisch lädt im Anschluss zum gemeinsa-
men Abendessen ein.
Nejdříve si uvařte a pak si společně v klidu vychutnejte jídlo. 
I přes menší prostorové možnosti je zde dostatek místa pro 
přípravu pokrmů. Přilehlý stůl poté přímo vybízí ke společné 
večeři.

ALLES IN EINEM
Vše v jednom

Unterm Dach | Pod střechou 

Platz findet sich überall 
Místo se vždy najde

Du hast aufgrund der Dachschrägen wenig oder sogar gar keinen Platz 
für Wandschränke? Kein Problem! Mit durchdachten Auszügen hast du 
dennoch genug Möglichkeiten, all deine Küchenutensilien sinnvoll und griffbe-
reit unterzubringen. So ist alles am richtigen Ort und immer dort, 
wo du es brauchst.
Máte kvůli zešikmeným stropům málo nebo dokonce žádné místo na nástěnné 
skříňky? To není problém! Díky promyšleným výsuvným šuplíkům existuje stále 
dostatek možností, jak účelně uložit veškeré kuchyňské náčiní, aby bylo po ruce. 
Vše je tak na správném místě a vždy tam, kde to potřebujete.

  Unterm Dach | Pod střechou

2
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2689 Schwarz supermatt
Černá, super matná

848 Evoke Eiche-Nb. 
Imitace dubu Evoke

PN 210
FRONT Schwarz supermatt
KORPUS Evoke Eiche-Nb.
ARBEITSPLATTE 
Evoke Eiche-Nb.

ČELA Černá, super matná
KORPUS Imitace dubu Evoke
PRACOVNÍ DESKA Imitace 
dubu Evoke

1. Offene beleuchtete Regalelemente bieten Platz für Erinnerungsstücke.
1. Otevřené osvětlené prvky regálů poskytují místo na suvenýry a
dekorace.

2. Praktisch: Maximaler Stauraum für Gläser, Teller und Sonstiges.
2. Praktické: maximální úložný prostor na sklenice, talíře a další.

Anti-Fingerprint | Úprava proti otixskům prstů  Anti-Fingerprint | Úprava proti otixskům prstů

Hier wird Kochen und Genießen zum Kinderspiel. Die schwar-
zen Anti-Fingerprint-Fronten verfehlen ihre Wirkung nicht: 

Stilvolles Kochen mit allen Sinnen ist Programm.
Vaření a požitek se zde stávají hračkou. Čela s povrchovou 
úpravou proti otiskům prstů se neminou účinkem: stylové 

vaření všemi smysly je na denním pořádku.

Kochen zum Anfassen
Kuchyňský zážitek na dosah ruky

Die Küche bietet Raum für echte Individualität. Luftige Regale für Kräuter, 
Kochbücher oder die mallorquinische Lieblingsschüssel sorgen für ein 
legeres Ambiente. Der integrierte Essplatz ist Treffpunkt vom Frühstück 
bis zum Schlummertrunk. Die Anti-Fingerprint-Beschichtung sorgt für 
immer saubere Oberflächen und das Design in Evoke Eiche verströmt 
natürliche Leichtigkeit.
Kuchyně nabízí prostor pro opravdovou individualitu. Vzdušné regály na 
bylinky, kuchařky nebo oblíbenou mísu z Mallorky vytvářejí neformální 
atmosféru. Integrované jídelní místo je místem setkávání od snídaně až 
po drink na dobrou noc. Povrchová úprava proti otiskům prstů zajišťuje, 
že je povrch vždy čistý a design v  dubu Evoke vzbuzuje pocit přirozené 
lehkosti.

VIVA LA ANTI-FINGERPRINT
Ať žije úprava proti otiskům prstů

Flecken Ade
Dank Anti-Fingerprint 

Beschichtung bleiben die 
Fronten länger sauber und lassen 

sich besser reinigen.

Sbohem skvrny
Díky povrchové úpravě proti 
otiskům prstů zůstávají čela 

déle čistá a dají se lépe 
vyčistit.

NEU 
NOVINKA
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Mini Küchen | Mikro kuchyně 

Klein aber Oho
Malá, ale šikovná!

 Mini Küchen | Mikro kuchyně

PN 80
FRONT Weiß
KORPUS Weiß
ARBEITSPLATTE Evoke Eiche Nb.

ČELO Bílá
KORPUS Bílá
PRACOVNÍ DESKA Imitace dubu Evoke

MICRO KITCHEN
Mikro kuchyně
Helle Farben bilden die Basis der sich ideal in kleine Räume einfügenden Küche. Dieses platzop-
timierte Ensemble besticht durch sein stimmiges Gesamtbild und wird mit Glastüren und Deko-
elemente gekonnt in Szene gesetzt.Der Planungsclou: Dank des integrierten Essplatzes wird jede 
Ecke optimal genutzt.
Základem kuchyně jsou světlé barvy, které se ideálně hodí do malých místností. Tato prostorově 
optimalizovaná sestava zaujme svým do detailu propracovaným harmonickým vzhledem a díky 
skleněným dvířkům a dekorativním prvkům upoutá pozornost. Vrchol projektu: díky integrované-
mu jídelnímu místu se optimálně využije každý kout.

PN 80
FRONT Kaschmirgrau
KORPUS Kaschmirgrau
ARBEITSPLATTE Beton Weißgrau

ČELO Kašmírově šedá
KORPUS Kašmírově šedá
PRACOVNÍ DESKA Beton bílošedá

730 Weiß | Bílá 848 Evoke Eiche Nb.
Imitace dubu Evoke

844 Beton Weißgrau
Beton bílošedá

678 Kaschmirgrau
Kašmírově šedá

Mit pino lautet die Antwort auf 
die Stauraumfrage: „Ja!“
S kuchyní pino zní odpověď na 
otázku úložného prostoru: „Ano!“

Top konzipiert
Unsere Traumküchen 

überzeugen auf kleinstem 
Raum.

Skvěle navržené
Naše kuchyně snů přesvědčí i 

v těch nejmenších prosto-
rách.

Kompakt und gemütlich: In dieser kleinen Küche 
fühlst du dich sofort zuhause.
Kompaktní a útulná: v této malé kuchyni se 
budete okamžitě cítit jako doma.
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Mini Küchen | Minikuchyně  Mini Küchen | Minikuchyně

Mehr Produkte unter 
www.pino.de

Další produkty na 
www.pino.de

PN 220
FRONT Weiß Hochglanz
KORPUS Weiß
ARBEITSPLATTE Hemlock Lava

ČELO Bílá, vysoký lesk
KORPUS Bílá
PRACOVNÍ DESKA Hemlock láva

PN 200
FRONT Fjordgrün
KORPUS Evoke Eiche Nb.
ARBEITSPLATTE Evoke Eiche Nb.

ČELO Zelený fjord
KORPUS Imitace dubu Evoke
PRACOVNÍ DESKA Imitace dubu Evoke

653 Weiß Hochglanz
Bílá, vysoký lesk

750 White
Bílá

853 Hemlock Lava
Hemlock láva

667 Fjordgrün
Zelený fjord

848 Evoke Eiche Nb.
Imitace dubu Evoke

TRENDBEWUSST UND PASSEND
Moderní a na míru
Rundum wohlfühlen! Die Zeiten, in denen eine kleine Wohnung gleichbedeutend mit einer biederen 
oder nur funktionalen Küche war, sind zum Glück vorbei, denn pino bietet für jeden Geschmack die 
passende Küche. So wie diese Planung in trendbewusstem Fjordgrün und Evoke Eiche Nb., die mit 
individuellen Akzenten und cleveren Details zu deinem ganz persönlichen Schmuckstück wird.
Cítít se skvěle! Doby, kdy byl malý byt synonymem pro konvenční nebo pouze funkční kuchyni, jsou 
naštěstí pryč, protože společnost pino nabízí tu správnou kuchyni pro každý vkus. Stejně jako tento 
design v trendy barvách zelený fjord a imitace dubu, který se díky individuálním akcentům a chytrým 
detailům stane vaším osobním skvostem.

Dein kleines Refugium
Vaše malé království
Hier gibt es genug Platz für alles, was du zum Kochen 
brauchst.
Je zde dostatek místa na vše, co potřebujete k vaření.
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pino – kde žijeme: Coswig a okolí

An der Deutschen Alleenstraße zwischen Dessau und der Lutherstadt Wittenberg liegt Coswig (Anhalt), die Heimat deiner pino Küche. 
Besucher schätzen die gemütliche Kleinstadt Coswig auch wegen ihres Schlosses und der Nicolaikirche, die das Stadtbild prägt. Hier 
bei uns im Landkreis Wittenberg mit seinem Waldanteil von fast 40 Prozent und der Elbe-Auenlandschaft kommen aber nicht nur Kul-
turliebhaber, sondern auch Naturfans voll auf ihre Kosten. 
Na Německé alejové cestě mezi Desavou a Lutherstadt Wittenbergem leží Coswig (Sasko-Anhaltsko), domov vaší kuchyně pino. 
Návštěvníci oceňují útulné maloměsto Coswig také kvůli jeho zámku a kostelu Petra a Pavla, který utváří obraz města. Tady u nás 
v okrese Wittenberg je podíl lesů téměř 40 procent. V labské lužní krajině si tedy na své přijdou nejen milovníci kultury, ale i příznivci 
přírody.

PINO – WO WIR LEBEN 
COSWIG UND REGIONWörlitzer Park

Wörlitzský park
Der Besuch lohnt sich: Einer der ältesten (1765) und wohl auch schönsten Landschafts-
parks Kontinentaleuropas war von Beginn an für alle Menschen zugänglich. Das Gar-
tenreich sollte nicht nur der Naherholung, sondern auch der Bildung dienen. Vorbild 
waren für den englandbegeisterten Auftraggeber Leopold III. Friedrich Franz von An-
halt-Dessau die Parks, die er auf der Insel kennengelernt hatte. 
Návštěva se vyplatí. Jeden z nejstarších (1765) a zřejmě také nejkrásnějších zahradních 
parků kontinentální Evropy byl od začátku přístupný široké veřejnosti. Zahradní říše 
měla sloužit nejen příměstské rekreaci, ale také osvětě. Vzorem pro zadavatele Leo-
polda III. Fridricha Franze Anhaltsko-Desavského, který byl obdivovatelem Anglie, byly 
parky, které poznal na ostrově.

Lutherstadt Wittenberg
Ein Ort von internationaler Berühmtheit. Martin 
Luther soll seine 95 Thesen, die als Beginn 
der Reformation gelten, an die Wittenberger 
Schlosskirche angeschlagen haben.
Místo světového významu. Na vrata Witten-
bergského zámeckého kostela prý přibil Martin 
Luther svých 95 tezí, které platí jako začátek 
reformace.

Bauhaus Dessau
Bauhaus Desava
Seit 1996 zählt das Bauhaus-Gebäude in Dessau zum 
UNESCO-Weltkulturerbe. Die Denkschule gilt als revo-
lutionärer Beitrag zur Architektur- und Sozialgeschichte 
des 20. Jahrhunderts. Ein Muss für alle Architekturlieb-
haber.
Od roku 1996 patří budova Bauhausu v Desavě 
k světovému dědictví UNESCO. Ideová škola platí jako 
revoluční příspěvek k  dějinám architektury a sociálním 
dějinám 20. století. To musí vidět každý milovník archi-
tektury.

pino zu Hause | pino doma  pino zu Hause | pino doma

Wörlitz

Coswig 
Anhalt Lutherstadt

Wittenberg

Dessau
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Große Küchen, 
clever geplant

Chytře navržené velké kuchyně 

Alle, die viel Raum für ihre Küche zur Verfügung haben, laden wir ein 
zu ”think big”. Wie willst du leben? Was ist dir wichtig? Wir haben die 
passenden Ideen, damit deine große Küche auch wirklich großartig 
wird!
Všichni, kdo máte k dispozici pro svoji kuchyň dostatek místa, 
popusťte uzdu své fantazii! Jak chcete žít? Co je pro vás důležité? 
Máme ty správné nápady, aby se vaše velká kuchyň stala skutečně 
velkolepou!

Ausreichend Platz und Stauraummöglichkeiten
Dostatek místa a úložných možností

Praktische, ergonomische Arbeitswege
Praktické, ergonomické pracovní cesty

VORTEILE
VÝHODY

pino, Wir 
für euch!

OD NÁS PRO VÁS

„Kochen ist Familienzeit! Die größte Freude

ist es, gemeinsam Neues zu kreieren.“

„Vaření je čas strávený s rodinou! Největší radostí je vytvořit

společně něco nového.“
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PN 210/205

Diese Küche ist ein Statement, denn du erzielst mit matten Fronten 
in elegantem Schwarz große Wirkung. Der Clou: Störende Fingerab-
drücke sind dank unserer innovativen Anti-Fingerprint-Beschichtung 
passé. Mit Fronten in Alux Gold erhält diese ausdrucksstarke Küche 
ein exklusives Update! Ein integrierter Essplatz bietet Platz für das 
wohlverdiente Abendessen nach dem Businessmeeting.
Tato kuchyně je manifestem, protože díky matným čelům v elegantní 
černé uděláte velký dojem. To nejdůležitější: otravné otisky prstů jsou 
minulostí díky naší inovativní povrchové úpravě proti otiskům prstů. 
Tato výrazná kuchyně s čely v barvě Alux zlatá získala exkluzivní ak-
tualizaci! Integrovaný jídelní kout nabízí místo pro zaslouženou večeři 
po obchodním jednání.

LUXUS UND INDIVIDUALITÄT
Luxus a individualita

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Gold Special | speciální zlatá  Gold Special | speciální zlatá

853 Hemlock Lava
Hemlock láva

689 Schwarz supermatt
Černá, super matná

842 Grafit
Grafit

668 Alux gold
Alux zlatá

FRONT Schwarz supermatt,
Alux gold
KORPUS Grafit
ARBEITSPLATTE Hemlock Lava

ČELO Černá, super matná,  
Alux zlatá
PRACOVNÍ DESKA Grafit
ZÁSTĚNY S MOTIVEM Hemlock láva

Groß gedacht
Myslete ve velkém

Diese exklusive Küche beweist, dass Luxus und 
Wohlfühlfaktor Hand in Hand gehen.

Tato exkluzivní kuchyně dokazuje, že luxus a příjemný 
pocit jdou ruku v ruce. 

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA
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Landhaus | Venkovský dům  Landhaus | Venkovský dům

PN 435
FRONT Cosmos grey
KORPUS Grafit
ARBEITSPLATTE Beton Sand

ČELO Cosmos grey
PRACOVNÍ DESKA Grafit
ZÁSTĚNY S MOTIVEM Beton 
pískový

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

842 Grafit
Grafit

855 Beton Sand
Beton pískový

688 Cosmos grey
Cosmos grey

Modernes Landhaus
Moderní venkovský dům
Hier wird gemeinsames Kochen zum Erlebnis! Diese Küche 
überzeugt mit modernem Flair und nostalgischem Touch.
Tady se společné vaření stává zážitkem! Tato kuchyně 
přesvědčí moderním stylem a nostalgickou atmosférou.

Die klassischen Kassettenfronten in modernem Cosmos Grey er-
innern in Kombination mit den Stabgriffen auf moderne Weise an 
den Look vergangener Zeiten, zusätzlich bildet die Arbeitsplatte 
in Beton Sand einen eleganten Kontrast zu den dunklen Fronten. 
Außerdem hast du dank der Kochinsel mehr als genug Platz.
Klasická kazetová čela v moderní barvě cosmos grey se v kombi-
naci se zlatými úchytkami stávají pastvou pro oči a v barvě beton 
pískový tvoří elegantní kontrast k tmavým čelům. Navíc máte díky 
ostrůvku na vaření více než dost místa.

EIN UPDATE
Aktualitace

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA
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PN 225/100

Die neue Eleganz
Nová elegance
Helle Fronten und dezente Natürlichkeit sind das neue 
Statement schlichter Eleganz in der Küche. 
Světlá čela a decentní přirozenost jsou novým manifestem 
jednoduché elegance v kuchyni.

FRONT Steingrau matt,  
Tanna Clay
KORPUS Lichtgrau
ARBEITSPLATTE Tanne Clay

ČELO Šedý kámen, 
matný, Jedle clay
KORPUS Světle šedá
PRACOVNÍ DESKA Jedle clay

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

856 Tanna Clay
Jedle clay

683 Tanna Clay
Jedle clay

663 Steingrau matt
Šedý kámen, matný

837 Lichtgrau
Světle šedá

Platzwunder | Prostorový zázrak  Platzwunder | Prostorový zázrak

Clever!
Mit einem Rondell nutzt du 

den Platz ideal.

Chytré! 
S karuselem ideálně 

využijete prostor.

STRAHLT VORNEHME WÄRME AUS
Vyzařuje vznešené teplo
Hier fühlen sich alle wohl! Die elegante Kombination der hellen Fronten mit 
naturnahen Oberflächen in Tanne Clay sorgt für eine stilvolle und ausgegli-
chene Atmosphäre. Der angesetzte Tisch schafft Platz und lädt zu einem 
gemeinsamen Glas Rotwein ein: Ideal für entspannte Kochabende mit 
Mama!
Tady se všichni cítí dobře! Elegantní kombinace světlých čel s přírodními 
povrchy z jedle clay vytváří stylovou a vyváženou atmosféru. Přistavený 
stůl vytváří prostor a vybízí ke společnému posezení u sklenky červeného 
vína: Ideální pro pohodové večery s maminkou!

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA
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Eine Küche voller Leben
Kuchyň plná života

Die nächste Küchenparty kann kommen! Mit dem Anbautresen und 
Barhockern wird diese Block-Küche schnell zum Hotspot der Wohnung.

Další kuchyňská párty může začít! S barovým pultem a barovými stoličkami 
se tato bloková kuchyně rychle stane nejvyhledávanějším místem bytu.

PN 200
FRONT Pastellblau
ARBEITSPLATTE 
Beton Schwarz

ČELA Pastelově modrá
PRACOVNÍ DESKA 
Černý beton

Mit dem Muldenlüfter ist dein Blick frei 
für das Wesentliche.
S odsavačem se spodním odtahem máte 
volný pohled na to podstatné.

Bunte Küche | Barevná kuchyně  

Ein abwechslungsreiches Farbkonzept kombiniert mit einem ex-
klusiven Materialmix. Kontrastierende Holzelemente geben dieser 
modernen Küche im Industrie-chic das gewisse Etwas.
Pestrobarevný koncept v kombinaci s exkluzivním mixem materiálů. 
Kontrastní dřevěné prvky dodávají této moderní kuchyni v industri-
álním stylu něco navíc.

BUNT IST IN
Barevnost je v kurzu

  Bunte Küche | Barevná kuchyně

668 Pastellblau
Pastelově modrá

852 Beton Schwarz
Černý beton
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Clevere Thekenlösungen
Chytrá řešení barového pultu

Die innovative Kombination aus Arbeitsfläche und Theke lässt
deine neue Küche zum Wohlfühlort werden, denn das Kochen ist 
nur ein Teil des Vergnügens. Lade dir doch einfach
deine Freunde ein und kocht und entspannt gemeinsam in
deiner neuen Küche.
Inovativní kombinace pracovní desky a barového pultu promění 
vaši novou kuchyni v místo pohody, protože vaření je součástí 
zábavy. Pozvěte si prostě své přátele, abyste si společně uvařili a 
relaxovali ve vaší nové kuchyni.

1. Der auf die Arbeitplatte gesetzte Holztresen integriert den Essplatz 
platzsparend in die Küche.
1. Jídelní místo do kuchyně začlení dřevěný barový pult postavený 
na pracovní desce, tím se i ušetří místo.

2. Ein Griff für das Wesentliche: Mit Auszügen ist alles an  
seinem Platz.
2. Vše snadno po ruce: díky výsuvným šuplíkům je vše na svém místě.

3. Absolutes Platzwunder: Diese Hochschränke bieten dir den Stauraum, 
den du brauchst.
3. Absolutní prostorový zázrak: tyto vysoké skříně nabízejí veškerý úložný 
prostor, který potřebujete.

Disco ist out, Küche ist in!

Diskotéka je out, kuchyně je in!

MEINE KÜCHE IST
MEINE BÜHNE
Moje kuchyň je mým jevištěm
Laptop auf und los geht‘s! Heutzutage lässt sich die eigene Küche 
entspannt auch zum Arbeiten nutzen. Im stylischen Ambiente 
dieser großzügigen Küche lassen sich nicht nur Emails beantwor-
ten, auch Videos für Social Media bekommen das ganz besondere 
Flair. 
Otevřete notebook a můžete jít na to! V dnešní době můžete 
k práci v pohodě využít i vlastní kuchyň. Ve stylovém prostředí této 
prostorné kuchyně můžete nejen odpovídat na e-maily, ale také 
natáčet videa pro sociální sítě, která pak mají tu správnou atmos-
féru.

Bunte Küche | Barevná kuchyně    Bunte Küche | Barevná kuchyně
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665 Beton Weißgrau
Beton bílošedá

666 Antikrosa
Starorůžová

312 Gräser
Tráva

839 Beton Grafitgrau
Beton šedý grafit

PN 200
FRONT Beton Weißgrau
KORPUS Weiß
NISCHENMOTIV Gräser
ARBEITSPLATTE Beton Grafitgrau

ČELO Beton bílošedá
KORPUS Bílá
PRACOVNÍ DESKA Beton šedý grafit
BARVA ZÁSTĚNY Tráva

1. Doppelt praktisch: Der Vorratsschrank 
mit Türregal bietet Ordnung in zwei 
Dimensionen.
1. Praktické, dokonce dvojnásobně: 
potravinová skříň s regálem ve dveřích 
nabízí pořádek ve dvou dimenzích.

2. In der Ecke geht’s rund: Mit dem Topf-
Karussell verlorenen Raum 
geschickt zurückgewinnen.
2. S rohovým otočným karuselem na 
hrnce to jde jako na drátku: šikovně 
získáte zpět ztracený prostor.

3. Übersichtlich, praktisch, 
hygienisch: Das Auszugsystem mit hän-
genden Behältern macht 
Mülltrennung leicht.
3. Přehledně, prakticky, hygienicky: 
výsuvný systém se zavěšenými nádoba-
mi ulehčí třídění odpadu.

4. Wandschränke mit Glastür-
Unterfach lockern optisch auf und sind 
durch die praktische Klappe leicht zu-
gänglich. 
4. Nástěnné skříňky s prosklenou dolní 
částí dvířek opticky uvolňují prostor a 
díky praktickým sklápěcím dvířkům jsou 
snadno přístupné.

Küchenmaschinen, Gläser, Geschirr, Getränkekästen und Vorräte: Viele Dinge 
benötigen wir täglich, wollen sie aber nicht vor Augen haben. Da muss man 
intelligente Lösungen finden, um sie leicht zugänglich zu verstecken. Die 
Kunst liegt darin, den vorhandenen Platz maximal und kreativ auszuschöp-
fen. 
Kuchyňské přístroje, skleničky, nádobí, přepravka na nápoje a zásoby: 
dennodenně potřebujeme mnoho věcí, ale nechceme je mít na očích. Potom je 
třeba najít inteligentní řešení, aby mohly být schované a přitom lehce přístupné. 
Umění tkví v tom, maximálně kreativně využít místo, které je k dispozici.

PLATZ DA!
Plno místa!

Raumwunder Küche
Kuchyň jako prostorový zázrak
Platz für das Wesentliche: Für Zweisamkeit, Familie und 
Freunde. Der Rest ist geschickte Stauraum-Planung. 
Místo pro to podstatné: intimitu ve dvou, rodinu a přátele. 
Vše ostatní je šikovné naplánování úložných prostor. 

Stauraum-Ideen | Nápady na úložné prostory    Stauraum Ideen | Nápady na úložné prostory
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Bereit für Neues
Připraveni na něco nového

Hier vergeht die Zeit wie im Flug, denn gemeinsames Kochen 
macht genauso viel Spaß wie lange Gespräche 

bei einem Glas Wein.
Čas tu uběhne jako voda, protože společné vaření je stejně zábav-

né jako dlouhé rozhovory u skleničky vína.

Akzente wie die Schränke mit Glasfront machen diese Küche zum 
absoluten Eyecatcher in deinem Zuhause. Du brauchst ein geordnetes 
Stauraumsystem für alle dir wichtigen Utensilien? Für uns kein Prob-
lem!
Díky akcentům, jako jsou prosklené skříňky, bude tato kuchyně ve 
vašem domově přitahovat pozornost. Potřebujete přehledný systém 
pro uložení všeho potřebného náčiní? Pro nás žádný problém!

DAS BESONDERE IM BLICK
Vidět to jedinečné

Erste gemeinsame Wohnung | První společný byt    Erste gemeinsame Wohnung | První společný byt

PN100
FRONT Fichte Whitewashed
KORPUS Grafit
  ARBEITSPLATTE Beton Schwarz

ČELA Smrk whitewashed
KORPUS Grafit
PRACOVNÍ DESKA Černý beton

842 Grafit
Grafit

852 Beton Schwarz 
Černý beton

679 Fichte Whitewashed
Smrk whitewashed

Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

360°
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Deine Küche ist der Ausdruck deiner Individualität und 
ganz eigenen Persönlichkeit, denn wir bieten dir zahl-
lose Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten, 
damit du deinen kreativen Ideen freien Lauf lassen 
kannst.
Vaše kuchyně je výrazem vaší individuality a vaší 
osobnosti, protože vám nabízíme nespočet možnos-
tí kombinací a uspořádání, abyste mohli dát volný 
průchod svým kreativním nápadům.

VIELFÄLTIGKEIT
Mnohotvárnost

1. Der Akzentschrank mit Glasfront ist ein 
Blickfang und setzt die Lieblingsteile gekonnt 
in Szene.
1. Akcentová skříňka se skleněným čelem 
upoutá pozornost a vašim oblíbeným kouskům 
se tak dostane zasloužené pozornosti.

2. Viel Stauraum: Im Apothekerschrank finden 
Küchenutensilien und Vorräte gut sortiert 
ihren Platz.
2. Dostatek úložného prostoru: Kuchyňské 
náčiní a zásoby jsou přehledně uspořádány ve 
výsuvné potravinové skříni.

3. Geschickt platzierte Auszüge halten alles 
Benötigte bereit. Genau da, wo es gebraucht 
wird!
3. Díky chytře umístěným výsuvným šuplíkům 
budete mít vše potřebné po ruce. Přesně tam, 
kde to potřebujete! 

Für die entspannte Zeit 

zu zweit!
Pro chvíle odpočinku ve dvou!

Erste gemeinsame Wohnung | První společný byt    Erste gemeinsame Wohnung | První společný byt

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!



48 49www.pino.dewww.pino.de

PN200/225
FRONT Steingrau matt/Burgundrot
KORPUS Lichtgrau
  ARBEITSPLATTE Pietra Grey Marmor

ČELO Šedý kámen matný/burgundská 
červeň
KORPUS Světle šedá
PRACOVNÍ DESKA Mramor Pietra šedý

677 Burgundrot
Burgundská červeň

849 Pietra Grey Marmor 
Mramor Pietra šedý

837 Lichtgrau
Světle šedá

674 Steingrau matt 
Šedý kámen, vysoký lesk

Atelier Küche
Ateliér kuchyně

Die besten Ideen entstehen, wenn man sich wohlfühlt. Wie in 
dieser designstarken Multifunktionsküche.

Nejlepší nápady vznikají, když se cítíte jako doma, stejně jako 
v této designové multifunkční kuchyni.

Lebensraum Küche: Eine produktive Atmosphäre ist garantiert, wenn der 
Schreibtisch die natürliche Fortsetzung des zentralen Theken elements mit 
Anbau-Lunch-Platz sowie mit den rot-weißen Akzent -Einsatzregalen ist. 
Interessant wirkt auch die Kombination aus 
luftigen Regalen und Schränken in Midi-Höhe. 
Životní prostor kuchyně: Produktivní atmosféra je zaručena, když je psací 
stůl přirozeným pokračováním ústředního prvku barového pultu s přídavným 
místem na lunch; pozornost upoutají i bílo-červené vložené regály. Zajímavě 
působí také kombinace vzdušných regálů a skříní ve střední výšce.

KÜCHEN: ARBEIT
Kuchyně: práce

Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Denkbar | Kreativní barový pult    Denkbar | Kreativní barový pult



50 51www.pino.dewww.pino.de

PN 100/200 Geniale Geschäftsideen entstehen oft zwischen Pausen-Sandwich 
und Feierabend-Espresso in der Teamküche. An der grafitfarbenen 
Theke mit Kaffeemaschine, Teekocher & Co. trifft sich’s ganz unkom-
pliziert. Der Design-Clou: Die zweifarbigen, asymmetrischen Quader-
regale bieten Stauraum für Bürotassen und Meeting-Getränke.
Geniální obchodní nápady často vznikají v týmové kuchyňce u 
svačinového sendviče a večerního espresa. Grafitový barový pult 
s kávovarem, rychlovarnou konvicí na čaj a dalšími přístroji je 
skvělým místem pro neformální meeting. Designový zlatý hřeb: 
dvoubarevné asymetrické krychlové regály nabízí úložný prostor na 
kancelářské hrnky a meetingové nápoje. 

KÜCHE FÜR KOLLEGEN
Kuchyně pro kolegy

FRONT Beton Grafitgrau/
Beton weißgrau/Pastelblau
KORPUS Grafit/Lichtgrau
ARBEITSPLATTE Beton Grafitgrau

ČELO Beton grafitově šedá/Beton 
bílošedá/Pastelově modrá
KORPUS Grafit / Světle šedá
PRACOVNÍ DESKA Beton šedý grafit 842 Grafit | Grafit

668  Pastelblau 
Pastelově modrá

665 Beton weißgrau
Beton bílošedý

658 Beton Grafitgrau
Beton šedý grafit

Ein gutes Geschäft
Dobrý obchod

In dieser kreativen Küche fühlt sich das Team wohl und 
die Mittagspause wird schnell mal zum 

Marketing-Meeting. 
V této kreativní kuchyni se váš tým cítí dobře a obědová 

pauza se tak může lehce proměnit v marketingový meeting.

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo! Scannen und die 

Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Erfolgsküche | Kuchyně úspěchu    Erfolgsküche | Kuchyně úspěchu
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Vaření je relax
Entspannt kochen

Entspannt kochen und gemeinsam Qualitätszeit verbrin-
gen. Ganz einfach, wenn die Arbeitsflächen und Funktions-
bereiche intelligent angeordnet sind und genug Platz für 
die Küchenarbeit und den anschließenden Genuss besteht. 
Familien brauchen genug Stauraum in gut zugänglichen 
Auszügen. 
V klidu si uvařit a společně strávit kvalitní čas s rodinou. 
To jde zcela snadno, pokud jsou pracovní plochy a funkční 
oblasti inteligentně uspořádány a na práci v kuchyni a 
následné požitky je dostatek místa. Rodiny potřebují dos-
tatek úložného prostoru v dobře přístupných výsuvných 
systémech.

FÜR ALLE GESORGT
O všechny je postaráno

1. Der Anbau-Tresen nimmt nicht viel Raum ein, 
schenkt aber viel Platz zum Essen.
1. Barový pult nezabere moc místa, poskytne 
ovšem hodně místa na stolování.

2. Überblick behalten: Breite, tiefe Auszüge bie-
ten viel Platz für Besteck, Zutaten & Co. 
2. Zachovejte si přehled: Široké, hluboké šuplíky 
nabízí hodně místa na příbory, ingredience a 
další.

Ein paar gute Gedanken bei der Küchenplanung zahlen sich in ent-
spannten Arbeitsabläufen und einer übersichtlichen Ordnung aus.

Při plánování kuchyně se vyplatí vše si dobře promyslet, aby byly pra-
covní postupy optimální a vládl zde pořádek.

PN 100/200
FRONT Tanne cara/ Verde
SOCKEL Tanne cara/ Verde
ARBEITSPLATTE Tanne cara

ČELO Jedle cara/ Verde
SOKL Jedle cara/ Verde
PRACOVNÍ DESKA Jedle cara

682  Tanne cara
Jedle cara

690 Verde
Verde

Familienküche | Rodinná kuchyně    Familienküche | Rodinná kuchyně

Angebauter Tresen
Der perfekte Ort für eine 

Mahlzeit am Mittag.

Barový pult:
 Perfektní místo pro 

polední jídlo.

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA
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TIP-ON

PN 200

1. Der Hingucker unter der Theke bietet denkbar stilvollen Stauraum für Glä-
ser und die Digestif-Bar.
1. Místo pod barovým pultem, které nabízí skutečně stylový prostor na sklenice 
a domácí bar, upoutá pozornost. 

2. Die grifflosen Schränke und Auszüge mit Tip-On Öffnungsunterstützung 
wirken großzügig und schaffen interessante Perspektiven.
2. Bezúchytkové skříně a šuplíky s podporou otevírání TIP-ON působí velkoryse 
a vytváří zajímavý vzhled.  

3. Indirektes Licht erhellt den Arbeitsplatz und die Stimmung. Auch die Ni-
schen-Rückwand mit dem dezenten Naturmotiv bringt sie zum Leuchten.
3. Nepřímé světlo rozjasní pracovní místo i náladu. Také zástěna s decentním 
přírodním motivem prosvítí váš prostor.    

4. Spannung entsteht durch den Kontrast der Schranktiefen bzw. durch die 
verschränkten offenen und geschlossenen Elemente.
4. Kontrast hloubky skříní a střídavě otevřených a uzavřených prvků dodá 
kuchyni dramatický vzhled. 

Diese Küche ist perfekt für Pioniere, denn sie ist immer eine Idee voraus. Offenes Regalfach oder geschlossener Schrank? Warum entschei-
den? Die Kombination von beidem ergibt spannende Perspektiven. Oder die Basement-Vitrine: Wer sagt, dass Glasschränke oben sein müs-
sen? Wir lieben sie auch als Blickfang unter dem Meeting-Tresen. Nur wer neue Wege geht, hinterlässt Spuren. Ob die Form der Funktion 
folgt oder umgekehrt, ist etwas für Philosophen. Durchstarter setzen es einfach um!  
Tato kuchyně je perfektní pro průkopníky, protože je vždy jeden krok napřed. Otevřená regálová police nebo uzavřená skříň? Proč se rozho-
dovat? Kombinace obojího nabízí fascinující vzhled. Nebo spodní vitrína: Kde stojí psáno, že prosklené skříňky musí být nahoře? Milujeme je 
pod meetingovým barovým pultem na upoutání pozornosti. Jen ten, kdo hledá nové cesty, zanechá stopy. Zda forma následuje funkci nebo 
naopak, to už je otázka pro filozofy. Podnikavci to prostě uvedou do praxe! 

VORSPRUNG DURCH DESIGN
Náskok díky designu

FRONT Achatgrau
KORPUS Grafit
ARBEITSPLATTE Lavagrau Steinstruktur
NISCHENMOTIV Pusteblume

ČELO Achátově šedá
KORPUS Grafit
PRACOVNÍ DESKA Šedá láva, strukrura kamene
ZÁSTĚNY S MOTIVEM Pampeliška

842 Grafit | Grafit

675 Achatgrau | Achátově šedá

820 Lavagrau Steinstruktur
Šedá láva, strukrura kamene

Ideenstar
Promyšlené
Start up your life! Kreativität und Unternehmergeist laufen zu 
Höchstformen auf in dieser grafitfarbenen-achatgrauen Küche.
Nastartujte svůj život! V této grafitové světle šedé kuchyni 
poběží vaše kreativita a podnikavost na plné obrátky.

329 Pusteblume
Pampeliška

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Klare Linien | Jasné linie    Klare Linien | Jasné linie



56 57www.pino.dewww.pino.de

Küchen-Optimum
Optimalizovaná kuchyně

Lifestyle de luxe: Das ist der perfekte Mix aus Anti-Fingerprint-
Beschichtung, Funktionalität und erlesenem Design.  
Lifestyle de luxe: To je dokonalá kombinaci povrchové úpravy 
proti otiskům prstů, funkčnosti a vynikajícího designu.

FRONT Alpinweiß supermatt
KORPUS Weiß
ARBEITSPLATTE Pietra Grey Marmor

ČELO Alpská bílá, super matná
KORPUS Bílá
PRACOVNÍ PLOCHA Mramor Pietra šedý

PN 210
691Alpinweiß supermatt
Alpská bílá, super matná 

750 Weiß | Bílá

849 Pietra Grey Marmor 
Mramor Pietra šedý

Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Spitzenplatz | Přední pozice    Spitzenplatz | Přední pozice

Die ultramatten Oberflächen dieser zeitlos modernen Küche versprü-
hen ein edles Flair. Dank der praktischen Anti-Fingerprint-Beschich-
tung kannst du hier sorglos kochen, die intelligenten Stauraumlösun-
gen ermöglichen es dir, dich ganz aufs Wesentliche zu konzentrieren. 
Velmi matné povrchy této nadčasově moderní kuchyně vyzařují 
vznešenou atmosféru. Díky praktické povrchové úpravě proti otiskům 
prstů můžete vařit bez obav a inteligentní řešení úložného prostoru 
vám umožní soustředit se na to nejdůležitější.

IMMER SAUBERE OBERFLÄCHEN
Vždy čisté povrchy

NEU 
NOVINKA
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Wohnlich und edel
Útulné a vznešené

Der Charme einer Landhausküche gepaart mit moderner Funktionalität: Sehr chic 
kommt diese moderne Küche daher und begeistert mit ihren besonderen Details.

Kouzlo venkovské kuchyně v kombinaci s moderní funkčností. Tato moderní kuchyně 
působí proto velmi elegantně a překvapuje svými nevšedními detaily.

PN 435
FRONT Kaschmirgrau
KORPUS Kaschmirgrau
ARBEITSPLATTE Evoke Eiche-Nb.

ČELA Kašmírově šedá
KORPUS Kašmírově šedá
PRACOVNÍ DESKA
Imitace dubu Evoke

680 Kaschmirgrau
Kašmírová šedá

848 Evoke Eiche-Nb.
Imitace dubu Evoke

Charakteristische Kassettenfronten verleihen 
der großen Landküche ihren typischen Look. Der 
klassische Landhausstil wird hier mit dunklen 
Akzenten kontrastreich ergänzt und so modern in 
Szene gesetzt.
Charakteristická kazetová čela dodávají velké ku-
chyni ve venkovském stylu typický vzhled. Klasický 
venkovský styl je zde kontrastně doplněn tmavými 
akcenty a tak působí moderně.

HALLO LANDHAUS!
Zdravíme venkovský dům!

Scannen und 
die Küche live 
erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

360°

Landhaus | Venkovský dům    Landhaus | Venkovský dům

Zutaten | Ingredience
1/2 Gurke 1/2 okurky

1 Kleine rote Zwiebel 1 malá červená cibule
1/2 Bund Dill, (ca. 3 EL) 1/2 svazku kopru  

(přibližně 3 polévkové lžíce)
75 g Feta Käse 75 g sýra feta

Saft von 1/2 Zitrone šťáva z 1/2 citronu
Olivenöl olivový olej
Meersalz mořská sůl

Pfeffer pepř

Zubereitung | Příprava
1. In eine mittel große Schüssel, die Gurkenscheiben, die roten 

Zwiebeln (geschnitten), den Dill und die Hälfte des Feta (gekrümelt) 
geben und gut vermischen.

2. Den Zitronensaft und etwas Olivenöl darüber träufeln. Dann mit Salz 
und Pfeffer würzen. Jetzt den restlichen Feta darüber verteilen 

und servieren.
1. Do středně velké mísy dejte plátky okurky, červenou cibuli (nasekanou), 

kopr a polovinu sýru feta (rozdrobeného) a dobře promíchejte. 
2. Pokapejte citronovou šťávou a trochou olivového oleje. Potom osolte a 

opepřete. Nyní posypte zbytkem fety a podávejte.

GURKENSALAT
mit Dill und Feta

Okurkový salát s koprem a sýrem feta
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Da wird deine Küche zum Wohnzimmer: Mit unserer kuscheligen Sitzecke 
kannst du deine Küche ab jetzt auch zum Entspannen nutzen. Für die 
kleine Pause zwischendurch!
Vaše kuchyně se tu stane obývacím pokojem: Díky našemu útulnému se-
dacímu koutu můžete nyní kuchyň využít i k relaxaci. Pro chvilky, kdy si 
potřebujte vydechnout!

ENTSPANNT KOCHEN
Vaření je relax

Einfach klasse – 
ein Kräutergarten 
in der Küche!

Prostě skvělé – by-
linková zahrádka 
v kuchyni!

Landhaus | Venkovský dům  

(P)inovativ
(P)inovativní

Wir erfinden Küche neu und entwickeln unsere Konzepte am Puls der Zeit 
weiter. Im Fokus stehen dabei stets sowohl die technische Funktionalität als 
auch der Wohlfühlfaktor, damit du den dir zur Verfügung stehenden Raum 
ideal und deinen Ansprüchen entsprechend nutzen kannst. So werden unse-
re Küchen all deinen Bedürfnissen gerecht.
Objevujeme kuchyni nově a rozvíjíme naše koncepty s prstem na tepu doby. 
Důraz je vždy kladen jak na technickou funkčnost, tak na příjemný pocit, abys-
te mohli prostor, který máte k dispozici, ideálně využít, zcela podle svých 
požadavků. Naše kuchyně tak dostojí všem vašim potřebám.

1. In den Schränken mit einer Tiefe von 30 cm sind 
alle Utensilien genau da, wo man sie braucht.
1. Ve výsuvných šuplících s hloubkou 30 cm je všech-
no náčiní přesně tam, kde ho potřebujete.

2. Überblick behalten: Breite, tiefe Auszüge bieten 
viel Platz für Besteck, Zutaten & Co. 
2. Zachovejte si přehled: Široké, hluboké šuplíky nabí-
zí hodně místa na příbory, ingredience a další. 

3. Ein grüner Blickfang ist der zentral integrierte 
Kräuterbereich, der nach den eigenen Vorlieben be-
pflanzt werden kann.
3. Zelenou pastvou pro oči je centrálně integrovaná 
plocha s bylinkami, kterou lze osázet podle vlastní 
fantazie.

  Landhaus | Venkovský dům

3Scannen und 
die Küche live 
erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

360°
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Kreative Farbwelten
Kreativní barevný svět
Verstärke die Wirkung deiner Lieblingsfarbe, indem du sie ge-
schickt kombinierst und so zum Strahlen bringst.
Zdůrazněte působení své oblíbené barvy tím, že ji šikovně 
zkombinujete tak, aby zazářila.

”Dezent mit Akzent”, ”Kontrast-Feuerwerk”, ”Ton in Ton”, ”Statement-Colour” oder ”Von hell bis Pastell” – welches Farbkonzept ist ganz nach 
deinem Geschmack? Zeitlose Dekore in zurückhaltenden Tönen lassen sich vortrefflich mit farblichen Charakterdarstellern kombinieren. 
Spannend sind Kombinationen aus Lichtgrau und Weiß oder Pastellblau. Auch Frontregale und Wangen sind im pino-Farbkonzept erhältlich. 
Mix it up!
„Decentní s akcentem“, „ohňostroj kontrastů“, „tón v tónu“, „výrazná barva“ nebo „od světlé po pastelovou“ - který barevný koncept je podle 
vašeho gusta? Nadčasové dekory v tlumených tónech lze skvěle kombinovat s barevnými „charakterními představiteli“. Vzrušující jsou kombi-
nace ze světle šedé a bílé nebo pastelově modré. V barevném konceptu studia pino jsou k dostání také dvířka a bočnice. 

KUNST DER KOMBINATION
Umění kombinace

Weitere Front- 
farben ab Seite 84.

Další barvy čel od 
strany 84.

Du hast die Wahl. Gestalte 

deine pino Küche ganz nach 

deinen Vorstellungen.
Máte možnost volby. Svou 

kuchyň pino si vytvořte 
zcela podle vašich představ.

Kreative Farbwelten | Kreativní barevný svět    Kreative Farbwelten | Kreativní barevný svět
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Teamwork
Týmová práce

TIP-ON

Kinderleicht leben – mit 
einer cleveren HWR-Planung

Život je peříčko – s chytře 
navrženou místností na 
domácí práce.

1. Tip-On: Die grifflosen Schranktüren öffnen sich auf 
sanften Druck. So easy für Groß und Klein.
1. TIP-ON: bezúchytková dvířka skříně se otevírají 
lehkým dotykem. Jak snadné pro malé i velké.

2. LED: Großflächig ausgeleuchtete Arbeitsflächen 
sorgen beim Schneiden für mehr Sicherheit.
2. LED: plošně osvětlené pracovní plochy zajistí více 
bezpečnosti při krájení.

 Die Küche mit angeschlossenem HWR:  
 Lifestyle meets Funktionalität. 

Menschen wünschen sich in Küche und Haushalt kurze Wege, leicht zu-
gängliche Arbeitsgeräte und gleichzeitig einen gemütlichen, modern de-
signten Wohn-/Essplatz und freie, ordentliche Arbeitsflächen rund um den 
Herd. Übersetzt heißt das: Die Hausarbeit soll leicht machbar, aber nicht 
sichtbar sein. pino kennt diese Wünsche und hat die Lösung, 
die zu den individuellen räumlichen Gegebenheiten 
passt!
Lidé si přejí v kuchyni a domácnosti krátké cesty, 
lehce dostupné pracovní přístroje a současně 
útulný, moderní obytný / jídelní prostor kolem 
sporáku a volné, dobře uspořádané pracovní plo-
chy. V překladu to znamená: Domácí práce má jít 
dobře od ruky, ale nemá být vidět. Pino jsou tato 
přání známa a máme řešení, která se hodí do každé 
prostorové situace.

Kuchyně s připojenou místností na domácí práce: 
životní styl se setkává s funkčností.

Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Perfekt geplant | Perfektně naplánováno    Perfekt geplant | Perfektně naplánováno

So passt alles: zusammen Hausarbeit und Hausaufgaben 
erledigen. Auf diese Küche mit HWR gibt’s eine 1.
Tak to má být. Společně děláme domácí úkoly i domácí práce. 
Tato kuchyně s místností na domácí práce dostane za 1.

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!
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3. Integrierter Apothekerschrank: 
Optisch dezent, aber in puncto Platz und 
Ordnung ein Riese!
3. Integrovaná výsuvná potravinová 
skříň: Opticky decentní, ale co se týče 
místa a pořádku gigant!

4. Topf-Karussell: Das Runde im Eckigen 
ist beim Thema Stauraum Tabellen-
führer.
4. Karusel na hrnce je, co se týče úložné-
ho prostoru, naprostá trefa do černého.

PN 100/ 220
FRONT Weiß Hglz.
KORPUS Weiß
ARBEITSPLATTE Evoke Eiche Nb.

ČELO Bílé, vysoký lesk
KORPUS Bílý
PRACOVNÍ DESKA Imitace dubu 
Evoke

750 Weiß | Bílý653 Weiß Hglz.
Bílé, vysoký lesk

848 Evoke Eiche Nb.
Imitace dubu Evoke

Eine intelligente Küchenplanung ist wichtig, um viele Jahre Spaß 
am Familientreffpunkt Nummer 1 zu haben! Das Design spielt dabei 
eine genau so große Rolle wie die Funktionalität. Erfolgsfaktoren für 
deine Lieblingsküche: Stauraum, Kopffrei-Haube und -Schranktüren 
sowie der große und tiefe Ess- und Arbeitsplatz rund um die Spüle.
Promyšlené plánování kuchyně je důležité, abyste si mohli užívat 
středobodu rodinných setkání po mnoho let! Design je zde stejně 
důležitý jako funkčnost. Faktory úspěchu pro vaši oblíbenou kuchyň 
je úložný prostor, digestoř se zkoseným panelem a výklopná dvířka 
skříněk, stejně jako velké a prostorné jídelní a pracovní místo kolem 
dřezu.

ÄSTHETIK & FUNKTION
Estetika & funkce

5. Mikrowellen-Fach: Küchen-
geräte schnell zugänglich, aber 
geschickt versteckt.
5. Police na mikrovlnou troubu: 
Kuchyňské přístroje jsou rychle 
dostupné a přitom šikovně scho-
vané.

6. Kopf-frei-Türen mit Milchglas: 
Volle Bewegungsfreiheit auch 
bei geöffneten Schränken
6. Výklopná dvířka s mléčným 
sklem: Naprostá volnost pohybu, 
i když jsou skříňky otevřené.

360°
Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Angebauter Tresen
Lieblingsplatz mit beque-

mer Sitztiefe.

Barový pult:
Oblíbené místo s pohodlnou 

hloubkou sezení.

Perfekt geplant | Perfektně naplánováno    Perfekt geplant | Perfektně naplánováno
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Stará zástavba se setkává s funkčností
Altbau trifft Funktionalität
Hier liegt der Fokus auf dem wirklich Wichtigen, denn Style und 
Funktionalität gehen bei uns immer Hand in Hand.
Zde se klade důraz na to, co je skutečně důležité, protože styl a funkčnost 
jdou u nás vždy ruku v ruce.

Die klassische Altbau-Küche mit Überhöhe nutzt die vorgegebenen Mög-
lichkeiten der kleinen Altbauwohnung gekonnt, das Highlight ist der so-
wohl räumlich als auch optisch perfekt integrierte Essplatz.
Klasická kuchyně ve staré zástavbě s převýšením chytře využívá specifi-
cké možnosti malého bytu ve staré zástavbě. Zlatým hřebem je dokonale 
prostorově i opticky integrované jídelní místo.

ALLES, WAS ICH BRAUCHE
Vše, co potřebuji

Scannen und 
die Küche live 
erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

360°

Altbauküche | Kuchyně ve staré zástavbě  

1. Clever! Dank des erhöhten Einbaus ist der Geschirrspüler  
ergonomisch zu nutzen.
1. Chytré! Díky vyvýšené vestavěné části je používání myčky ergono-
mické.

2. Sinnvoll geplante Auszüge ermöglichen einen schnellen  
Überblick über die Küchenutensilien.
2. Chytře navržené výsuvné šuplíky umožňují rychlý přehled o 
kuchyňském náčiní.

PN 80/200
FRONT Kaschmirgrau/ Fjordgrün
KORPUS Kaschmirgrau
  ARBEITSPLATTE Honig Eiche-Nb.

ČELA Kašmírová šedá/zelený fjord
KORPUS Kašmírová šedá
PRACOVNÍ DESKA Imitace 
medového dubu 667 Fjordgrün

Zelený fjord

843 Honig Eiche-Nb.
Imitace medového dubu

678 Kaschmirgrau
Kašmírová šedá

  Altbauküche | Kuchyně ve staré zástavbě
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1. In diesem großzügigen Schrank finden alle Putzmittel  
übersichtlich ihren Platz.
1. V této prostorné skříni jsou všechny čisticí prostředky přehledně 
uspořádány.

2. Kein Körbeschleppen: Wenige Handgriffe genügen und die Wäsche 
ist in der Waschmaschine.
2. Není třeba se tahat s koši: Postačí jeden pohyb a prádlo je 
v pračce.

Ordnung spart Zeit – für 

das wirklich Wichtige!

Pořádek šetří čas 
na to, co je oprav-
du důležité!

Unsere individuell angepassten Innenschränke bieten dir den Platz, den du wirklich 
brauchst. Wäsche, Putzmittel und Abfall sind mit unseren innovativen Lösungen 
und intelligenten Sortiersystemen immer da, wo sie hingehören. Griffbereit und gut erreichbar!
Naše individuálně navržené vnitřní uspořádání skříní na míru vám poskytne prostor, který skutečně 
potřebujete. Prádlo, čisticí prostředky a odpadky jsou díky našim inovativním řešením a inteligentním 
třídícím systémům vždy tam, kam patří. Po ruce a snadno dostupné!

ORDNUNG IST DAS HALBE LEBEN
Pořádek je polovina úspěchu

Freude am Schönen
Radost z krásna

Sieht nicht nur gut aus, sondern erleichtert dir dein Leben, 
denn unser Fokus liegt auf Effizienz und Ordnung.
Nejenže to dobře vypadá, ale také vám ulehčí život, protože se 
zaměřujeme na efektivitu a pořádek.

Gut zu wissen
Wir helfen dir, bei der 

Planung auf Ergonomie zu achten.

Je dobré vědět
Při plánování vám pomůžeme 
věnovat pozornost ergonomii!

Hauswirtschaftsraum | Místnost na domácí práce    Hauswirtschaftsraum | Místnost na domácí práce
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Schnell zugänglich – aber bei Bedarf unsichtbar. Der perfekte Hauswirtschafts-
raum hilft dabei, Haushaltsverpflichtungen effektiver, geräuschloser und leich-
ter zu erledigen. Alle Reinigungsutensilien haben ebenso ihren angestammten 
Platz wie Vorräte und Kochgeräte, die nur selten gebraucht werden. Effiziente 
Arbeitsabläufe und müheloses Ordnunghalten heißen die beiden großen Vor-
züge eines professionell geplanten Hauswirtschaftsraumes, auf den man nie 
wieder verzichten will.
Rychle dostupné – ale pokud možno ne na očích. Perfektní místnost na domácí 
práce vám pomůže, abyste udělali domácí práce efektivněji, klidněji a snadněji. 
Všechny čistící potřeby mají svoje stálé místo, stejně jako zásoby a kuchyňské 
přístroje, které jsou potřeba jen občas. Dvě největší devizy profesionálně na-
plánované místnosti na domácí práce, kterých se už nikdy nebudete chtít vzdát, 
jsou efektivní pracovní postupy a bezproblémové udržování pořádku.

HAUSWIRTSCHAFTSRAUM – 
SO GENIAL!
Místnost na domácí práce – naprosto geniální!

Easy living
Lehký život

Das Leben ist so viel einfacher, wenn alles seinen Platz hat – 
hinter einer Tür, die man schließen kann.
Život je daleko snadnější, když má vše své místo – za dveřmi, 
které se dají zavřít.

    „Mein HWR ist mein persönliches 

    Zeitgeschenk. Mehr spielen statt spülen!” 

„Má místnost na domácí práce je mým osobním  

dárkem na úsporu času. Více času na hraní 

místo umývání nádobí!“

1. Ein Auszug für den Wäschekorb. 
Ein Griff und schon ist die schmut-
zige Wäsche in der Trommel! 
1. Výsuvný šuplík na koš na prádlo. 
Jeden hmat a už je špinavé prádlo 
v bubnu!

2. Ein Hoch auf den Besenschrank, 
in dem sich auch Bügelbrett und 
alle Reinigungsutensilien verste-
cken. 
2. Ať žije úklidová skříň, do které 
se schová také žehlicí prkno a 
všechny čistící potřeby.

3. Der perfekte Platz, um Wäsche 
vorzubehandeln, zu ordnen, zu 
pflegen und zusammenzulegen.
3. Perfektní místo na přípravu, 
třídění, ošetřování a skládání 
prádla.

Platz für das und noch 

viel mehr...

Místo pro to i ono a ještě něco 

navíc…

4. Wäsche farblich trennen – so praktisch, 
wenn die Hausarbeit in wenigen Griffen erle-
digt ist.
4. Rozdělit prádlo na praní podle barev – jak 
praktické, když je domácí práce hotová za 
několik vteřin.

Scannen und die 
Küche live erleben!
Nascanujte a zažijte 
si kuchyň naživo!

Hauswirtschaftsraum | Místnost na domácí práce    Hauswirtschaftsraum | Místnost na domácí práce
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Der perfekte Platz, um Wäsche vorzubehandeln, zu ordnen, zu pflegen und zusammenzulegen, zu bügeln und zu verstauen. Sobald alles 
erledigt scheint, kommt der nächste Schwung. Wie wertvoll ist es da, einen Hauswirtschaftsraum zu haben, in dem für jeden Arbeitsgang die 
richtige räumliche Anordnung gewählt und Platz geschaffen wurde. Das spart Zeit und Nerven.
Perfektní místo na odstraňování skvrn, třídění, ošetřování, skládání, žehlení a uložení prádla. Když už se zdá, že je vše hotovo, přijde další 
várka. Pak oceníte, že máte místnost na domácí práce, kde je pro každý pracovní postup k dispozici to správné prostorové uspořádání a místo. 
Ušetří vám to čas i nervy.

LÄSSIGE KLEIDERORDNUNG
Vše na svém místě

„Ein Raum für Wäsche, Haushalt und Vorräte                   
 – und vielleicht auch für unser Hobby?”             Jedna místnost na prádlo, potřeby pro domácnost, 

zásoby a třeba i na naše koníčky?

  Hauswirtschaftsraum | Místnost na domácí práce

ALLES IST MÖGLICH
Vše je možné
Keine Lust mehr auf Wäschechaos? Kein Problem, wir haben hier die ultimativen 
Lösungen für dich. Von einem komplett ausgestatteten HWR bis zu einzelnen 
Schranksystemen findest du bei pino alles.
Nemáte náladu na hory prádla? Žádný problém, máme pro vás ta nejlepší řešení. 
U pino najdete vše: jak kompletně vybavenou místnost na domácí práce, tak i 
individuální systém skříní.

      „Für unsere WG die ideale Lösung. 

      Alles an einem Platz, das gefällt uns!” 

Pro naše sdílené bydlení je to ideálním

řešení. Vše na jednom místě, to se nám líbí!

Wie wäre es mit doppelt so viel 
Stauraum? Plane nach deinen 
Wünschen. Jak by se vám líbilo mít 

dvojnásobek úložných prostor? 
Plánujte podle vašich přání.

Hauswirtschaftsraum | Místnost na domácí práce  
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SO SCHÖN 
KANN ORDNUNG SEIN
Tak krásný může být pořádek
Unsere Küchen-Designer arbeiten Tag für Tag daran, dass du noch mehr Spaß an deinen Küchenmöbeln hast. Das schönste 
Kompliment, das du ihnen machen kannst? Wenn du nicht nur die coole Optik deiner Schränke liebst, sondern auch ihr Innen-
leben und System. Denn das entscheidet darüber, wie gerne du in deiner Küche lebst, wie viel Zeit du spart, weil alles so über-
sichtlich und griffbereit ist, und wie viel Spaß es dir macht, deine schönsten Accessoires in ihnen zu dekorieren.
Naší kuchyňští designéři pracují dnem i nocí na tom, abyste se svým kuchyňským nábytkem zažili ještě více radosti. Nejhezčí 
kompliment, který jim můžete udělat? Pokud nemilujete jen skvělou optiku svých skříní, ale také jejich vnitřní uspořádání a sys-
tém. To totiž rozhodne o tom, jak rádi budete žít ve své kuchyni, kolik ušetříte času, protože je vše tak přehledné a po ruce a kolik 
radosti zažijete, když zde vystavíte své nejhezčí kousky.

pino, Wir 
für euch!

OD NÁS PRO VÁS
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Der schnelle Griff
Rychle po ruce

Alles hat seinen Platz. Diese Schränke geben Ordnung und 
Struktur für mehr Übersichtlichkeit und Ambiente. 
Vše na svém místě. V těchto skříňkách panuje řád a pořádek, vše je 
přehledné, prosycené skvělou atmosférou.

Hängeschrank mit Lifttür
Závěsná skříňka s pozvolným zvedáním

Hängeschrank mit Glasklapptür
Závěsná skříňka se skleněnými zvedacími dvířky

Hängeschrank für Flachschirmhauben
Závěsná skříňka pro ploché digestoře

Hängeschrank mit Faltlifttür
Závěsná skříňka se skládacími zvedacími dvířky

Vorratsschrank mit 
Innenauszügen
Potravinová skříň s vnitřními 
šuplíky

Besen- und Geräteschrank
Úklidová / přístrojová skříň

Vorratsschrank mit Türregal
Potravinová skříň s regálem ve 
dveřích

Apothekerschrank
Výsuvná potravinová skříň

Mikrowellenschrank
Skříňka na mikrovlnou troubu

Rolladenhängeschrank
Závěsná skříň s roletou

Profitiere von unseren innovativen Lösungen, wie du deine Vor-
räte, Putzutensilien und Küchengeräte nicht nur schnell zugäng-
lich machst, sondern auch auf sehr ästhetische Weise gut ver-
steckst. Im Vorratsschrank mit innenliegenden Auszügen lagerst 
du schwere Getränkekästen auf rückenschonende Art.
Využijte naše inovativní řešení, aby vaše zásoby, čistící 
prostředky a kuchyňské přístroje byly nejen rychle po ruce, 
ale také opravdu esteticky uložené. V potravinové skříni 
s výsuvnými vnitřními šuplíky budou těžké přepravky na 
nápoje uskladněny tak, aby vaše záda netrpěla.

PLATZ HOCH 3
Místo na třetí

Wandschränke | Nástěnné skříňky  Hochschränke | Vysoké skříně
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Unterschrank mit Innenauszügen
Spodní skříňka s vnitřními výsuvnými šuplíky

Auszugsschrank mit Mülltrennsystem
Výsuvná skříň se systémem třídění 
odpadu

Halbeckschrank mit Schwenkauszug
Polorohová skříňka s výklopným elementem

Auszugsschrank mit Innenauszügen
Výsuvná skříň s vnitřním výsuvným šuplíky

Wir wollen, dass du’s dir leicht machst! 
Entdecke hier die zeit-, geduld-, nerven- 

und mühesparenden Ideen von pino!

Chceme, abyste si to ulehčili! Objevte 
zde nápady pino, které vám ušetří čas, 
trpělivost, nervy a námahu.

Unterschrank mit Apothekerauszug
Spodní skříňka s výsuvným systémem

Karussel-Eckschrank
Rohová skříň s karuselem

Eckunterschrank
Rohová spodní skříňka

Wir sind amtierender Meister in der Raumausnutzung. Wir zeigen dir Lö-
sungen, wie du deine Töpfe, Kochutensilien, Küchengeräte und Vorräte so 
unterbringst, dass du sie sofort griffbereit hast. Unterschränke mit Innen-
auszügen sind z. B. eine brillante Art, wie du dir schnell einen Überblick 
über den Schrankinhalt verschaffst.
Jsme úřadujícím mistrem ve využití prostoru. Ukážeme vám řešení, jak 
uložit svoje hrnce, kuchyňské potřeby, přístroje a zásoby tak, abyste je měli 
okamžitě po ruce. Spodní skříňky s vnitřními výsuvnými šuplíky jsou např. 
skvělým způsobem, jak rychle získat přehled o obsahu skříně.

CLEVER VERSTAUT
Chytře uloženo

Eck- und Auszugsschränke | Rohové a výsuvné skříně    Eck- und Auszugsschränke | Rohové a výsuvné skříně
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Auszugsschrank
Šuplíková skříňka

Auszugsschrank
Šuplíková skříňka

Auszugsschrank
Šuplíková skříňka

Auszugsschrank mit Glasausführung
Šuplíková skříňka ve skleněném provedení

Pssst ... Die Auszüge  

schließen selbsttätig und  

nahezu lautlos, dank 

integrierter Dämpfung.

Pššš … výsuvné systémy se díky 

zabudovanému tlumení zavírají 

samovolně a téměř bezhlučně.

LED-Lichtleiste
Lišta pro LED osvětlení

LED-Spots
Bodové osvětlení LED

LED-Beleuchtung mit stufenweise Umschaltung 
von neutralem Arbeitslicht auf weißwarmes 
Ambientelicht.
LED osvětlení se stupňovitým přepínáním od neutrálního 
pracovního světla po teple bílé útulné světlo pro dotvoření 
atmosféry.

LED-Lichtleiste eingefräst
Zafrézovaná lišta pro LED osvětlení

Spotlights liefern nicht nur die passende Arbeitsbeleuchtung beim Schneiden und Kochen, 
sondern auch stimmungsvolle Licht-Akzente. Eine indirekt leuchtende LED-Leiste hinter 
dem Wandschrank sorgt für ein heimeliges Ambiente. 
Bodová osvětlení dodávají nejen odpovídající pracovní osvětlení při krájení a vaření, ale také působivé světelné akcenty. 
Lišta pro nepřímé LED osvětlení za nástěnnou skříňkou zajišťuje útulnou atmosféru.

LICHTAKZENTE
Světelné akcenty

Innenorganisation | Vnitřní organizace    Küchenbeleuchtung | Kuchyňské osvětlení

LED-Lichtleiste
Lišta pro LED osvětlení

NEU 
NOVINKA
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A nyní je zapotřebí vaše kreativita!

Stelle dich, deine Lieblingsmenschen und deine ganz persönliche Art zu leben in den Mittelpunkt. Du legst fest, wie viel Stauraum 
und Arbeitsfläche du willst, ob du einen Essplatz möchtest und ob du’s lieber klassisch-zeitlos oder wild-aufregend hast. Schnapp dir 
die Profi-Ideen von pino und lass deiner Phantasie freien Lauf. Dein Leben, deine Küche. 
Dejte do středu pozornosti sami sebe, své blízké a svůj zcela osobitý způsob života. Jen vy určujete, kolik chcete mít úložných prostor 
a pracovní plochy, zda chcete mít jídelní místo a zda se vám více zamlouvá klasicky nadčasový nebo divoce vzrušující styl. Využijte 
profi nápady od pino a nechte svou fantazii pracovat na plné obrátky. Je to váš život, vaše kuchyně.

UND JETZT IST DEINE 
KREATIVITÄT GEFRAGT!

PREISGRUPPE
CENOVÁ SKUPINA

PREISGRUPPE
CENOVÁ SKUPINA

PN 80
874 Grafit
874 Grafit

PN 80
650 Magnolienweiß 
650 Magnólie bílá

PN 80
659 Lichtgrau
659 Světle šedá

PN 80
678 Kaschmirgrau
678 Kašmírová šedá

PN 80 Melamin
PN 80 melamin

PN 100 Melamin
PN 100 melamin

PN 80
730 Weiß
730 Bílá

PN 100
651 Steineiche-Nb.
651 Imitace dubu cesmínovitého

PN 100
657 Beton Perlgrau
657 Beton perlově šedá

PN 100
665 Beton Weißgrau
665 Beton bílošedá

PN 100
679 Fichte Whitewashed
679 Smrk whitewashed

PN 100
682 Tanne cara
682 Jedle cara

PN 100
672 Evoke Eiche-Nb.
672 Imitace dubu

PN 100
658 Beton Graphitgrau
658 Beton šedý grafit

PN 100
664 Honig Eiche-Nb.
664 Imitace medového dubu

PN 100
683 Tanne clay
683 Jedle clay

PREISGRUPPE
CENOVÁ SKUPINA

PN 200
677 Burgundrot
677 Burgundská červeň

PN 200
666 Antikrosa 
666 Starorůžová

PN 200
667 Fjordgrün 
667 Zelený fjord

PN 200
668 Pastelblau
668 Pastelově modrá

PN 200
675 Achatgrau
675 Achátově šedá

PN 200
690 Verde
690 Verde

PN 205
684 Alux champagner
684 Alux šampaňská

PN 205
685 Alux caviar
685 Alux kaviár

PN 205
686 Alux gold
686 Alux zlatá

PN200, 205 Melamin
PN200, 205 melamin
PN210 Lack mit
Antifingerprintbeschichtung
PN210 Lakový povlak proti 
otiskům prstů
PN 220, 225 Lacklaminat
PN 220, 225 lakovaný laminát

PN 210
691 Alpinweiß supermatt
691 Alpská bílá, super matná

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA
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PREISGRUPPE
CENOVÁ SKUPINA

PN 380
663 Steingrau matt
663 Šedý kámen, vysoký lesk

PN 400
655 Sandbeige metallic Hglz.
655 Pískově béžová metallic,
vysoký lesk

PN 435
670 Weiß matt
670 Bílá, matná

PN 400
642 Seidenweiß metallic Hglz. 
642 Bílé hedvábí metallic,
vysoký lesk

PN 400 Lacklaminat
PN 400 lakovaný laminát
PN 435, 485 Folie
PN 435, 485 fólie

Gestalte deine Küchenwelt, wie es dir 
gefällt. Du bestimmst, was, wie & wo. 
Leben ist jetzt!

Vytvořte si svůj kuchyňský svět tak, 
jak se vám to líbí. Vy určujete, kdy, 
kde a jak. Život je teď!

PN 435
680 Kaschmirgrau
680 Kašmírová šedá

PN 435
688 Cosmos grey
688 Cosmos grey

PN 485
656 Magnolienweiß supermatt
656 Magnólie bílá, super matná

PN 380
647 Weiß matt  
647 Bílá, matná

PN 380
648 Magnolienweiß matt 
648 Magnolia bílá, matná

PN 370
636 Weiß Hochglanz
636 Bílá, vysoký lesk

PN 370
639 Grafit Hochglanz
639 Grafit, vysoký lesk

PN 370
640 Rot Hochglanz
640 Červená, vysoký lesk

PN 370
637 Magnolienweiß Hglz. 
637 Magnólie bílá, vysoký lesk

Auch als 
Nischenrück-
wände 
verfügbar!
Also available 
as splashbacks !

KORPUS
DEKORE
DEKORY
KORPUSY

750 Weiß
750 Bílá

834 Steineiche-Nb.
834 Imitace dubu cesmínovitého

833 Magnolienweiß
833 Magnólie bílá

837 Lichtgrau
837 Světle šedá

842 Grafit
842 Grafit

848 Evoke Eiche-Nb.
848 Imitace dubu Evoke

850 Kaschmirgrau
850 Kašmírová šedá

856 Tanne clay
856 Jedle clay

851 Fichte Whitewashed
851 Smrk whitewashed

ARBEITS
PLATTEN
PRACOVNÍ
DESKY

750 Weiß
750 Bílá

789 Marmorschwarz
789 Mramor černý

838 Beton Perlgrau
838 Beton perlově šedá

849 Pietra Grey Marmor 
849 Mramor Pietra šedý 

843 Honig Eiche-Nb.
843 Imitace medového dubu

846 Granit Graubraun
846 Žula šedohnědá

853 Hemlock Lava
853 Hemlock láva

836 Arizona Pinie-Nb.
836 Imitace pinie Arizona

839 Beton Graphitgrau
839 Beton šedý grafit

852 Beton Schwarz
852 Beton černý

834 Steineiche-Nb.
834 Imitace dubu cesmínovitého

820 Lavagrau Steinstruktur
820 Šedá láva struktura kamene

844 Beton Weißgrau
844 Beton bílošedá

848 Evoke Eiche-Nb.
848 Imitace dubu Evoke

854 Tanna Cara
854 Jedle cara

856 Tanna Clay
856 Jedle clay

855 Beton Sand
855 Beton pískový

PREISGRUPPE
CENOVÁ SKUPINA

PN 370, 380 Lacklaminat
PN 370, 380 lakovaný laminát

PN 220
653 Weiß Hochglanz
653 Bílá, vysoký lesk

PN 220
654 Magnolienweiß Hglz. 
654 Magnólie bílá, vysoký lesk

PN 220
662 Steingrau Hglz.
662 Šedý kámen, vysoký lesk

PN 225
673 Weiß matt 
673 Bílá, matná

PN 225
674 Steingrau matt
674 Šedý kámen, vysoký lesk

PN 210
689 Schwarz supermatt
689 Černá, super matná

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA
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 128 mm 128 mm  128 mm

 160 mm

 160 mm 160 mm  160 mm  160 mm 160 mm

 128 mm

 128 mm  128 mm 160 mm  128 mm  128 mm

 160 mm 879  320 mm 881  320 mm
880  160 mm 882  160 mm

 160 mm  160 mm

 160 mm
888  320 mm
887  160 mm

  128 mm

 128 mm  160 mm 128 mm  160 mm

  160 mm   160 mm   160 mm

  160 mm

MOTIV
NISCHEN
ZÁSTĚNY S 
MOTIVEM

Metallrahmenregal/Regál s kovovým rámem
Aluminium schwarz matt (max. 600 x 250 x 579 mm)
Hliník, černý matný (max. 600 x 250 x 579 mm)

REGAL
ELEMENTE
REGÁLOVÝ
PRVEK

Pfiffige Idee:
Alle Motivnischen als  

Rückwände in Regalen.

Chytrý nápad: 
Všechny zástěny 
s motivem jako zadní 

stěny v policích.

312 Gräser
312 Tráva

322 Mexico Grau
322 Mexico šedá

324 Lavendel
324 Levandule

315 Kachelmotiv Schwarz/Weiß
315 Motiv kachliček, černá/bílá

321 Mexico Blau
321 Mexico modrá

323 Ziegelwand
323 Cihlová stěna

325 Steinwand hell
325 Kamenná stěna světlá

327 Abstrakt
327 Abstraktní

329 Pusteblume
329 Pampeliška

331 Jungle blue
331 Jungle blue

330 Abstrakt 2
330 Abstraktní 2

GRIFFE
ÚCHYTKY

834 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
834 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli

778 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
778 kovová úchytka ve
tvaru D design nerezové oceli

791 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
791 kovová úchytka ve
tvaru D design nerezové oceli

852 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
852 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli

858 Metallbügelgriff
Schwarzchrom-Optik
858 kovová úchytka ve tvaru 
D, vzhled černého chromu

853 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
853 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli

857 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
857 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli

860 Metallbügelgriff Brüniert 
gebürstet
860 kovová úchytka ve tvaru 
D, mořená, kartáčovaná

859 Metallbügelgriff
Schwarzchrom-Optik
859 kovová úchytka ve tvaru 
D, vzhled černého chromu

820 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik*
820 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli*

862 Metallbügelgriff
Nickelschwarz*
862 kovová úchytka ve
tvaru D, niklová černá*

875 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
875 kovová úchytka ve tvaru
D design nerezové oceli 

861 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik*
861 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli*

876 Metallbügelgriff
schwarz matt
876 kovová úchytka ve
tvaru D černá matná

877 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
877 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli

878 Metallbügelgriff
Alteisenfarbig*
878 kovová úchytka ve tvaru 
D v barvě starého železa*

886 Griffleiste Edelstahl-Optik****
886 Lišta s úchyty nerezové 
oceli****

880*/879***
Metallbügelgriff Grafit
880*/879***
kovová úchytka ve tvaru D grafit

881***/882* Metallbügelgriff
Antikschwarz
881***/882* kovová úchytka 
ve tvaru D antika černá

883 Metallbügelgriff
Grafit*
883 kovová úchytka ve
tvaru D grafit*

884 Metallbügelgriff 
Stahl-Optik*
884 kovová úchytka ve
tvaru D, design oceli*

885 Metallbügelgriff
schwarz*
885 kovová úchytka ve
tvaru D černá*

887*/888*** Metallbügelgriff 
Grafit
887*/888*** kovová úchytka 
ve tvaru D grafit

890 Metallbügelgriff  
Schwarz matt
890 kovová úchytka ve tvaru 
D černá matná

750 Stangengriff Edelstahl-Optik**
750 tyčová úchytka design nerezové oceli**

837 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
837 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli

850 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
850 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli

841 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
841 kovová úchytka ve
tvaru D design nerezové oceli

851 Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
851 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli

889 Metallknopf Grafit
889 kovový knoflík grafit

891 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
891 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli

892 Metallbügelgriff Edel-
stahl-Optik
892 kovová úchytka ve tvaru 
D design nerezové oceli

870 Stangengriff Edelstahl-Optik**
870 tyčová úchytka design nerezové oceli**

893 Metallbügelgriff Gold-
farbig*
893 kovová úchytka ve tvaru 
D v barvě zlata*

894 Griffleiste Schwarz****
894 Lišta s úchyty 
Vzhled Černá****

895 Metallknopf Edelstahl
895 Kovový knoflík Design 
nerez oceli

896* Metallbügelgriff 
Gold-Optik
896* Kovová úchytka ve tvaru 
D Zlatý vzhled

  = Bohrabstand | rozteč vrtání */**/***/**** = Mehrpreis 1/2/3/4 | příplatek 1/2/3/4

687 Jacob blue
687 Jacob blue

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA

NEU 
NOVINKA
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5 gute Gründe für pino

Einfach und unkompliziert
Wir haben ein überschaubares Sor-
timent, das sich auf deine Wünsche 

anpassen lässt.
Jednoduše a nekomplikovaně 

Máme přehledný sortiment, který 
se přizpůsobí vašim přáním. 

Große Farbauswahl
Deinen ganz persönlichen 

Küchenlook kannst du mit unseren flexi-
bel kombinierbaren Farb- und Dekofron-

ten selbst kreieren.
Velký výběr barev 

Vytvořte si váš osobitý kuchyňský look 
pomocí našich flexibilně kombinovatelných 

barevných a dekorativních čel.

Unschlagbare Preise
Unsere Küchen folgen dem MiniMax-Prin-
zip: maximale Ausstattung bei minimalen 

Preisen.
Bezkonkurenční ceny 

Naše kuchyně se řídí principem „MiniMax“: 
maximální vybavení za minimální ceny.

Alles nach Maß
Wir passen deine Küche 

flexibel an, egal ob du viel Platz 
hast oder wenig.

Vše na míru 
Flexibilně upravíme vaši kuchy-
ni nezávisle na tom, kolik místa 

máte k dispozici.

Schnelle Lieferung
Deine Küche ist innerhalb von 2 bis 3 

Wochen bei dir – gegen Aufpreis sogar 
binnen 5 Werktagen!

Rychlé dodání 
Vaše kuchyně je u vás za 2 až 3 týdny – za 

příplatek dokonce za 5 pracovních dnů!

5 dobrých důvodů pro pino

*Applies for Germany only
* Platné pouze pro Německo



Jetzt scannen
Nyní nascanujte

pino Küchen GmbH & Co. KG | Buroer Feld 1 | 06869 Coswig/Anhalt |T +49 34903 60-0 | F +49 34903 60-8100 | info@pino.de | www.pino.de

Änderungen in Programmen, Material, Ausführung, 
Abmessung sowie bei Elektrogeräten hinsichtlich techni-
scher Ausführung bleiben vorbehalten. 

Změny programů, materiálu, provedení, rozměrů i u 
elektrických přístrojů týkající se technického provedení, 
zůstávají vyhrazeny.
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