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Ordnung sein!

Mein HWR: so schön kann

Moje místnost na domácí práce: 
tak krásný může být pořádek! 

We  for you
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STARTE DEINE 
HWR-PLANUNG JETZT!
Začněte s plánováním místnosti na domácí práce teď!

Ordnung im Haushalt und Arbeitserleichterung beim Waschen und Bügeln. Plane 
deinen Hauswirtschaftsraum so, dass du den Raum optimal ausnutzt und er dir den 
größtmöglichen Komfort bietet. Mach dir das Leben leichter mit einem clever geplan-
ten HWR von Pino.  

Pořádek v domácnosti a ulehčení práce při praní a žehlení. Naplánujte si vaši 
místnost na domácí práce tak, abyste optimálně využili prostor a měli veškerý 
možný komfort. Usnadněte si život s chytře naplánovanou místností na domácí 
práce od PINO.

Planung von Zuhause aus!

Plánování z pohodlí domova!

Pino, Wir 
für euch!

OD NÁS PRO VÁS

WÄSCHE. LEICHT GEMACHT!
Prádlo. Jedna dvě hotovo! 
Nichts geht über einen schlau geplanten HWR 
mit ganz viel Platz für deine Wäsche: Sortieren, 
waschen, trocknen, falten und aufbewahren. 
Ordnunghalten ist dann ganz easy. 

HWR in deiner Küche.
Místo na domácí práce ve 
vaší kuchyni.

HWR in deinem Flur.
Místo na domácí práce ve vaší chodbě.

HWR für Garage oder Waschkeller.
Místo na domácí práce v garáži 
nebo prádelně.

HWR als ein Zimmer.
Samostatná místnost na domácí práce.
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Není nad chytře naplánovanou místnost na do-
mácí práce s dostatkem místa pro vaše prádlo: 
třídění, praní, sušení, skládání a uložení. Udržová-
ní pořádku je potom hračka.
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Menschen wünschen sich in Küche und Haushalt kurze Wege, leicht 
zugängliche Arbeitsgeräte und gleichzeitig einen gemütlichen, modern 
designten Wohn-/Essplatz rund um den Herd und freie, ordentliche 
Arbeitsflächen. Übersetzt heißt das: Die Hausarbeit soll leicht mach-
bar, 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 pra-
covní přístroje a současně útulný, moderní obytný / jídelní prostor ko-
lem sporáku a volné, dobře uspořádané pracovní plochy. 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. 

HWR - DER TRUMPF 
DER KÜCHE
Místnost na domácí práce – trumf pro 
vaši kuchyn

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.

 Die Küche mit angeschlossenem HWR: 

 Lifestyle trifft Funktionalität 

Kuchyně s připojenou místností na domácí práce: 

životní styl se setkává s funkčností.

Kinderleicht leben – mit 
einer cleveren HWR-Planung.

Život je peříčko – s chytře navrženou 

místností na domácí práce.

Teamwork
Týmová práce

Pino, Wir 
für euch!

OD NÁS PRO VÁS

HWR in der Küche | Místo na domácí práce v kuchyni
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Schnell zugänglich – aber bei Bedarf unsicht-
bar. Der perfekte Hauswirtschaftsraum hilft 
dabei, Haushaltsverpflichtungen effektiver, 
geräuschloser und leichter zu erledigen. Alle 
Reinigungsutensilien haben ebenso ihren an-
gestammten Platz wie Vorräte und Kochgeräte, 
die nur selten gebraucht werden. Effiziente 
Arbeitsabläufe und müheloses Ordnunghalten 
heißen die beiden großen Vorzüge eines profes-
sionell 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 záso-
by 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.

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

Hereinspaziert!
Vstupte!

1

Stauraum-Ideen | Nápady na úložné prostory

Platz für das und noch 

viel mehr...

Místo pro to i ono a ještě něco 

navíc…

3

5. Wäsche farblich trennen – so 
praktisch, wenn die Hausarbeit in 
wenigen Griffen erledigt ist.

5. Rozdělit prádlo na praní podle 
barev – jak praktické, když je domácí 
práce hotová za několik vteřin.

1. Ein Hoch auf den Besenschrank, 
in dem sich auch Bügelbrett und alle 
Reinigungsutensilien verstecken. 

1. Ať žije úklidová skříň, do které se schová 
také žehlicí prkno a všechny čistící potřeby.

2. Ein Auszug für den Wäschekorb. Ein 
Griff und schon ist die schmutzige Wäsche 
in der Trommel! 

2. Výsuvný šuplík na koš na prádlo. Jeden 
hmat a už je špinavé prádlo v bubnu!

3. Eine saubere Sache: Reinigungsmittel 
und Tücher übersichtlich geordnet und 
immer griffbereit.

3. Skvělá věc: čistící prostředky a hadříky 
jsou přehledně urovnané a vždy po ruce.

4. Der perfekte Platz, um Wäsche 
vorzubehandeln, zu ordnen, zu pflegen 
und zusammenzulegen.

4. Perfektní místo na přípravu, třídění, 
ošetřování a skládání prádla.

2

5

4

Licht an!

Budiž větlo!

Stauraum-Ideen | Nápady na úložné prostory
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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.

ALLES IST MÖGLICH
Nic není nemožné

Hauswirtschaftsraum im Floor | Místo na domácí práce v chodbě

WG = Wohn- 
und Wasch-Gemeinschaft
Sdílené bydlení, sdílené praní
Für eine WG ist diese HWR-Station im Flur die perfekte Lösung. Waschen, 
trocknen, bügeln, putzen – hier hinter den großen Schranktüren hat alles 
seinen Platz. Sogar der Putzplan, an den sich dank des übersichtlichen 
Pino HWR-Systems alle WG-Mitbewohner halten. 
Pro sdílené bydlení je oddělené místo na domácí práce na chodbě skvělým 
řešením. Praní, sušení, žehlení, úklid – tady má za velkými dveřmi skříně 
vše své místo. Je zde místo i pro úklidový rozvrh, který všichni spolubydlící 
dodržují díky přehlednému systému místa na domácí práce PINO.

Wenn du Ordnung möchtest, ohne 
einen extra Raum zu opfern, 
ist diese Lösung perfekt. 

Toto řešení je perfektní, pokud 
chcete mít pořádek, aniž byste 
museli obětovat jeden pokoj.

  „Für unsere WG die ideale Lösung. 

   Alles an einem Platz, das gefällt uns!“ 

„Pro naše sdílené bydlení je to ideálním

řešením. Vše na jednom místě, to se nám líbí!“

Hauswirtschaftsraum im Floor | Místo na domácí práce v chodbě
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Tiefe Auszüge, intelligente Sortier-Vorrichtungen für Abfall oder Wäsche, individuell 
zugeschnittene Innenschrank-Systeme – all diese planerischen Raffinessen dienen nur 
dem Einen: Deiner genialen Ordnung im Haus, die Raum schafft für das, was wirklich 
wichtig ist: Deine Freizeit, Dein Leben! 
Hluboké výsuvné šuplíky, inteligentní zařízení na třídění odpadu nebo prádla, individuálně 
navržené vnitřní uspořádání skříně – všechny tyto plánovací vychytávky slouží pouze je-
dinému: vašemu geniálnímu pořádku v domě, který vytvoří prostor pro to, co je opravdu 
důležité: vašemu volnému času, vašemu životu!

RAUMWUNDER
Prostorový zázrak

HWR mit System 
Místo na domácí práce se systémem
Für alle, die immer den Durchblick behalten wollen: Der Pino HWR 
mit dem genialen Ordnungssystem. 
Pro všechny, kteří chtějí mít vždy přehled: místo na domácí práce 
PINO s geniálním systémem uspořádání.

Individuell aufteilbar – 
wie es Dir gefällt!

Rozdělení je na vás – 
podle vašeho gusta!

Hauswirtschaftsraum im Waschkeller | Místo na domácí práce v prádelně

Vom Wäschesortieren bis zum Trocknen – vom Knopfannähen bis zur Textilpflege. 
Eine gut organisierte Hausarbeitszone unterstützt dabei, schneller zum Ziel zu 
kommen und die wertvollen eingesparten Stunden mit der Familie zu genießen. 
Od třídění prádla až po sušení – od přišití knoflíku až po údržbu prádla. Dobře 
uspořádaný prostor pro domácí práce vám umožní, abyste se rychleji dostali k cíli a 
takto ušetřené hodiny si užili s rodinou.

ORDNUNG SPART ZEIT 
Pořádek šetří čas

HWR – abgefahren!
Místo na domácí práce na kolečkách!
“ Ich habe mir in meiner Garage einen kleinen HWR 
eingerichtet. Die ideale Lösung für mich.“

„V garáži jsme si zařídili malé místo na domácí práce. To je 
pro nás ideální řešení.“

Hauswirtschaftsraum in der Garage | Místo na domácí práce v garáži
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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 richti-
ge 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 KLEIDER-ORDNUNG
Vše na svém místě

  

Na dosah ruky v otevřených 

regálech – vše ostatní je 

ukryto v uzavřených skříních.

Schnell Zugängliches in 

offenen Fächern – anderes wird 

im geschlossenen Schrank 

versteckt.

HWR schafft Raum!
Místo na domácí práce vytvoří prostor!

„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 als Zimmer | Samostatná místnost na domácí práce 

Profitiere von unseren innovativen Lösungen, wie du 
deine Vorräte, Putzutensilien, Küchengeräte nicht nur 
schnell zugänglich machst, sondern auch auf sehr 
ästhetische Weise gut versteckst. Im Vorratsschrank 
mit innenliegenden Auszügen lagerst du schwere Ge-
tränkekästen 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 potravino-
vé skříni s výsuvnými vnitřními policemi budou těžké 
přepravky na nápoje uskladněny tak, aby vaše záda 
netrpěla.

PLATZ HOCH 3
Místo na třetí

Besen- und Geräteschrank
Úklidová / přístrojová skříň

So nutzt du dein Platz optimal
Takto využijete optimálně 
vaše místo

Vorratsschrank mit 
Innenauszügen
Potravinová skříň s vnitřním 
výsuvným regálem

Hochschränke | Vysoké skříně
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UND JETZT IST DEINE 
KREATIVITÄT GEFRAGT!
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 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, dein HWR. 

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. Váš život, vaše místnost na domácí práce.

Gestalte deinen 
Hauswirtschaftsraum, 
wie es dir gefällt!

Vytvořte si svoji
místnost na domácí práce 
podle svých představ!

Für dieses Modul haben wir noch 

ein Zubehör: Wäschekorbablage

Pro tento modul máme ještě jedno 

příslušenství: odkládací plochu na koš 

na prádlo

Modulübersicht | Přehled modulů

Wäschekorb
Weiß
41 Liter Inhalt

Koš na prádlo
Bílý
Obsah 41 litrů

A

Wäschekorbablage
odkládací plocha na koš 
na prádlo

I J K

Diese 4 Module müssen immer mit 

angrenzenden Seitenschränken oder 

Wangen verschraubt werden.

  Tyto 4 moduly je třeba vždy 

sešroubovat s přilehlými 

bočními skříněmi nebo 

bočnicemi.

L

Modulübersicht | Přehled modulů

Seitenschrank für Besen
Höhe = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Breite = 600 mm
1 Drehtür
1 fester Fachboden
Boční úklidová skříň
Výška = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Šířka = 600 mm
1 otočné dveře
1 pevná police

Seitenschrank für Vorräte mit Türregal
Höhe = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Breite = 600 mm
verstellbare Fachböden
1 fester Fachboden
1 Türregal mit verstellbaren 

Einhängekörben
Boční skříň na zásoby s regálem 
ve dveřích
Výška = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Šířka = 600 mm
nastavitelné police
1 pevná police
1  regál ve dveřích s polohovacími 

závěsnými koši

Spülenschrank
Höhe = 723 mm 
Breite = 400, 450, 500, 600 mm
1 Drehtür

Skříňka pod dřez
Výška = 723 mm 
Šířka = 400, 450, 500, 600 mm
1 otočné dveře

Aufsatzschrank
Höhe = 717 mm
1 Drehtür
2 verstellbare Fachböden
Nástavná skříňka 
Výška = 717 mm
1 otočné dveře
2 nastavitelné police

C

J

Seitenschrank für Vorräte
Höhe = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Breite = 600 mm
1 Drehtür
6 Innenschubkästen
Boční skříň na zásoby
Výška = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Šířka = 600 mm
1 otočné dveře
6 vnitřních zásuvek

HWR Schrank mit Ordnungssystem
Höhe = 1907, 2051, 2195 mm
Breite = 600 mm 
1 Wertstoffdepot mit Baumwollsack
1 Ablage mit Kehrlech
2 Bügelbretthalter
Univerzální skříň na potřeby pro 
domácnost se systémem uspořádání 
Výška = 1907, 2051, 2195 mm
Šířka = 600 mm 
1  nádoba na druhotné suroviny 

s bavlněným vakem
1 přihrádka s lopatkou na smetí
2 háčky na žehlicí prkno

Unterschrankmodul für
Waschmaschine oder Trockner
Höhe = 435 mm
Breite = 600 mm
1 Auszug
Modul spodní skříňky na
pračku nebo sušičku
Výška = 435 mm
Šířka = 600 mm
1 výsuvný šuplík

Aufsatzschrank
Höhe = 861 mm
1 Drehtür
2 verstellbare Fachböden
Nástavná skříňka 
Výška = 861
1 otočné dveře
2 nastavitelné police

D

K

P

Aufsatzschrank
Höhe = 1144 mm
Breite = 600 mm
1 verstellbarer Fachboden
1 fester Boden
1 Kunststoff-Rolladen in Alu-Optik
Nástavná skříňka 
Výška = 1144 mm
Šířka = 600 mm
1 nastavitelná police
1 pevné dno
1 umělohmotné rolety v hliníkové optice

Seitenschrankregal
Höhe = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Breite = 300, 600 mm
1 Drehtür
1 Drahtregal
3 Haken für Besen
1 Universalhalter

Regál na boční stranu skříně
Výška = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Šířka = 300, 600 mm
1 otočné dveře
1 drátěný regál
3 háčky na koště
1 univerzální držák

Wangen
Höhe = 567, 1097, 2051, 2195 mm
Breite = 585 mm
Bočnice
Výška = 567, 1097, 2051, 2195 mm
Šířka = 585 mm

H

G

Hängeschrank
Höhe = 579, 723, 867 mm
Breite = 600 mm
1 Drehtür
verstellbarer Fachboden
Závěsná skříňka
Výška = 579, 723, 867 mm
Šířka = 600 mm
1 otočné dveře
nastavitelná police

B

I

Seitenschrank für Besen
Höhe = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Breite = 600 mm
1 Drehtür
1 Drahtregal
3 Haken für Besen
1 Universalhalter

Boční úklidová skříň  
Výška = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Šířka = 600 mm
1 otočné dveře
1 drátěný regál
3 háčky na koště
1 univerzální držák

Apothekerschrank
Höhe = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Breite = 300 mm

Výsuvná potravinová skříň
Výška = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Šířka = 300 mm

Aufsatzschrank
Höhe = 573 mm
1 Drehtür
1 verstellbarer Fachboden
Nástavná skříňka 
Výška = 573 mm
1 otočné dveře
1 nastavitelná police

Seitenschrank
Höhe = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Breite = 600 mm
1 Drehtür
verstellbare Fachböden
1 fester Fachboden
Boční skříň
Výška = 1587, 1907, 2051, 2195 mm
Šířka = 600 mm
1 otočné dveře
nastavitelné police
1 pevná police

Garderobenschrank
Höhe = 1907, 2051, 2195 mm
Breite = 600 mm
2 feste Böden
1 Kleiderstange
1 Innenschubkasten

Skříň na šaty
Výška = 1907, 2051, 2195 mm
Šířka = 600 mm
2 pevná dna
1 tyč na šaty
1 vnitřní zásuvka

Unterschrankmodul für
Waschmaschine oder Trockner
Höhe = 435 mm
Breite = 600 mm
1 Schubkasten
1 Auszug
1 Sicherheitsbeschlag

Unterschrank mit Wäschesortierung
Höhe = 711 mm
Breite = 600 mm
1 Auszug
2 Wäschekörbe 33 Liter
1 Behälter mit Deckel 20 Liter
1 Behälter 2,5 Liter

Modul spodní skříňky na
pračku nebo sušičku
Výška = 435 mm
Šířka = 600 mm
1 zásuvka
1 výsuvný šuplík
1 bezpečnostní kování

Spodní skříňka s tříděním prádla
Výška = 711 mm
Šířka = 600 mm
1 výsuvný šuplík
2 koše na prádlo 33 litrů
1 nádoba s víkem 20 litrů
1 nádoba 2,5 litrů

Aufsatzschrank
Höhe = 1181 mm
1 Drehtür
3 verstellbare Fachböden
Nástavná skříňka 
Výška = 1181 mm
1 otočné dveře
3 nastavitelné police

Q
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BAU DIR DEINE 
HAUSWIRTSCHAFTS-WELT! 
Vytvořte si svůj svět domácí práce!

750 Weiß
750 bílá

809 Akazie-Nb.
809 imitace akátu

834 Steineiche-Nb.
834 imitace dubu cesmínovitého

833 Magnolienweiß
833 magnolia bílá

819 Sonoma Eiche-Nb.
819 imitace dubu Sonoma

837 Lichtgrau
837 světle šedá

842 Grafi t
842 grafi t

848 Evoke Eiche-Nb.
848 imitace dubu

KORPUS
DEKORE
DEKORY
KORPUSY

Mehr Inspiration 
findest du hier!
Více inspirace naj-
dete zde!

JETZT, STELLE DEINEN 

TRAUM HAUSWIRTSCHAFTS- 

RAUM ZUSAMMEN!

Schau dir  die Möglichkeiten an, die du mit den Modulen hast.1
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Messe deinen Raum!

Vyměřte si vaši místnost.

Wähle deine Fronten!

Uni, Dekor, Glanz oder Matt?

Vyberte si vaše čela. 

Jednobarevná, ozdobná, les-

klá nebo matná?

Den Rest fi ndest du hier.

Zbytek najdete zde.

Wähle deine Module:

Vyberte si vaše moduly:

Wähle deine Griffe:

Vyberte si vaše úchytky:

Wähle deine Arbeitsplatte:

Vyberte si vaši pracovní desku:

Lass dich inspirieren an unseren Planungsbeispielen.

Podívejte se na možnosti, jaké vám moduly nabízejí.

Nechte se inspirovat našimi příklady plánování.
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Pino, Wir 
für euch!

OD NÁS PRO VÁ
S

Sestavte si nyní váš sen: místnost na domácí práce!

Wähle deinen Korpus:

Vyberte si váš korpus:

5

Místnost na domácí práce Hauswirtschaf
tsraum

HWR | Místnost na domácí práce 2021

Ordnung sein!Mein HWR: so schön kann

Moje víceúčelová místnost: tak 

krásný může být pořádek!

We for you

20 Module und 12 Ideen 

erwarten dich auf den 

nächste Seit
en ...

Na dalších stránkách 

na vás čeká 20 modulů 

a 12 nápadů …

PLANE DEINEN HAUSWIRTSCHAFTSRAUM! Naplánujte si vaši místnost na domácí práce!

Korpusse | Korpusy

PREISGRUPPE 0
CENOVÁ SKUPINA 0

PREISGRUPPE 1
CENOVÁ SKUPINA 1

UNI
JEDNOBAREVNÁ

DEKOR
OZDOBNÁ

874 Grafit
874 grafi t

650 Magnolienweiß
650 magnolia bílá

612 Kaschmir
612 kašmír

659 Lichtgrau
659 světle šedá

652 Katthult Pinie-Nb.
652 imitace pinie Katthult

858 Akazie-Nb.
858 imitace akátu

622 Sonoma Eiche-Nb.
622 imitace dubu Sonoma

651 Steineiche-Nb.
651 imitace dubu 
cesmínovitého

657 Beton Perlgrau
657 beton perlově šedá

665 Beton Weißgrau
665 beton bílošedá

672 Evoke Eiche Nb.
672 imitace dubu

660 Cortenstahl
660 corten ocel

658 Beton Graphitgrau
658 beton grafi tově šedá

661 Arizona Pinie-Nb.
661 imitace pinie Arizona

664 Honig Eiche-Nb.
664 imitace medového dubu

PN 80 Melamin
PN 80 melamin

PN 100 Melamin
PN 100 melamin

730 Weiß
730 bílá
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Vyberte si vaši oblíbenou barvu.

Welche Farbe 
soll es sein?

PREISGRUPPE 2
CENOVÁ SKUPINA 2

PREISGRUPPE 2
CENOVÁ SKUPINA 2

653 Weiß Hochglanz
653 bílá, vysoký lesk

654 Magnolienweiß Hglz.
654 magnolia bílá, vysoký lesk

662 Steingrau Hglz.
662 šedý kámen, vysoký lesk

PN 220 Lacklaminat
PN 220 lakovaný laminát

PN 225 Lacklaminat
PN 225 lakovaný laminát

GLANZ
LESKLÁ

MATT
MATNÁ
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673 Weiß matt 
673 bílá, matná

674 Steingrau matt
674 šedý kámen, vysoký lesk

Fronten | Čela
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GRIFFE
ÚCHYTKY

Griffe | Úchytky

 128 mm 128 mm 128 mm  128 mm

 128 mm  128 mm  160 mm  160 mm

 160 mm  160 mm 160 mm  160 mm

 128 mm  160 mm  160 mm

 128 mm  128 mm

 128 mm

 160 mm

 160 mm  160 mm  160 mm

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 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*

856 Metallbügelgriff
Nickel, matt gebürstet*
856 kovová úchytka
ve tvaru D, nikl, matná
kartáčovaná*

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

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

881 Metallbügelgriff
Antikschwarz***
881 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

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

881/882 Stangengriff Edelstahl-Optik**
881/882 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

847 Metallbügelgriff
chromglanz
847 kovová úchytka ve 
tvaru D chromově lesklá

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

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

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

889 Metallknopf Grafit
889 kovové tlačítko grafit

879  320 mm
880  160 mm

888  320 mm
887  160 mm

882  160 mm881  320 mm

ARBEITS
PLATTEN
PRACOVNÍ
DESKY

Wir für euch!
Od nás pro vás!

Arbeitsplatten| Pracovní deska

750 Weiß
750 bílá

789 Marmorschwarz
789 mramor černý

838 Beton Perlgrau
838 beton perlově šedá

841 Oldstone
841 Oldstone

845 Domstein
845 kámen

849 Pietra Grey Marmor 
849 mramor Pietra šedý 

843 Honig Eiche-Nb.
843 imitace medového dubu

846 Granit Graubraun
846 žula šedohnědá

809 Akazie-Nb.
809 imitace akátu

836 Arizona Pinie-Nb.
836 imitace pinie Arizona

839 Beton Graphitgrau
839 beton šedý grafit

835 Katthult Pinie-Nb.
835 imitace pinie Katthult

819 Sonoma Eiche-Nb.
819 imitace dubu Sonoma

834 Steineiche-Nb.
834 imitace dubu cesmínovitého

820 Lavagrau Steinstruktur
820 šedá láva struktura kamene

840 Cortenstahl
840 corten ocel

844 Beton Weißgrau
844 beton bílošedá

848 Evoke Eiche-Nb.
848 imitace dubu



HWR – meine Welt!
Místnost na domácí práce – můj svět!

Haushalt, Hobby, Basteln – HWR-Ordnungssysteme für Wäsche 
und Werkzeuge verschönern und erleichtern den Alltag.
Domácnost, koníčky, tvoření – systém uspořádání prádla a 
nářadí v místnosti na domácí práce vám usnadní a ulehčí 
každodenní život.

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-kuechen.de | www.pino-kuechen.de

Änderungen in Programmen, Material, Ausführung, 
Abmessung sowie bei Elektrogeräten hinsichtlich 
technischer Ausführung bleiben vorbehalten. 

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

 „Dein HWR – Platz ist überall!“ 

 „Vaše místnost na domácí práce – místo se vždy najde!“




